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• Amerika: Voedselveiligheid hoog op agenda
• Tsjechië: ontwikkelingen in de foodservice markt
• Japan: biobased economy als nieuwe impuls agrosector

Foto van de maand

Een foto zegt soms meer
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En dan vooral foto’s die
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agri-techniek laten zien. Stuur
uw beste foto op en omschrijf
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‘foto van de maand’ verdient.
E-mail: s.h.hoff@minlnv.nl

Suikerriet kan na verwerking
worden ingezet als biobrandstof.

Foto: Tjeerd de Vries

De oogst van suikerriet in Brazilië.
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internationale concurrentiepositie van het
de vier kernbegrippen van het werkterrein van
de directie I&H. Onder duurzame wordt verstaan:
maatschappelijk verantwoord conform de drie
P-gedachte (Profit, People en Planet). Vitale
houdt in dat wordt gestreefd naar versterking
van de internationale concurrentiekracht. Uit
agro blijkt dat de focus ligt op de landbouw- en
voedingssector. Ketens verwijst naar een perspectief
dat de gehele agrofood-kolom omvat, te weten van
primaire sector tot aan de consument.

Amerikaanse Food and Drug Administration onder vuur

Voedselveiligheid in de
De recente salmonellauitbraak in de VS heeft ervoor gezorgd dat
het geduld van zowel consument als bedrijfsleven met de Food and
Drug Administration (FDA) begint op te raken. De (waarschijnlijk)
besmette tomaten maakten -verspreid over 35 staten- ruim 800
personen ziek. De VS heeft volgens cijfers allang niet meer ‘the
safest food supply on earth’. Op het gebied van voedselveiligheid
begint de mogendheid scheurtjes te vertonen.

en Congresverkiezingen op dit onderwerp
de wind uit de zeilen te nemen nam de
Bush-Administratie vrijwel onmiddellijk het
initiatief om een eigen actieplan te ontwik
kelen. Daarmee werd beoogd vergaande en
lastig te implementeren wetvoorstellen voor
hervorming van het voedselveiligheidsbeleid
door het Congres te neutraliseren.

Gevaarlijke veldsla
Niet onbelangrijk is dat binnen overheids
instanties naast verantwoordelijk voor

Volgens de laatste schattingen heeft deze

capaciteiten van de federale agentschappen

laatste uitbraak de industrie al meer dan

voor waarborging van voedselveiligheid. Het

te groeien dat het bestaande voedselvei

100 miljoen dollar gekost. De betrokken

feit dat de Democratische partij op 1 januari

ligheidsbeleid niet meer voldoet aan de

belangenorganisaties zijn ontevreden omdat

2007 de meerderheid in het Huis van Afge

huidige werkelijkheid met betrekking tot het

het niet de eerste keer is dat een groot

vaardigden en de Senaat heeft heroverd,

voedingsmiddelenaanbod. Jarenlang werd

schalige uitbraak van voedselbesmetting

heeft ook een niet te verwaarlozen rol

met veel overtuiging geroepen: ‘Americans

plaatsvindt en de FDA al eerder beterschap

gespeeld in deze hernieuwde publieke focus

have the safest food supply in the world!’.

had beloofd. De indruk bestaat dat het

op voedselveiligheid. Vanaf het begin stond

Maar met meer dan veertig uitbraken in de

agentschap te weinig vorderingen maakt.

het Amerikaanse voedselveiligheidsbeleid

afgelopen tien jaar als gevolg van alleen

hoog op de agenda van de Democraten.

al besmette veldsla en tomaten (vlees

Incidenten

Direct gevolg daarvan was een ware slag

producten niet eens meegerekend) wordt

In 2006 en 2007 zijn de Verenigde Staten

regen aan wetsvoorstellen in beide huizen

het lastig om te blijven ontkennen dat er

opgeschrikt door een groot aantal voed

van het Congres om het voedselveiligheids

geen enkel probleem bestaat. Tot dusver

selincidenten veroorzaakt door besmette

beleid zowel inhoudelijk als organisatorisch

was het voedselveiligheidsbeleid met name

voedingsmiddelen. Met name een voorval

op een andere leest te schoeien. Om de

gericht op inspecties van faciliteiten van

in september 2006 van verse voorverpakte

Democraten in de aanloop naar Presidentiële

slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven en

voedselveiligheid zelf, ook het besef begint

gewassen en gesneden spinazie uit
Californië, besmet met E.coli, werd destijds

Biologisch geproduceerd, maar zijn ze ook veilig?

in de pers breed uitgemeten. De voedsel
vergiftiging veroorzaakte drie sterfgevallen.
Een tweede voorval, dat zich in maart 2007
voordeed, had betrekking op geïmporteerde
veevoederingrediënten uit China. Deze ingre
diënten, besmet met het chemische middel
huisdiervoeding. Meer dan 20.000 huisdieren
werden ziek en een ongekend aantal honden
en katten is gestorven. Ook grootschalige
terughaalacties van rundergehakt besmet
met E.coli, heeft veel nationale en internatio
nale publiciteit gekregen.

Actieplan
Het gevolg van deze reeks schandalen:
afbrokkeling van het rotsvaste vertrouwen
van de Amerikaanse consument in de
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Foto’s: met dank aan LNV-afdeling Washington.

melamine, werden in de VS verwerkt tot

Verenigde Staten

‘

In 2006 en 2007 zijn
de Verenigde Staten
opgeschrikt door
een groot aantal
voedselincidenten

’

dat de FDA ‘slechts’ 1% van alle geïmpor
teerde voedingsmiddelen en ingrediënten
controleert. Het agentschap heeft verder
geen bevoegdheden op boerderijniveau en
kan een fabrikant niet verplichten om een

Trostomaten vallen gelukkig buiten de recall.

besmet product van de markt te halen.  
de ontwikkeling van moderne HACCP-syste

Geen controle

men om besmettingen in deze sector terug

De inspectiebevoegdheden voor voedings

De FDA erkent dat het met de huidige

te dringen. Ook consumentencampagnes

middelen in de Verenigde Staten zijn

bevoegdheden en het bestaande budget niet

en etikettering waren gericht op de veilige

verdeeld over verschillende federale agent

in staat is om de veiligheid van het voedings

bereiding in de keuken van vlees en vlees

schappen. Vlees- en vleesproducten van

middelenaanbod in de VS te garanderen. In

producten. Hoewel Listeria-, E.coli-  en

gefokte dieren zoals pluimvee, rundvee en

november 2007 kwam het agentschap dan

salmonellabesmettingen in vleesproducten

varkens vallen onder de verantwoordelijk

ook met het Food Protection Plan waarin een

nog steeds voorkomen, worden sinds 2000

heid van de vleesinspectiedienst (FSIS) van

strategie wordt beschreven ter verbetering

steeds meer uitbraken herleid naar de con

het Amerikaanse ministerie van Landbouw

van de voedselveiligheid. Er is niet alleen

sumptie van verse groenten en fruit, waar

(USDA). Faciliteiten die onder FSIS verant

aandacht voor voorkoming van onbedoelde

onder voorgewassen en voorgesneden veld

woordelijkheid vallen worden dagelijks

besmettingen, maar tevens voor uitbraken

sla en spinazie. Omdat deze verse producten

gecontroleerd door een aparte inspectie

die opzettelijk (als een terroristische aanslag)

geen verdere bereiding ondergaan door de

dienst. Ook vindt jaarlijks een keuring plaats

gecreëerd zijn. Het plan heeft betrekking

consument, langer houdbaar zijn en natio

van alle buitenlandse faciliteiten die goedge

op zowel in de VS geproduceerde voedings

naal worden verkocht, kan één besmette

keurd zijn voor export van vlees naar de VS.

middelen als geïmporteerd voedsel en richt

partij een grote, nationale uitbraak veroor

De FDA is verantwoordelijk voor de controle

zich op drie ‘core elements’:  preventie, inter

zaken. Vanuit de overheid zijn ook andere

op vrijwel alle andere voedingsmiddelen

ventie en response.

oorzaken geïdentificeerd die het hoge aantal

en ingrediënten. Terwijl de organisatie ver

besmettingen kunnen verklaren, zoals meer

antwoordelijk is voor meer dan 80% van

Implementatie

consumenten die vatbaarder zijn voor ziekte

het totale voedingsmiddelenaanbod, ont

Doel is om dit plan de komende vijf jaar

kiemen, waaronder senioren, zuigelingen

vangt het agentschap slechts 20% van het

stapsgewijs te implementeren. Hoewel het

en jonge kinderen, zwangere vrouwen en

budget voor inspecties. Voedingsmiddelen

voorstel eind vorig jaar werd gepubliceerd, is

mensen met een zwak immuunsysteem.

fabrikanten, die producten produceren die

aandacht van de FDA tot nu toe voornamelijk

Maar ook een toename in de consumptie

onder de bevoegdheid van de FDA vallen,

uitgegaan naar import uit China. Dit voor

van kant-en-klare gerechten, een stijging

worden gemiddeld eens per tien jaar door

jaar heeft de FDA afspraken gemaakt met

van de invoer van verse producten uit verre

een FDA-inspecteur bezocht, terwijl buiten

Chinese autoriteiten over nieuwe invoerei

landen én een toename in het aantal geïden

landse fabrikanten vrijwel nooit gecontro

sen voor een aantal Chinese voedingsmidde

tificeerde ziekteverwerkende bacteriën  in

leerd worden. Tijdens hoorzittingen over het

len en voedingsingrediënten waarvan door

voedingsmiddelen.

grote aantal uitbraken is naar voren gekomen

de FDA is vastgesteld dat een hoog risico
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Kansen en bedreigingen voor de export
van voedingsmiddelen naar de VS
Gehakt wordt met argusogen bekeken in

Kansen

verband met E.coli besmettingen.

• Ten aanzien van het FDA-voorstel kan de introductie van het concept van ‘risk-based’
inspecties in het voedselveiligheidsbeleid mogelijk worden gezien als een doorbraak

geldt. Het betreft aquacultuurproducten

in de richting van de ontwikkeling van een modern procesgericht systeem, iets

(meerval, basa, garnalen, serpeling, paling

waaraan het nu nog in de VS ontbreekt.

en tilapia) en tarwegluten, maïsgluten en
rijstproteïne-ingrediënten.

• Vrijwillige certificering voor bedrijven, om daarmee versneld toegang te krijgen tot
de Amerikaanse markt, kan voor exporteurs een interessante optie bieden. Mits dit
niet betekent dat certificering  de-facto een verplichting wordt. Vooral voor kleine

Helaas dat de grootschalige uitbraak van
Salmonella Saintpaul in tomaten bevestigt

exporteurs zou dit in de praktijk een exportverbod kunnen betekenen.
• De FDA heeft belangstelling voor hygiëneregels van andere landen. Dit biedt

dat de FDA de afgelopen zes maanden te

mogelijkheden om informatie uit te wisselen op technisch niveau over het Europese

weinig vooruitgang heeft geboekt met het

hygiënepakket  en ‘Codes of Good Practices’.

Food Protection Plan.  De veronderstelling
dat de FDA weinig doortastend opereert,

Bedreigingen

vergroot de kans dat er vanuit het Congres

• Herregistratie om de twee jaar voor (nationale en buitenlandse) fabrikanten,

momentum ontstaat om, zonder inbreng van

verwerkers, verpakkers en opslagbedrijven bij de FDA betekent een administratieve

de FDA,  vergaande wijzigingen in het voed

lastenverzwaring. Als daarvoor ook nog een aparte heffing betaald moet worden, kan

selveiligheidsbeleid op te leggen. De FDA
heeft in dat geval geen andere keuze dan om
de nieuwe wetgeving te implementeren. Het

dit in de praktijk een exportverbod (gaan) betekenen.  
• Certificeringsprogramma’s zullen betaald moeten worden door het betrokken
bedrijfsleven. Ook dit heeft extra financiële lasten tot gevolg .

Congres heeft in de tussentijd namelijk niet
stilgezeten.
voedingsmiddelen en voedingsingrediënten

om vorderingen te maken bij de implemen

Wetsvoorstellen

naar de VS. Deze voorstellen, indien aange

tatie van het Food Protection Plan.

Met voedselveiligheid als prioriteit voor

nomen kunnen een aanzienlijke administra

Democratische wetgevers gaat er geen

tieve en financiële lastenverzwaring bete

Obama en McCain

maand voorbij of er wordt aangekondigd

kenen voor Amerikaanse importeurs en het

De Democratische presidentskandidaat

dat een nieuw voorstel op het gebied van

(Nederlandse) exporterende bedrijfsleven,

Barack Obama heeft heeft tot dusver weinig

voedselveiligheid wordt voorbereid. Een

maar ook voor de Amerikaanse overheidsin

gezegd over zijn ideeën op het gebied van

aantal prominente wetgevers hebben

stanties, waaronder de FDA.

voedselveiligheid. In een e-mailwisseling

voorstellen bekendgemaakt die vergaande
gevolgen kunnen hebben voor de export van
De FDA ligt onder vuur.

met een journalist van een lokale krant sprak

’Lame Duck’

hij zich zeer algemeen uit.

In november van dit jaar vinden de presi

John McCain doet het niet veel beter. In de

dentsverkiezingen plaats. Het laatste jaar

nationale pers heeft hij zich niet over dit

van een presidentstermijn staat bekend als

onderwerp uitgesproken. En een zoekop

een periode waarin de President (de zoge

dracht op zijn website leverde niets op.

naamde ‘Lame Duck’ ) en zijn kabinet weinig
invloed kunnen uitoefenen op de politieke

Gezien het grote algemene belang is het

besluitvorming en de beleidsagenda. Maar

opvallend dat binnen de strijd om de presi

ook in het Congres bestaat er over het

dentsverkiezingen voedselveiligheid voorals

algemeen weinig initiatief om vergaande

nog nauwelijks een rol speelt.  Desondanks

beleidswijzigingen door te voeren vlak voor

kan met zekerheid worden gesteld dat in de

dat een nieuwe president gekozen zal wor

toekomst de controle op nationale en geïm

den. Toch lijkt het erop dat ten aanzien van

porteerde landbouwproducten en voedings

voedselveiligheidshervormingen geen van

middelen zal toenemen, ofwel door imple

de verschillende voorstellen geïntroduceerd

mentatie van de plannen van de betrokken

in het Congres het momentum ontwikkelt

overheidsinstanties, ofwel door nieuwe

om nog vóór de Presidentsverkiezingen door

maatregelen opgelegd vanuit het Congres.

het Congres goedgekeurd te worden. Moge
lijk geeft dit de FDA de nodigde speelruimte
pagina 

LNV-afdeling Washington

Een maandelijkse rondgang
langs de Nederlandse agri-vloer

De rondgang…

Column
Doeke Faber

Piet Beurskens

Kijk op de toekomst

“Limseeds is een aspergeveredelingsbedrijf. We brengen

Onlangs een geweldige bijeenkomst meegemaakt op een plek die ooit zelf

rassen op de markt en produceren daar zaden van die

een kijkje op de toekomst gaf: de ‘Drijvende Kas’ op Bloemenveiling Flora

Salesmanager van Limseeds:

we vervolgens verkopen. Dat doen we met een man of

Holland (Naaldwijk). De ‘Drijvende Kas’ staat voor het creatieve en innova

25 vanuit Horst in Noord-Limburg. Limseeds is de derde

tieve denkvermogen van de tuinbouw: een resultaat van ‘out of the box’

grootste speler op een wereldwijd speelveld dat zo’n

denken.

220.000 hectare omvat.
Het ging tijdens die geweldige bijeenkomst  ook over de toekomst en ‘out of
De voornaamste concurrentie ondervinden we vanuit

the box’ denken: echter niet over woekeren met ruimte zoals bij de ‘Drijvende

Amerika hoewel daar toch net iets anders wordt gewerkt.  

Kas’. Maar over de plaats van de glastuinbouw in Nederland en Europa, en

Onderscheidend aan Limseeds is dat we inzetten op verder

haar rol in de internationale handelsstromen in 2040. Het ging over hogere

gaande veredelingstechnieken voor een hoger segment.

inkomens en verdubbeling van de productie, over duurzaamheid, over

We produceren namelijk alleen mannelijke rassen. Verede

producent en samenleving, over consument en sociaal verantwoord onder

lingstechnisch is dat wel lastiger, het vergt extra stappen en

nemen. Het ging over schaalvergroting en bio-diversiteit; en over CO2 en

kost meer tijd. Maar het levert de teler flink wat voordelen

broeikasgassen. En natuurlijk ging het over de wereldspeler die vandaag de

op. In Europa is het gebruik van sec mannelijke rassen vrij

juiste beslissingen dient te nemen om in 2040 ook nog wereldspeler te zijn!

gebruikelijk, maar in Azië bijvoorbeeld is het nog wel bij
zonder. Traditioneel staan er in een aspergeveld mannelijke

Omdat onbekende horizonten nieuwe uitdagingen in zich dragen, is brain

en vrouwelijke planten. Vrouwelijke planten geven minder

stormen over de toekomst altijd spannend. Op zich is dat niet bijzonder:

opbrengst, vallen sneller om en produceren bestjes.

immers grote multinationals zoals Philips, Unilever en Shell, spenderen jaar
lijks tientallen mensjaren en miljoenen euro’s aan toekomstverkenningen. Het

Azië is voor ons een interessante markt. Zo is China het

bijzondere van deze oefening is, dat de tuinbouw – bedrijfsleven in nauwe

grootst producerende land op het gebied van asperges.

samenwerking met politiek en overheid - collectief aan zo’n visie werkt. Dat is

Het areaal omvat zo’n 80.000 hectare. Limseeds is inmid

nu de kracht van het tuinbouwcluster: gezamenlijk de contouren schetsen van

dels zo ver dat we daadwerkelijk rassen hebben die in die

een toekomst en dan de rollen zo toedelen dat elke speler en elke stakeholder

weersomstandigheden goed gedijen. We benaderen de

zijn bijdrage levert aan de realisatie van de visie: overheid en bedrijfsleven

markt door letterlijk de boer op te gaan. We bezoeken

op zoek naar een gedeelde visie over de toekomst van één van Nederland’s

coöperaties en telersverenigingen en we proberen goed

meest succesvolle en innovatieve sectoren: een onverslaanbare combinatie

in kaart te krijgen wat de teler wil, wat voor methodes hij

van bestuurlijke kracht. Uiteindelijk zal blijken dat niet alleen het ontwikkelen

gebruikt en bekijken dan hoe wij met onze rassen daarop

van een visie de uitdaging is; de echte uitdaging zit hem in het accepteren en

kunnen inspelen. Met als doel dat de teler een hoger

het gezamenlijk realiseren ervan.

rendement haalt.
Doeke Faber is voorzitter van de Vereniging van Bloemenveilingen in
De asperge is een mysterieuze plant. Er is zoveel wat we

Nederland (VBN). Verder is hij lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.

nog steeds niet kunnen verklaren als het gaat om bepaalde

Deze column schrijft hij op persoonlijke titel.

fysiologische eigenschappen. Natuurlijk weten we veel
maar als je je realiseert dat er overal ter wereld, in alle

Wilt u reageren? Mail de redactie op s.h.hoff@minlnv.nl

klimaattypes, aspergetelers zitten die allemaal hun eigen
teeltmethoden hebben. En daar zit mijn uitdaging, het
allesomvattende inzicht in de plant verkrijgen. Dat zou net
zoiets zijn als het leven begrijpen.”
Volgende maand:
Ag-Chem Europe BV, fabriceert en exporteert wereldwijd
landbouwmachines.

Berichten Buitenland | nummer 9, 2008 | pagina 

De foodservice market in Tsjechië,
Wilt u een stap verder dan Duitsland maar weet u nog niet goed
waar naar toe? Denk dan eens aan Tsjechië. In het verlengde van
Duitsland ligt op zo’n 800 km deze relatief kleine afzetmarkt. Een
markt met een soortgelijke mentaliteit en grundlichkeit als de Duitse.
En waar Nederlandse logistieke expertise, flexibiliteit gecombineerd
met producten met een hogere toegevoegde waarde, goede kansen

Supermarktketens als Tesco en Billa  heb
ben op deze trend ingespeeld met private
biologische labels. Hoewel de omzet nog
relatief klein is, is de vraag naar deze  duur
dere producten groeiende. En niet alleen
supermarkten spelen op deze trend in, ook
steeds meer restaurants serveren lichtere
maaltijden en meer soorten salades dan
alleen de traditionele ‘shopsky salad’.

hebben op het sterk groeiend foodservice segment.
Foodservices
De Tsjechische markt voor foodservices is
De Tsjechische markt telt ruim 10 miljoen

waaronder biologische en meer duurzaam

verdeeld met als resultaat een sterke onder

consumenten. Het land is volop in ontwik

geproduceerde levensmiddelen.

linge concurrentiestrijd. Hier zijn de grote

keling en vooral na toetreding tot de EU is de

multinationale bedrijven actief die met

koopkracht fors toegenomen. Jonge mensen

Deze laatste trend lijkt aan belangrijkheid te

ondersteunende websites en voorlichting

en goed opgeleide Tsjechen in de stedelijke

winnen. Ook Tsjechen denken na over wat

de klant aan zich gebonden hebben en daar

gebieden zoals Praag, Brno en Plzen hebben

ze eten en dat betekent dat een groeiend

mee een sterkere positie hebben dan lokale

het meest van deze toename in inkomen

aantal Tsjechen het traditionele Tsjechische

bedrijven. Vooral Nestlé Foodservice, Vitana

geprofiteerd.

maal laten staan en meer groente en fruit

Foodservices en Unilever Foodsolutions

eten. Volgens een recente studie mogen de

hebben deze aanpak gebruikt en zijn grote

De gemiddelde koopkracht in Tsjechië ligt op

Tsjechen danwel gezonder eten maar ze eten

spelers. Lokale bedrijven met een kleine rol

dit moment op ongeveer 75% van het niveau

nog altijd te veel.

van betekenis zijn Adria Gold en Gastrostella.

van Nederland. Maar de Tsjechen komen van
ver en besteden een toenemend deel van het
inkomen aan ‘luxe producten’ en eten buiten

Ook zij doen aan klantenvoorlichting en met
De vraag naar biologische producten stijgt.

een kleiner pakket proberen zij de krenten
uit de pap te halen.

de deur hoort daarbij.  De economische
verwachting voor Tsjechië is goed, een groei

Catering

percentage van rond de 6% op jaarbasis.

Naast bekende en vertrouwde internationale
cateringbedrijven als Eurest van de Compass

De totale levensmiddelenomzet in Tsjechië

Group, Sodexho Alliance en Accor Services is

bedraagt bijna 10 miljard euro. De retail

het aandeel  van Tsjechische bedrijven met

heeft zich met behulp van buitenlandse

enige omvang te verwaarlozen. De buiten

bedrijven ontwikkeld tot een moderne sec

landse bedrijven ondersteunen hun dochters

tor. Ahold, Schwarz Group (Lidl, Kaufland),

op allerlei manieren. Neem als voorbeeld

Rewe en Metro hebben gezamenlijk 50% van

de campagne van Accor Tsjechië dat een

de omzet en dit aandeel stijgt nog steeds.

programma heeft geïntroduceerd gericht

De prijzen van de levensmiddelen maar ook

op een gezond en gebalanceerd dieet. In

het gemiddelde inkomen en daarmee de

hoeverre dit programma succesvol is, is

koopkracht stijgen continu. Het aantal jonge

niet bekend maar gezien de belangstelling

hogeropgeleide tweeverdieners met een

voor gezond voedsel bij vooral de stedelijke

goed inkomen stijgt met alle karakteristieken

bevolking is de campagne strategisch gezien

die daarmee samengaan. Hierdoor ontstaat

goed ingestoken.

er meer vraag naar convenience producten,
diepvries en gekoelde producten. Het aan

Groothandel

deel verpakte levensmiddelen is bijna 50%

De markt wordt hier gedomineerd door

en stijgt. Ook ontstaat er vraag naar kwali

Foodservice Makro. De grote bedrijven zijn

tatief hoogwaardigere, gezondere producten

hier vaste klant en/of laten producten direct
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dichterbij dan u denkt!

Quick Scan
Dit najaar wordt een rondetafelgesprek
georganiseerd door de directie Indu

Over het algemeen ondervindt de groot

strie en handel waar de LNV-afdeling

handel sterke concurrentie van goedkope

Praag een quick scan zal presenteren

supermarkten.

voor geïnteresseerde Nederlandse
bedrijven over de ‘delicatessen markt’

Vooruitzichten

in Tsjechië. Het rondetafelgesprek

Omdat veel bedrijven zich geen kantine

vindt plaats eind september in week 40

kunnen veroorloven en de Tsjechische wet

direct na de spreekdagen Tsjechie en

voorschrijft dat het bedrijf één warme maal

Slowakije .

tijd per dag aan de werknemers moeten

Begin 2009 zal door het ministerie

verschaffen, krijgen de werknemer meestal

een handelsreis met matchmaking

vouchers die kunnen worden ingeleverd bij

georganiseerd worden om

restaurants, cafés of bistro’s. “Bijzondere

geïnteresseerde bedrijven op het retail

wetgeving”, aldus Ellen van de Vrugt, LNV-

en foodservice segment in Tsjechië te

Raad in Praag, “en op dit moment is er geen

introduceren.

enkel signaal dat deze wettelijke verplichting
zal worden opgeheven.”

Kansen voor Nederlands bedrijfsleven
Samen met de toenemende koopkracht is de

De kansen liggen niet in de door de grote

verwachting dat de trend om vaker buitens

spelers gedomineerde delen van de markt

huis te eten en meer convience en gezon

maar veeleer in de hotels en restaurants

dere producten te kopen zich zal doorzetten.

uit het hogere marktsegment. Hoewel ook

Met name functional foods, exotic foods en

Tsjechen prijsgevoelig zijn, speelt hier ook

biologisch voedsel zullen hiervan kunnen

het hele pallet van logistieke randvoor

profiteren.

waarden een belangrijke rol. Snel, flexibel,
kleinere hoeveelheden, noviteiten, primeurs,

Niet alleen lekker in Frankrijk.

Door de opheffing van grenzen komen de

korte levertijden en daadwerkelijk kun

van de fabriek komen. Makro versterkt zijn

Tsjechen ook steeds meer in aanraking met

nen leveren, zijn hierbij van groot belang.

marktleiderspositie met de inzet van een

de eetgewoonten van mensen uit andere

Dit kan op terreinen zijn als vlees (rendier,

systeem dat de werkelijke vraag naar produc

delen van de EU en de rest van de wereld.  

struisvogel etc.), kaasspecialiteiten, Indische

ten monitored en zo vraag en aanbod van

Deze contacten  leiden tot  verandering

kruiden, pasta’s tot bijzondere slasoorten en

producten goed op elkaar laat aansluiten.

in de eetgewoonten van de Tsjechen zelf

vruchten.

waardoor de food services hun assortiment

Daarbij staat volgens Van de Vrugt ‘het

Kleinere restaurants maken vooral gebruik

telkens moeten aanpassen om de consument

Nederlands bedrijfsleven in Tsjechië

van supermarkten, discounters en cash &

te kunnen bedienen. “Zo is sushi evenals in

niet alleen bekend om zijn goede prijs- 

carry die tegen concurrerende prijzen pro

West-Europa in Praag erg trendy”, aldus Van

kwaliteitsverhouding, maar vooral ook om

ducten in kleinere hoeveelheden aanbieden.

de Vrugt.

de goede logistieke expertise en flexibiliteit.’
Met name dit laatste biedt goede kansen op
een zich ontwikkelende, relatief kleine en
overzichtelijke afzetmarkt als Tsjechië. Denk

Spreekdagen Tsjechië en Slowakije

hierbij aan het organiseren van deelladingen
en combinaties met collega-exporteurs.

29 en 30 september, 1 oktober 2008

Daarbij, de afstand Amsterdam – Praag is

Tijdens de spreekdagen kunt u in een persoonlijk gesprek met de LNV-Raad, mevrouw Ellen

vergelijkbaar met Amsterdam – München of

van de Vrugt, en Technisch Assistent, de heer M. Soph, van de LNV-afdeling in Praag voor u

Basel. Dichterbij dus dan gevoelsmatig vaak

relevante onderwerpen bespreken met betrekking tot het zakendoen in deze landen.

ervaren wordt.

Aanmelden kan via de website: www.evd.nl/spreekdagen

Martijn Homan
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Panacee voor lage zelfvoorzieningsgraad en tanende landbouwsector?

Biobased Economy in Japan
Er is, ook in dit blad, al veel geschreven over de biobased economy.
Zo zijn de situatie in Nederland en Duitsland uitgebreid belicht.
Maar hoe staat het met de ontwikkelingen in Japan? Het feit dat in
Japan maar liefst zes ministeries betrokken zijn bij de uitvoering van
beleid omtrent biomassa, spreekt boekdelen over het belang dat er
aan wordt gehecht. De visie van de Japanse overheid op biomassa is
omschreven in ‘Biomass Nippon Strategy’ en de coördinerende rol
is net als in Nederland neergelegd bij het Ministerie van Landbouw,
Bosbouw en Visserij.

(waaronder maïs, suikerriet) afhankelijk
blijft van invoer uit het buitenland. Dit
gaat in tegen het Japanse streven om zijn
afhankelijkheid van import te verminderen.
Gevraagd naar de sterke punten van het
Japanse beleid ten aanzien van biomassa,
noemde Dr. Kozo Konishi van de Policy
Research Institute van het Japanse land
bouwministerie de nadruk op de tweede
generatie (cellulose) biobrandstoffen.
Voor de uitvoering van het beleid beschikt
de centrale overheid over verschillende
financiële instrumenten ten behoeve van
onderzoek en in de vorm van vrijstelling van

De eerste Biomass Nippon Strategy dateert

te verbeteren. Het streven is om in 2011

nationale en lokale benzineaccijns wanneer

uit 2002 en was sterk gericht op de promotie

500.00 kiloliter biobrandstof te produceren

benzine voor meer dan drie procent wordt

van het gebruik van biomassa bijvoorbeeld

en er moeten tegen die tijd 300 gemeenten

bijgemengd met bio-ethanol, co-finan

voor het vervaardigen van bioplastic. De

actief zijn op het gebied van biomassa.

ciering voor het opzetten van productie

terugdringen van het broeikaseffect door

Omslag

een Biomass Town opzetten.

belangrijkste doelstellingen waren het

faciliteiten, subsidies voor gemeenten die

ontwikkeling van een zero-emission samen

Deze omslag is ingegeven door de inwer

leving, het formuleren van een ‘recyclable

kingtreding van het Kyoto Protocol. Onder

Daarnaast zijn er allerlei private en lokale
initiatieven, meest gericht op de verwerking

society’ Section 1, beter ontwikkelde bio

dit Protocol heeft Japan zich verplicht de

massa-industrie en meer gebruik maken

uitstoot van broeikasgassen in 2012 met zes

van afvalolie afkomstig van huishoudens tot

van braakliggend agrarisch land buiten de

procent verminderd te hebben. Tegelijkertijd

biodiesel.

verstedelijkte gebieden.

kwam een wereldwijde discussie op gang
over de mogelijkheden van biobrandstoffen.

Voedselzekerheid

Vier jaar later, in 2006 werd de Biomass

Dit betekent niet dat in Japan geen belang

Bio-energie mag ook in Japan niet ten

Nippon Strategy herzien. De nieuwe strate

stelling meer is voor de aanwending van

koste gaan van voedselzekerheid in de

gie richt zich vooral op het stimuleren van

biomassa voor hoogwaardige toepassingen

wereld, en moet zich richten op de tweede

het gebruik van biobrandstoffen – bio-etha

zoals plastic. Het initiatief hiervoor ligt op

generatie biobrandstoffen. Wat het eerste

nol, in het bijzonder – en op de versnelde

dit moment echter bij de consumentenelek

punt betreft; Japan is met een zelfvoor

creatie van zogenaamde Biomass Towns

tronica- en autoproducenten en niet zozeer

zieningsgraad van 39 procent sterk afhanke

(zie kader) met als doel het gebruik van tot

bij de Japanse overheid. Hier speelt mee dat

lijk van import voor zijn voedselvoorziening.

dusverre nog niet ‘aangeboorde’ biomassa

Japan voor de aanvoer van grondstoffen

De sterke stijging van de voedselprijzen
van afgelopen tijd, mede als gevolg van de

De visie van de Japanse premier op biobrandstoffen

aanwending van voedselgewassen voor
brandstofproductie, heeft Japan op pijnlijke

“.... we need to ensure that biofuel production is sustainable by carrying out such

wijze duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar die

undertakings as to accelerate research on second-generation biofuels, which do not

afhankelijkheid is. Het heeft niet alleen

require food crops as feedstock, in order to bring them into practical production, so that

geleid tot sterk gestegen voedselprijzen in

global food security does not suffer on account of biofuel production. Japan will actively

Japan, maar ook tot het besef dat voedsel

engage in such undertakings as well.”

zekerheid niet vanzelfsprekend is. Vooral
de gewassen die gebruikt worden voor de

Japanse premier Fukuda op 3 juni jl. in Rome tijdens de High-Level FAO Conference on

productie van bio-energie, zijn gewassen

World Food Security: The Challenges of Climate Change and Bio-energy

die Japan zelf maar in beperkte mate pro
duceert (veevoeder 25%; soja 5%). Het is
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Biomass Town
Het basisconcept van een Biomass Town is dat op regionaal niveau op efficiënte wijze
en in goede samenwerking met de betrokken partijen regionaal verkregen biomassa
aangewend wordt voor bijvoorbeeld de productie van bio-brandstoffen of energie.

dan ook niet verwonderlijk dat Japan inzet

Een Biomass Town is een lokaal toepassingssysteem voor biomassa ten behoeve van

op de tweede generatie biobrandstoffen.

de lokale gemeenschap. Met andere woorden: een op ketenbenadering gebaseerde,

Dit nog los van het feit dat Japan niet over

lokale biomassa kringloop. Daarbij wordt gekeken wat de natuurlijke omgeving van de

de fysieke ruimte beschikt om op grote

gemeente te bieden heeft. Het initiatief ligt bij de gemeenten zelf. Op dit moment zijn er

schaal energiegewassen te gaan produce

104 Biomass Towns actief.

ren. Japan is druk doende met de productie
van bio-energie uit biomassa afkomstig
van afval (mest, voedselresten, rioolslib,
houtresten) of ongebruikte biomassa als
rijststro, tarwestro, bosproducten. Daarnaast
wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt
van energiegewassen, die voornamelijk
worden geteeld op braakliggende landbouw
gronden. Worden energiegewassen geteeld,
dan is het uitgangspunt dat het beschikbare
areaal gemakkelijk weer in kan worden
gezet voor de voedselproductie, mocht dat
nodig zijn.
Tegelijkertijd streeft Japan ernaar met de
productie van biobrandstoffen zijn CO2
uitstoot te verminderen. En wil het hoofd
bieden tegen alsmaar stijgende olieprijzen

Yamada: een Biomass Town in praktijk

en met diversificatie de afhankelijkheid

Yamada, een klein stadje van 11.000 inwoners en 2.400 hectare landbouwgrond ten

van import verminderen. De  productie van

westen van Tokio is een voorbeeld van een dergelijk Biomass Town initiatief. Daar is in

bio-ethanol staat echter nog in de kinder

2002 in samenwerking met het National Institute for Rural Engineering, de Universiteit

schoenen:  slechts 30 kiloliter in 2006. Het

van Tokyo, onderzoeksinstituten van de prefectuur Chiba, het bedrijfsleven en de

streven is de productie te verhogen tot

gemeente Yamada een demonstratieproject van start gegaan voor een zogenaamd

50.000 kiloliter in 2011 en zes miljoen kilo

cascadesysteem voor het gebruik van biomassa. Kern van het project is de Biomass Plant

liter rond 2030. Dit zou voldoende moeten

waar methaangas en vloeibare bio-kunstmest wordt geproduceerd. De belangrijkste

zijn om de 10 procent bijmenging (E10) vol

grondstoffen zijn bijproducten van de veehouderij, bijproducten van levensmiddelen

ledig nationaal te kunnen dekken.

productie, houtachtige biomassa en niet-eetbare bestanddelen van landbouwgewas
sen die uit de regio aangeleverd worden. Door een combinatie van basistechnologieën

Zeewier

zoals fermentatie, compostering, carbonisatie en fysisch-chemische behandeling door

Japan heeft veel potentie in huis om algen

stoomexplosie worden uit biomassa bruikbare producten en energie geproduceerd.

en wieren te benutten voor energievoor

Het vrijgekomen methaangas wordt opgeslagen met een hoge dichtheid en gebruikt

ziening. Het land heeft hoogstaande tech

als brandstof voor de carbonisatie en voor lichte vervoersmiddelen (auto’s, brommers,

nologische kennis, is omringd door grote

vrachtwagentjes), die weer worden gebruikt voor het transport van biomassa. De vloei

zee- en oceaangebieden die het kan exploi

stof die bij de methaanfermentatie vrijkomt wordt omgezet in vloeibare bio-kunstmest.

teren, en kent een lange eetcultuur waarin
algen en wieren als levensmiddel een grote

Niet ver van Yamada vandaan is het bedrijf Wagoen gevestigd, een coöperatieve corpo

rol spelen.

ratie van agrarische producenten. Al in 1994 opende Wagoen het zogenaamde BMW

Er zijn al verschillende Japanse initiatieven

Recyle Center. Hier wordt het snijafval van de eigen groenteteelt gebruikt voor het maken

rondom aquatische biomassa. Door

van compost, afdekstro voor stalvloeren of meststof. Daarnaast werkt Wagoen ook

bepaalde algen die veel olie geven gene

samen met Biomass Plant Yamada door het actief leveren van landbouwgrondstoffen.

tisch te modificeren, zien Japanse weten
schappers mogelijkheden om bijvoorbeeld
bepaalde eigenschappen zo te veranderen,
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streven is om in 2011
‘Het
500.00 kiloliter biobrandstof
te produceren.
’

Kansen voor Nederland?
De schaal van de ontwikkelingen
in Japan is nog vrij klein, hoewel

dat het groeit in zeewater en bestendigd is

De basismaterialen voor PLA zijn  maïs,

er talrijke initiatieven zijn. Dat

tegen variaties in temperatuur en andere

suikerriet, zoete aardappel en andere

ook Japan, net als Nederland, zich

natuurlijke condities.

landbouwproducten met een hoog suiker

richt op het gebruik van tot nu toe

gehalte. NEC lanceerde in 2006 samen met

haast onbenutte biomassa voor de

Bioplastic

de Japanse provider van mobiele telefonie

productie van biomaterialen en tweede

Sinds eind jaren negentig ontwikkelen

NTT Docomo de eerste mobiele telefoon met

generatie brandstoffen, biedt mogelijk

enkele Japanse consumentenelektronica- 

PLA-Kenaf behuizing.

perspectief op wetenschappelijke

en automultinationals commerciële

De Kenaf-plant absorbeert CO2, groeit

samenwerking en markttoegang voor

toepassingen voor bio-plastic, zoals Fujitsu,

razendsnel en is rijk in cellulose, een relatief

innovatieve Nederlandse producten.

NEC Sony, Toyota. Deze twee succesvolle

onbenutte biomassa met potentie.

Japanse industrieën spelen hiermee in op
striktere nationale en EU-milieuregelgeving.

Japan lijkt uit gesprekken met betrokken

mee het benodigde areaal voor landbouw

Ondanks de hogere kosten passen meerdere

beleidsmakers biomassa, en dan in het bij

productie in de toekomst alleen maar verder

bedrijven het nieuwe plastic als commercieel

zonder de productie van biobrandstoffen,

afnemen. Een bijkomend effect is dat door

toe. Een van het meest gebruikte bioplas

vooral aan te grijpen om zijn agrarische

het in productie houden dan wel opnieuw

tic is polymelkzuur  (PLA), een biologisch

sector nieuw leven in te blazen. Om nieuwe

in productie brengen van landbouwgronden

afbreekbaar plastic dat verhit en gevormd

alternatieven voor landbouw te creëren en

het Japanse zelfvoorzienend vermogen voor

kan worden tot voorwerpen voor alledaags

om het groeiend areaal aan braakliggend

agrarische productie wellicht weer zou kun

gebruik: voedselcontainers en –verpakkin

landbouwgrond weer in productie te bren

nen stijgen.

gen en bestek, maar ook textiel en behuizing

gen. Met de snel vergrijzende bevolking zal

van elektronica en automobielonderdelen.

de consumptie van levensmiddelen en daar

Carla Boonstra, LNV-Raad Japan

Bronnen:
“Japanse zeewier
in de brandstoftank”,
Rob Stroeks, 26 maart 2008,
TWA-afdeling Tokio
(http://www.twanetwerk.nl/
default.ashx?DocumentId=10405)
“Bioplastic, een groene
nichemarkt met potentie”,
Daan Archer, 15 februari 2008,
TWA-afdeling Tokio
http://www.twanetwerk.nl/default.
ashx?DocumentId=10180
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Kort graag...
Het Ministerie van Landbouw heeft ruim 50 LNV-afdelingen
in evenzoveel landen. Elke maand maken we kennis met
een van onze verre medewerkers.
11 vragen aan Ellen van de Vrugt, LNV-Raad Praag

Zoekplaatje: in welke kamer zit LNV-Raad Ellen van de Vrugt?

1. Wat zou u doen als u dit

4. Wat is uw grootste ergernis?

grote publiek zie je hetzelfde als

gefruit. Doe de gefruite groente

werk niet deed?

Buitenlanders in de Praagse

in Nederland; het verschil tussen

over in een diep casserole en

Ik droom wel eens van het

tram die niet opstaan voor

burger en consument. De acties

voeg hier 1 liter donker bier en

managen van een groot land

ouderen, invaliden of moeders

van de consument zijn ook hier

1 liter schoon water toe. Vervol

bouwbedrijf in Slowakije.

met kinderen. Opstaan in de

niet altijd in lijn met wat men als

gens 1 knoflookteen, 12 zwarte

tram is voor Tsjechen heel

burger vindt.

peperkorrels, citroensap en een

2. Wat moet iedereen weten

gewoon.

over Tsjechië en Slowakije?

beetje citroenschil van 1 citroen,
8. Wat kan er op uw

een kleine gemberwortel en 3

Tsjechië en Slowakije hebben

5. Voor wie heeft u

werkterrein beslist beter?

kruidnagels toevoegen. Breng

niet alleen veel economische

bewondering?

Meer afstemming met andere

dit mengsel aan de kook en

mogelijkheden maar ook een

Mijn zusje, altijd vrolijk en

LNV-afdelingen in de regio.

op het moment dat het aan de

fantastisch woonklimaat. Denk

opgewekt.

aan Praag, maar nog belang

kook komt voeg het geweekte
9. Welk lokaal gerecht is uw

gemberbrood kruimels. Kook

rijker; denk aan de vele kastelen,

6. Welke sector laat hier

absolute favoriet?

het geheel voor tenminste 1 uur.

kerken, steden, dorpen of het

absoluut kansen liggen?

De Tsjechische keuken vertoont

Doe de saus over in een andere

groene landschap. Dus kom

Het hogere

overeenkomsten met de

pan en voeg de gezouten vis toe

vooral kijken!

levensmiddelensegment

keukens van de buurlanden. Een

en laat het geheel op een laag

en biologische producten.

traditionele topper is de karper

vuur nog zo’n 45 minuten garen.

Wat je beslist niet moet doen

Ik denk dan specifiek aan

in zwarte saus. Niet mijn favo

Tot slot voeg nog gehakte wal

in Tsjechië en Slowakije,  als

bijzondere voedingsmiddelen

riet maar wel heel Tsjechisch.

noten, amandelen en rozijnen

je iemand voor de eerste keer

met een hoge toegevoegde

Maar ik hou wel van een glaasje

toe. Het beste smaakt dit

ontmoet, direct op de familiaire

waarde als delicatessen op

Moravische Chardonnay dat je

gerecht de volgende dag samen

toer gaan en luid praten of

allerlei gebied, als kaas, vlees,

hierbij drinkt.

met brood dumplings.

roepen. Tsjechen en Slowakije

groente en fruit. Maar ook de

zijn formeel en houden van

boomkwekerijsector op het

Het recept wil ik u niet

10. Met wie zou u een avond

titels, pan ingenieur (meneer

gebied van vaste planten en

onthouden:

op stap willen?

de ingenieur) is heel gewoon

bomen laat kansen liggen.

Bereiding: De karper (ongeveer

Václav Havel, de schrijver en oud

2 kilo) in stukken snijden en

president van Tsjechië.

als aanspreektitel. Goede
omgangsvormen zijn een must

7. Hoe staat het met duurzaam

het karperbloed opvangen. Het

als je succesvol wilt zijn. Ben

ondernemen in Tsjechië en

binnenste van de karper met

11. Uw sleutelwoord voor de

je eenmaal toegelaten tot de

Slowakije?

water verrijkt met een druppel

toekomst?

groep van bekenden, dan zijn de

Duurzaamheid is in Tsjechië

azijn schoonmaken en dit water

Genieten! Van het werk,

Tsjechen en Slowaken gezellige

en Slowakije zeker een onder

opvangen. De karper zouten

collegas, mensen, de stad en

en gastvrije mensen.

werp waar aandacht aan

en laten drogen. Vermeng het

het fantastische buitengebied

wordt besteed. Maar het wordt

water met het opgevangen

en iedereen die het maar horen

3. Wanneer denkt u “dit is een

in beide landen nog sterk

karperbloed. In dit water met

wil (of niet), te vertellen over de

mooie dag”?

benaderd als een technisch

karperbloed twee handen met

kansen op de Slowaakse en Tsje

Als ik op welk moment van de

onderwerp bijvoorbeeld als het

verkruimeld gemberpot weken.

chische markt voor de Neder

dag ook met de tram de heuvel

gaat om terugdringen van CO2

In een pan worden intussen de

landse agrosector. Op pagina 6

oprijd en Praag aan je voeten

uitstoot. Op gebied van voedsel

2 gesneden uien, 1 pastinaak,

leest u, heel toepasselijk, alles

ligt en de stad elke keer weer

groeit de interesse voor kwaliteit

1 winterwortel, ½ selderijknol

over de kansen op het gebied

een nieuw detail prijsgeeft

en/of dierenwelzijn. Maar bij het

en een beetje suiker in boter

van foodservices in Tsjechië.
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Korte berichten uit het buitenland
Kansen tuinbouwsector
In Addis Abeba vindt van 25 tot 27 maart 2009 de HortiFlora Expo

Afrika

plaats. Nederland is vertegenwoordigd met een Hollandpaviljoen.
De beurs is gericht op de sier-, groente- en fruitteelt. Dit jaar komt er
binnen het Ethiopische ministerie van Landbouw een speciaal agentschap voor de tuinbouw om investeerders te ondersteunen. In het
Ethiopia-Netherlands Horticulture Partnership werken de Ethiopische
overheid, de sectororganisatie en de Nederlandse overheid samen
aan het versterken van de tuinbouwsector. Een ander belangrijk

Ethiopië

maar ook vermeerdering van

project is de introductie van een gedragscode met wettelijke eisen

LNV-afdeling Addis

lokale bomen.

voor de bloementeelt.

Abeba

• duurzame teelt van Jathropa

Voor Nederlandse bedrijven uit de gehele tuinbouwketen die

voor biobrandstof met Kooy Bio

geïnteresseerd zijn in de Ethiopische markt, is een aanwezigheid in

Nieuwe PSOM-projecten

flow als Nederlandse partner.

het Hollandpaviljoen op de HortiFlora Expo een uitstekende gelegen

In het eerste halfjaar van 2008 zijn

Uitgangspunt is het Toetsingska

heid om de juiste contacten te leggen. Rond de Expo zijn diverse

vier nieuwe landbouwgerelateerde

der Duurzame Biomassa van de

businessactiviteiten voor het Nederlandse bedrijfsleven gepland,

PSOM-projecten voor Ethiopië

commissie-Cramer.

zoals een seminar en een bezoekprogramma. Contactpersoon voor

• weefselkweeklaboratorium met

deelname: Melvin Brehler, HPP Worldwide, telefoon 020 – 662 24 82,

• boomkweek met als partners

VCI als Nederlandse partner.

e-mail melvin@hpp.nl. Meer informatie over de Ethiopische tuin-

Gebr. Steeghs en Kuper Green.

P roductie voor export en de

bouwsector: directie I&H, Ingrid Korving, telefoon 070 – 378 47 97,

Doel is het vermeerderen van

lokale markt.

e-mail i.korving@minlnv.nl.

goedgekeurd:

planten voor de boomteelt

• tentoonstellingen en beurzen

(bomen, heesters en klimplan

van internationaal niveau, met

ten). Primair voor de export,

HPP als Nederlandse partner.

Tanzania
LNV-afdeling Nairobi

Gebruik van DDT
Sinds juli is in Tanzania het gebruik
van DDT binnenshuis toegestaan
in districten waar malaria een
gezondheidsrisico vormt. Dit in het
kader van de strijd tegen malaria.
Sinds 1991 kent Tanzania een volle
dig verbod op het gebruik van DDT

Korte berichten uit het buitenland

in de landbouwsector. In Oeganda

tuinbouw(export)sector in Kenia,

was dit jaar een zelfde gebruik van

Oeganda en Tanzania geven aan

DDT even toegestaan, maar inmid

dat de herintroductie van DDT zeer

dels is dat weer verboden. Op dit

nadelige gevolgen kan hebben

moment wordt in Kenia geen DDT

voor de export van hun producten,

gebruikt. Belanghebbenden uit de

met name naar de Europese Unie.

Canada
LNV-afdeling
Washington

Amerika

Fokvarkens
De Europese Unie en Canada heb
ben nieuwe eisen vastgesteld voor
de invoer van fokvarkens vanuit de
EU in Canada. De nieuwe invoer

certificering. Meer informatie:

eisen staan vermeld op de website

Veterinair Informatiepunt (VIP),

van het Veterinair Informatiepunt

https://bedrijfsnet.pve.agro.nl/vip,

(VIP) en kunnen gebruikt wor

e-mail vip@pve.agro.nl.

den ten behoeve van verzoek
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Korte berichten uit het buitenland

Azië
India

jard euro waard; verwacht wordt

LNV-afdeling Delhi

dat dit zal toenemen tot ruim 221
miljard euro in 2025. Deze groei

Voedingsmarkt verdubbelt

is het gevolg van veranderende

komende 20 jaar

eetgewoonten van de groeiende

McKinsey & Co voorspelt dat de

Indiase middenklasse. De Indiase

kansen voor de voedselverwer

moment groeit deze snacksector

waarde die de Indiase voedings

consument is steeds meer in staat,

king en supermarkten. Verwacht

15-20% per jaar en vertegenwoor

markt vertegenwoordigt binnen

maar ook bereid, meer te betalen

wordt dat vooral de verkoop van

digt een waarde van ruim 1,9 mil

20 jaar zal verdubbelen. In 2005

voor verwerkte voedingsproducten

snacks als chips en andere aardap

jard euro.  

was deze markt zo’n kleine 100 mil

en voor merkproducten. Dat biedt

pelproducten zal toenemen. Op dit

Korte berichten uit het buitenland
Frankrijk

Europese Unie

LNV-afdeling Parijs

Overname biologische
winkelketen
De supermarktketen Monoprix
– jaaromzet 3,6 miljard euro in
2007 – was zelf al erg actief met
biologische voedingsmiddelen. Nu

Duitsland

heeft het concern de biologische

De Franse biologische markt is met

LNV-afdeling Berlijn

winkelketen Naturalia overgeno

een jaarlijkse groei van 10% een

men. Naturalia is geconcentreerd

groeimarkt. Naturalia werd in 1973

Marktschets voedingsmiddelen

in de regio Parijs, telt 34 verkoop

opgericht door een Noord-Franse

Met meer dan 82 miljoen consu

punten en ruim 5.000 biologische

boer en is vooral sinds 1997 com

menten en een besteedbaar jaarin

en natuurproducten in food en

mercieel sterk gegroeid. Het bedrijf

komen per capita van ruim 17.000

non-food. Monoprix wil hiermee

heeft in drie jaar tijd zijn jaaromzet

euro is Duitsland de grootste en

zijn marktpositie in het biologische

verdubbeld tot 49 miljoen euro in

meest welvarende markt voor

segment versterken.

2007.

voedingsmiddelen in Europa. In

betalen voor gezonde voedings

Duitsland is sprake van een omslag

middelen en functional foods.

Markt ‘ethische’ producten

in eetgewoonten. De opkomst van
discounters heeft geleid tot een

Een zojuist gepubliceerde markt

Uit een Europees marktonderzoek van IGD blijkt de Franse markt

sterk prijsbewustzijn bij de con

schets gaat in op de Duitse voe

veelbelovend. Onderzocht is waarom de Franse consument – van

sument. Tegelijkertijd is gezonde

dingsmiddelensector. Vooral de

wie maar liefst 40% verklaart zich zeer te interesseren voor ethische

voeding een trend aan het wor

markt voor functional foods biedt

vraagstukken – in vergelijking met overige Europese consumenten

den. Hierdoor is de Duitse bevol

kansen voor het Nederlandse

zo weinig duurzame producten koopt. 79% van de Franse consu-

king aanzienlijk meer groente en

bedrijfsleven. Onderwerpen zijn:

menten – tegen 59% van de Nederlandse consumenten – vindt de

fruit gaan eten. Daarnaast zorgt

marktomvang, import en export;

bestaande producten te duur; 60% verklaart dat het aanbod in de

het steeds groter wordende aan

belangrijkste spelers; distributie

supermarktketens vrijwel nihil is, hoewel men hiervoor wel interesse

tal tweeverdieners voor een ver

kanalen;   wetgeving; overheids

heeft. Het onderzoek concludeert dat de mentaliteit van fabrikanten

schuiving in kookgewoonten. Ook

programma’s; nuttige adressen en

en supermarktketens dient te veranderen; er zou hier een veelbelo-

zijn koopkrachtige senioren in

vakbeurzen. Meer informatie via

vend marktsegment sluimeren.

toenemende mate bereid meer te

www.evd.nl.
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Biocoop: van jaarrond naar

van belang dit bij eventuele plan

seizoensgebonden

nen voor kasbouw goed te (laten)

Markt pluimveevlees

De biologische winkelketen Bio

checken.

Volgens cijfers van de Roe-

coop, marktleider in biologische

meense Bond van Pluimvee-

producten op de Franse markt,

Roemenië

houders (UCPR) is de consump-

stopt met het jaarrond aanbieden

LNV-afdeling Boekarest

tie van pluimveevlees in de

van alle groenten- en fruitsoorten

afgelopen zeven jaar 3,5 groter

Recordomzet retailers

gegroeid. Werd in 2000 nog 6

bonden productaanbod. Het bedrijf

Europese supermarktketens inves

kilogram per capita geconsu-

houdt op met de winterse import

teren grote bedragen in Roemenië.

meerd, in 2007 was dit 21 kilogram. In september 2007 bedroeg de

van producten uit het zuiden die in

In 2007 zijn 30 nieuwe hypermark

gemiddelde prijsverhoging voor pluimveevlees 5 tot 10%.

een ander seizoen binnen Europa

ten geopend. De top-tien van retai

en wil (terug) naar een seizoensge

zelf worden geteeld. Het gaat om

lers: Metro (Metro Cash&Carry,

avocado’s, kiwi’s, tomaten, kom

Real Hypermarket), Rewe (Selgros

markt voor zuivel is groter dan 1,2

kommers, courgettes, aubergines

Cash&Carry, Billa, Penny Market),

miljard euro.

en paprika’s. Wel zullen groenten- 

Carrefour, Delhaize (Cora, Profi),

twee korte rapporten opgesteld
over biologische landbouw in
Tsjechië.

en fruitsoorten worden geïmpor

Schwarz (Kaufland), Auchan, Ten

Tsjechië

teerd die niet in Europa worden

gelmann (Plus Discount), Artima,

LNV-afdeling Praag

geteeld, zoals

Interex en Pic. Hun gezamenlijke

bananen en ananas. Biocoop zal

omzet in Roemenië bedroeg vorig

Biologische voedingsmiddelen

Unie in 2004 is de productie van

Groenteproductie
Na toetreding tot de Europese

in het winterseizoen recepten

jaar 5 miljard euro. Eind 2007 had

Voor Nederlandse exporteurs

groente in Tsjechië geslonken van

boekjes verspreiden waarin alleen

den Duitse en Franse discounters

van biologische voedingsmidde

13.000 hectare tot 10.500 hectare.

seizoenproducten aan bod komen.

er 156 discountwinkels. Verkopen

len biedt Tsjechië volop mogelijk

De verdere afname van het areaal

Het aanbod van groenten en fruit

via de retail zouden dit jaar 16,5%

heden. Volgens onderzoeksbureau

is gestopt in 2006 en heeft zich

in conserven wordt in de winter

hoger uitkomen dan in 2007, op

GfK bedroeg deze markt bijna 27

vergroot.

een niveau van 38 miljard euro.

liseerd. Voor het jaar 2008 wordt

Voedingsmiddelen nemen circa 20

een hogere productie ongeveer

miljard euro voor hun rekening.

250.000 ton verwacht op onge

Hongarije
LNV-afdeling Boedapest

daarna in 2007 en 2008 gestabi

veer hetzelfde areaal van 11.280

Friesland Foods Romania

hectare. Het aantal beroepsmatige

Maximale kashoogte verruimd

De Roemeense marktleider in

producenten bedraagt ongeveer

Een tuinbouwkas of –tunnel was

zuivelproducten, Friesland Foods

600. Gebrek aan arbeidskrachten

in Hongarije tot voor kort gebon

Romania, gaat voor 2008 uit van

is de voornaamste oorzaak die ver

den aan een maximale hoogte van

een 137 miljoen euro omzet. Dat

dere groei in de weg staat.

4,5 meter. Deze beperking voor

is 20% meer dan in 2007. Friesland

landbouwgrond belemmerde de

Foods Romania is een joint venture

invoer van Nederlandse technolo

van Friesland Romania, Industria

gie op dit gebied. Inmiddels is de

liazarea Laptelui en Napolact Cluj.

Slowakije

Omzetverhoging bij

wetgeving zo aangepast dat op

De investering in productie, ver

landbouwgrond een hoogte tot 9

koop en logistiek bedraagt dit jaar

miljoen euro in 2006, een stijging

winkelbedrijven

meter is toegestaan. Er blijven wel

4 miljoen euro. Bekende merken

van 49% ten opzichte van het

De gemiddelde omzetgroei van de

uitzonderingen, die nog steeds

zijn Napolact, Oke and Milli. De

voorgaande jaar. De verwachting

verschillende supermarktketens in

op 4,5 meter staan. Het is dus

totale waarde van de Roemeense

is dat de markt jaarlijks met 35%

Slowakije bedroeg 10%. Tesco blijft

toeneemt tot 112 miljoen euro in

marktleider (23 %, groeipercentage

2011. Omdat de lokale vraag het

11%) met Metro Cash & Carry als
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aanbod overstijgt, wordt 60% van

tweede (14 %, groeipercentage 1%)

alle biologische voeding geïmpor

en Billa als derde (11%, met een

teerd. Van zijn voedingsbehoefte

groeipercentage van 9%) in de rij.

eet een Tsjech gemiddeld 0,3% aan

Ahold Retail Slowakije is nummer

biologische voeding. In 2011 zou

5 op de lijst met een indrukwek

dat 1% moeten zijn. Ongeveer 7%

kend groeipercentage van 16,7 %  

van de Tsjechische landbouw is

en een marktaandeel van 5,6%.

biologisch. Dat is het hoogste per

Lidl en Jednota Bratislava hadden

centage van alle nieuwe EU-toetre

de hoogste groeipercentages, Lidl

ders, en op Oostenrijk en Italië na

23% met een marktaandeel van 4%  

het hoogste in de hele Europese

en Jednota met 17% en een markt

Unie. De LNV-afdeling Praag heeft

aandeel van 3%.

Korte berichten uit het buitenland

Overig Europa
Kroatië

dan over dezelfde periode in 2007).

LNV-afdeling Zagreb

In vergelijking met 2007 steeg de
fruitimport over dezelfde periode

Stijgende import

met 12,9 miljoen euro en de gra

De importwaarde van landbouw

nenimport met 15,4 miljoen euro.

producten bedroeg over de eerste

Macedonië

vijf maanden van 2008 meer dan
642 miljoen euro. Ondanks forse
investeringen in de Kroatische

euro. Enkele voorbeelden van pro

marktontwikkeling; marktomvang,

ducten waaraan behoefte is: AGF-

import, export; overzicht van de

productiemachines, foliekassen

belangrijkste spelers; distributieka

en tunnels, koelcellen en opslag,

nalen; overheidsprogramma’s; lijst

AGF-verwerkingslijnen, verpak

met nuttige contactadressen.

Kansen

kingsindustrie. Meer informatie via

Deze marktverkenning is uitge

AGF-productiebedrijven in Mace

Pieter Imanse, Vinica, Macedonië,

voerd door New Markets. Meer

donië zoeken afzetkanalen voor

telefoon 00389 70 37 76 61.

informatie: www.evd.nl.

hun eindproduct, en gaan inves
teren in technologie en expertise

Oekraïne

Servië

transfer. Hoe meer buitenlandse

LNV-afdeling Kiev

LNV-afdeling Zagreb

afnemers voor het eindproduct,

landbouwsector stijgt de import

des te hoger de eisen aan de kwa

Marktstudie agrifood

Handelstekort

liteit. De vereiste kwaliteit is alleen

Op verzoek van het ministerie van

groenten en fruit

maar te garanderen door investe

LNV is deze zomer een uitgebreide

In Servië bedroeg het handelste

ringen in de gehele agroketen. De

marktstudie gepubliceerd over

kort voor groenten en fruit over

nog steeds. Recente veranderingen

Macedonische overheid heeft voor

de agrifoodsector in Oekraïne. De

de eerste vijf maanden van 2008 al

in de Subsidy Law blijken in feite

land-  en tuinbouwbedrijven bud

studie gaat in op de sectoren vlees,

8,4 miljoen euro. Dit als gevolg van

een stap terug voor de landbouw.

getten beschikbaar om het inves

zuivel, groenten en fruit, oliën en

In genoemde periode heeft Kroatië

teringsproces te ondersteunen:

vetten, diervoeders, suikerwerk en

43,6 miljoen euro aan vlees geïm

2008 – 45 miljoen euro; 2009 – 75

vis. Naast conclusies en vooruit

porteerd (10,9 miljoen euro meer

miljoen euro; 2010 – 100 miljoen

zichten wordt aangegeven waar
in Oekraïne mogelijkheden liggen
voor de Nederlandse agribusiness

Invoer levende herkauwers

in genoemde sectoren. De studie

Kroatië heeft nieuwe regels bekendgemaakt met betrekking tot de

is elektronisch beschikbaar en op

invoer en doorvoer in/door Kroatië van levende herkauwers en hun

te vragen bij de directie Industrie

sperma en embryo’s.

en Handel van LNV (Esmaralda

Deze regelgeving is op

Geesink, telefoon 070 – 378 42

de website van het Veteri

72, e-mail e.s.geesink@minlnv.nl),

nair Informatiepunt (VIP)

en bij de LNV-afdeling Kiev (Edith

geplaatst onder Kroatië

Oudt, telefoon 00380 44 490 82 23,

en kan worden gebruikt

e-mail edith.oudt@minbuza.nl).

ten behoeve van verzoek
certificering.

Rusland

de grotere import van citrusvruch

Meer informatie:

LNV-afdeling Moskou

ten en bananen, alsmede vroege

Veterinair Informatiepunt

seizoengroenten. De import van

Marktschets voedingsmiddelen

bananen en sinaasappelen verte

pve.agro.nl/vip, e-mail

De EVD heeft in 2007 een markt

genwoordigde de grootste waarde.

vip@pve.agro.nl.

schets laten uitvoeren over de

De belangrijkste categorieën fruit

Russische markt voor voedingsmid

die werden geëxporteerd, waren

delen, met de titel Rusland: Food.

frambozen, kersen, aardbeien, bra

Het rapport behandelt onder meer:

men en appels.

(VIP), https://bedrijfsnet.
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Nieuws
Kansen in Servië
Servië biedt veel mogelijkheden voor de Nederlandse

Servië.  Deze handelsreis heeft plaats van 8 tot en met

agribusiness, met name in de tuinbouwsector. De

10 december en de focus ligt met name op bedrijfsbe

exportcijfers nemen jaarlijks toe en de agrarische

zoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

markt ontwikkelt zich positief. De Directie Industrie en

met Sabine Hoff van I&H, telefoon 070 378 5259, e-mail

Handel (I&H) organiseert in samenwerking met de LNV-

s.h.hoff@minlnv.nl

afdeling in Zagreb een oriënterende handelsreis naar

Berichten
Buitenland
Online
Binnenkort zal Berichten
Buitenland ook online ver
schijnen. Op de website
leest u niet alleen de laatste
economische nieuwsberich
ten maar ook informatie over
spreekdagen, handelsmissies
en beurzen.
Meer informatie over BB
online in de volgende editie.

Statistiek

Top 15 wereldwijde detailhandelsverkoop zuivelproducten, 2006
Oorsprong

mld US $

%

Danone, Groupe

Frankrijk

15,5

5,1

Nestlé SA

Zwitserland

12,4

4,1

Kraft Foods Inc

VS

9,6

3,2

Dean Foods Co

VS

6,6

2,2

Lactalis, Groupe

Frankrijk

6,6

2,2

Sodiaal SA (Société de Diffusion Internationale Agro-alimentaire)

Frankrijk

5,3

1,8

Parmalat Group

Italie

5,1

1,7

Arla Foods Amba

Denemarken

4,8

1,6

Yakult Honsha Co Ltd

Japan

3,6

1,2

Meiji Dairies Corp

Japan

3,2

1,0

Bongrain SA

Frankrijk

3,1

1,0

Royal Friesland Foods NV

Nederland

2,8

0,9

Inner Mongolia Mengniu Milk Industry (Group) Co Ltd

China

2,4

0,8

Morinaga Milk Industry Co Ltd

Japan

2,4

0,8

Campina BV, Zuivelcoöperatie

Nederland

2,2

0,7

Overige

nvt

216,2

71,7

Totaal

nvt

301,8

100,00

Bron: Euromonitor
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Handelsmissie Groenteketen naar Oekraïne
In opdracht van het ministerie van LNV organi

Doel is Nederlandse bedrijven door middel van

Meer informatie

seert EUNITE in samenwerking met DUCATT van

individuele matchmaking in contact te brengen

Via EUNITE, Annette Gasseling, telefoon 070-

27 tot en met 31 oktober 2008 een handelsmissie

met handelspartners. Het programma biedt net

3474568, gasseling@eunite.nl. Voor inhoudelijke

naar de regio rond Kherson en Kakhovka in

werkmogelijkheden en presentaties over ont

vragen kunt u terecht bij LNV-Raad  Meeuwes

Oekraïne. Deze regio, die gelegen is ten noorden

wikkelingen in de sector. Verder zal een aantal

Brouwer, telefoon: +380 44 490 8223, e-mail:

van de Krim, staat bekend om de teelt, verwer

bedrijven worden bezocht en wordt er aandacht

kie-lnv@minbuza.nl of bij het ministerie van LNV

king en afzet van groenten. De handelsmissie is

besteed aan Nederlandse investeringsmogelijk

in Den Haag, directie Industrie en Handel, Evert

bestemd voor bedrijven die opereren binnen de

heden.

Jan Krajenbrink telefoon: 070-3785140, e-mail:

gehele groenteketen.

e.j.krajenbrink@minlnv.nl.

Internationale pioniers uit de agribusiness aan het woord

Exportise

De Exportise van:
Henk van den Berg

Henk van den Berg heeft een visimport

verschillen, daar heb je natuurlijk veel mee

Locatie : Nederland en Turkije

bedrijf voor visproducten uit Turkije, en

te maken. West-Europa heeft strenge eisen

Bedrijf : Echtvis BV

participaties in een grootschalig tuin en

ten aanzien van voedselhygiene. Alles moet

Sector : Viskweek en verwerking

akkerbouwbedrijf in Polen, een vastgoed

op onze manier. Dat is voor Turken niet

Sinds

bedrijf in Nederland. En hij is nog eens actief

altijd logisch en daar moeten we serieus op

in zo’n zevental andere totaal van elkaar ver

toezien en vooral uitleggen waarom. Maar

schillende branches van tuinbouw tot soft

ook dat gaat op een leuke manier. Een tijd

zoutwatervis. Nog een voordeel is dat de

ware. Maar om het simpel en overzichtelijk

geleden was er iets misgegaan, met als

familiebedrijven waarmee we samenwerken,

te houden, blijven we nu even in Turkije.

resultaat een boze klant. Ik heb geprobeerd

ook echt partners zijn. We houden niets

duidelijk te maken dat die fout echt niet nog

achter als het gaat om waar het product

“Echtvis ben ik in 2003 met een Nederlandse

eens gemaakt kon worden, maar kreeg het

terechtkomt en tegen welke prijs het wordt

en een aantal Turkse partners gestart. Het

gevoel dat het maar half aankwam. Toen heb

verkocht. Dat maakt dat je een gelijkwaar

: de zaak in Turkije sinds 2003

eerste jaar draaiden we een omzet van

ik gevraagd of ze rode fietsjes hadden. Ze

dige relatie krijgt, waarbij alle partijen het

30.000 euro, nu ruim vijf jaar later zitten

keken even vreemd maar die konden ze wel

zelfde doel voor ogen hebben: het leveren

we op tien miljoen euro. Echtvis exporteert

regelen. Vervolgens vroeg ik of ze dat rode

van een zo goed mogelijk product.

kennis naar Turkije en importeert kant-en-

fietsje dan in de hal wilden ophangen. Ook

klare visproducten, bestemd voor de West-

dit was mogelijk, maar onze partner vroeg:

Ik zie veel kansen in Turkije. Vooral door de

Europese markt. We zorgen ervoor dat de vis

wat moeten wij met een klein rood fietsje in

al eerdergenoemde drive van de mensen.

gerookt, geconserveerd en verpakt wordt en

een visbedrijf? Ik heb toen uitgelegd dat als

Maar je hebt wel goed management nodig.

leveren die aan zo’n gemiddeld 15 landen.

die fout nog eens gemaakt werd, of ze zelf

Mensen met een pioniersgeest die bereid

Onze Turkse activiteit is toevalligerwijs

op dat rode fietsje naar Duitsland wilden

zijn om vijf of tien jaar zich in den vreemde

ontstaan, zoals dat wel vaker gaat in het

fietsen. Hebben ze de hele weg om na te

in te zetten.  Ik zeg altijd: eerst de man en

leven. Tien jaar geleden zijn wij gestart in

denken wat er mis is gegaan. Ik ging het in

dan het bedrijf. Ik ben nu vijftig jaar, als ik

de visbusiness. Maar in Nederland zagen we

ieder geval niet meer aan de klant uitleggen.

dertig zou zijn zou ik zeker overwegen om

onvoldoende mogelijkheden voor visproduc

En ja hoor, een maand later kom ik terug en

me in Turkije te vestigen om bedrijven op te

tie. Het verwerken was simpelweg te duur.

hangt er een rood fietsje. Met het verzoek

zetten. Nu ben ik aan het afbouwen. Al tien

Samenwerken met onze Turkse partners gaat

of ik dan toch voorop wilde om de weg te

jaar trouwens, maar alles blijft maar door

wijzen. Dat zijn leuke dingen.

groeien. Blijkbaar vind ik ondernemen en al

heel goed. Anders dan Nederlanders hebben

de bijbehorende problemen veel te leuk.”

Turken een bepaalde drive. Ze doen net

En naast alles wat er mis kan gaan, leveren

zo zaken als ze auto rijden. En hoewel dat

we natuurlijk gewoon een uitmuntend

niet altijd helemaal goed gaat, zijn ze wel

product. De omstandigheden in Turkije

bereid om er volledig voor te gaan. Culturele

zijn ideaal voor het kweken van zoet en
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Nieuws
Nederlands-Brits

digitaal handelskantoor
Het digitale handelskantoor hollanduktrade.com van de
Nederlandse Ambassade te Londen is recentelijk geopend.
Dit digitale handelskantoor is een portaal waar Nederlandse
en Britse ondernemers, waaronder agenten en  distributeurs,
met elkaar in contact kunnen komen. Nederlandse en Britse  
bedrijven kunnen hun profiel plaatsen en aangeven naar
welke contacten zij op zoek zijn. Ook bestaat de mogelijkheid
om handelsvragen in te voeren die worden doorgestuurd
naar de Nederlandse ambassade. Het digitale handelskantoor
biedt eveneens informatie over kansrijke sectoren.
www.hollanduktrade.com

LNV: 3,6 miljoen euro voor innovatieprojecten met groene grondstoffen
Minister Verburg stelt 3,6 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve onder

haalbaarheid, onderzoek- en ontwikkeling en commercialisering. De over

nemers die aan de slag willen met groene grondstoffen. Groene grondstof

heid financiert fase 1 en 2. De bedrijven met de beste voorstellen krijgen

fen zijn planten en dierlijke restproducten die verwerkt kunnen worden tot

een opdracht van de overheid een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

alternatieven voor bijvoorbeeld plastic. Verburg wil met deze zogenoemde
SBIR-oproep (small business innovation research) de omschakeling versnel

Tot en met 16 oktober 2008 kunt u uw voorstellen indienen bij SenterNovem,

len van een economie die afhankelijk van fossiele grondstoffen naar een

afdeling SBIR, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, telefoon 070 373 55 97,

zogeheten ‘biobased economy’ op basis van groene grondstoffen.

www.senternovem.nl/sbir.

In de biobased economy staat het gebruik van biomassa voor non-food
toepassingen centraal. Voorbeelden van producten die biobased kunnen
worden, zijn plastics, materialen, lijmen, verfstoffen, oplosmiddelen, basis
chemicaliën en medicijnen. Door middel van bioraffinage worden alle
delen van de plant, ook de niet eetbare delen, gebruikt. Het geld is voor
voorstellen die het scheiden, isoleren, verwerken en gebruiken van groene

Doe mee aan ons

lezersonderzoek!

grondstoffen voor hoogwaardige en zeer sterk verbeterde industriële non-

We zijn benieuwd hoe u Berichten Buitenland waardeert. Welke

food toepassingen. Uitgesloten voor deze regeling zijn innovaties gericht

rubriek leest u echt altijd direct, en welke rubriek is aan verbetering

op bio-energie zoals de productie van bioethanol of biodiesel.

toe? Wat mist u in het blad, waardoor raakt u geinspireerd.
Wat zou ú terug willen zien in dit blad? Wij vragen u het bijgevoegde

Producten op basis van biomassa versterken niet alleen de economische

lezersonderzoek in te vullen en te retourneren in de antwoord

concurrentiepositie van de Nederlandse (agro)industrie, maar leveren ook

envelop.

een bijdrage aan de vermindering van afvalstromen, de verspreiding van
milieugevaarlijke stoffen en aan de vermindering van de afhankelijkheid

Mocht u het lezersonderzoek niet bij deze Berichten Buitenland

van aardolie.

aantreffen, dan kun u het onderzoek ook per post of e-mail toege

SBIR biedt kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe kennis om te zetten in

Industrie en Handel via s.h.hoff@minlnv.nl.

zonden krijgen. Neem hiervoor contact op met Sabine Hoff, directie
commerciële toepassingen. SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de
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We publiceren hieronder weer een overzicht van de afgelopen maand op internet aange-

Externe marktrapporten

troffen landen-, regio- en themarapporten over levensmiddelen- en andere (agrarische)

op internet

bronnen ánders dan onze eigen LNV-bureaus (Landbouwraden)) op de Nederlandse

sectoren, afkomstig van overheden, overkoepelende organisaties, databases en andere

ambassades in den vreemde. De rapporten zijn gratis en uitsluitend per e-mail opvraagbaar bij het Ministerie LNV, Directie Industrie en Handel, de heer J.J.M. Verbeek, e-mail
j.j.m.verbeek@minlnv.nl en worden u ook alleen per e-mail toegestuurd.
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LNV-afdelingen in het buitenland
Afrika
ADDIS ABEBA
Werkgebied: Ethiopië
Drs. Ir. G. Westenbrink, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Old Airport Zone,
Addis Abeba
P.O. Box 1241, Addis Abeba
Tel.: (00-251) 113.711.100 ext. 332 (BZ)
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassyethiopia.org
Algiers (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Parijs)
Dhr. Khaled Benchaalal,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
27 Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi
El-Biar
Postadres: Boite Postale 72,
16030 Algiers - Algerije
Tel.: (00-213) 21.92.28.28
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl
www.ambassadepaysbasalger.org
NAIROBI
Werkgebied: Kenia, Eritrea,Oeganda,
Tanzania, tevens voor UNEP
Dhr. D.J. Bruinsma, LNV-Raad
Ambassade der Nederlanden,
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Riverside Lane, Off Riverside Drive,
Nairobi, Kenia
Postadres: P.O. Box 41537, 00100, Nairobi,
Kenia
Tel.: (00-254) 20.4450.137
E-mail: nai-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlnaiagr@accesskenya.co.ke
www.netherlands-embassy.or.ke
PRETORIA
Werkgebied: Zuid-Afrika, Zambia
Prof. drs. N.W. Visser, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 210 Queen Wilhelmina Street
New Muckleneuk,
Pretoria 0083, Zuid-Afrika
Postadres: P.O.Box 117, Pretoria 0001,
Zuid-Afrika
Tel.: (00-27) 12.425.4570/2/3
E-mail: pre-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpreagr@telkomsa.net
www.dutchembassy.co.za

Amerika
BRASÍLIA
Werkgebied: Brazilië
Ir. B. Vrolijk, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Ses Avenida das Nações, QD. 801, Lote 05 CEP
70405-900 Brasília – DF, Brazilië
Postadres: Caixa Postal 07/0098, CEP
70359-970 Brasília - DF, Brazilië
Tel.: (00-55) 61.3961.3200 (BZ)
Tel.: (00-55) 61.3961.3208 (LNV)
E-mail: bra-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbraagr@uol.com.br
www.embaixada-holanda.org.br
São Paulo (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Brasília)
Mw. F.E. Heering, Agricultural assistant
Consulaat-Generaal der Nederlanden
Bezoekadres: Avenida Brigadeiro Faria
Lima 1779, 3 -andar CEP 01451-001-Sao
Paulo-SP, Brazilie
Postadres: Caixa Postal 11302, CEP
05422-970-São Paulo-SP, Brazilië
Tel.: (00-55) 11.3811.3300 (BZ)
E-mail: sao-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsaoagr@uol.com.br
www.embaixada-holanda.org.br

BUENOS AIRES
Werkgebied: Argentinië, Chili, Uruguay
Ir. F.L.M. Vossenaar, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Edificio Porteño II, Olga Cossenttini 831,
Pisos 3 y 4, C1107 BVA Buenos Aires,
Argentinië
Postadres: Ambassade der Nederlanden,
Olga Cossenttini 831, C1107 BVA
Buenos Aires, Argentinie
Tel.: (00-54) 11.4338.0090 (LNV)
E-mail: bue-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbueagr@embajadaholanda.int.ar
www.embajadaholanda.int.ar
MEXICO
Werkgebied: Mexico, Cuba
Ir. P.A.L. de Rijk, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Colonia
Santa Fe, 01210 Mexico D.F., Mexico
Postadres: Apartado Postal 10-656,
11000 Mexico D.F., Mexico
Tel.: (00-52) 55.5258.9921 tst. 205,209 (LNV)
E-mail: mex-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlmexagr@gmail.com
www.paisesbajos.com.mx
WASHINGTON
Werkgebied: Verenigde Staten van
Amerika (incl. Puerto Rico), Canada, tevens
Wereldbank
Drs. G.G.J. Thissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4200 Linnean Avenue, N.W.
Washington, D.C 20008-3896, Verenigde
Staten van Amerika
Tel.: (00-1) 202.274.2716/2718
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlwasagr@yahoo.com
www.netherlands-embassy.org/

Azië
BANGKOK
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Ir. R.J. Konijn, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
15 Soi Tonson Ploenchit Road,
Lumpini, Pratumwan
Postadres: P.O. Box 404,
Bangkok 10330, Thailand
Tel.: (00-66) 2.309.5290 (LNV)
E-mail: ban-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbanagr@loxinfo.co.th
www.mfa.nl/ban
Hanoi (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Bangkok)
Mw. Truong Thi Dung, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
Daeha Office Tower, 6 th floor 360
Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel.: (00-84) 4.831.5650
E-mail: han-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlhanagr@yahoo.com
www.netherlands-embassy.org.vn
JAKARTA
Werkgebied: Indonesië, tevens voor
Association of South-East Asean Nations
(ASEAN)
Mr. J.M.P.H. van der Zijden, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kavel S-3,
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesië
Tel.: (00-62) 21.524.1032/48 (LNV)
E-mail: jak-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nljakagr@jrne.or.id
www.netherlandsembassy.or.id/

KUALA LUMPUR
Werkgebied: Maleisië, Filippijnen, Singapore
Drs. A.M. de Roo, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
7th Floor, South Block. The Amp Walk
218, Jalan Ampang
50480 Kuala Lumpur
Postadres: Postbus 10543
50716 Kuala Lumpur
Maleisië
Tel.: (00-60) 3.216.86.206 (LNV)
E-mail: kll-lnv@minbuza.nl
www.netherlands.org.my
Manilla (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Kuala Lumpur)
Dhr. J.I.C. Laquian, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
26/F Equitable PCI Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226, The Philippines
Postadres: P.O. Box 2448 MCPO,
1264 Makati, Metro Manilla,
Filippijnen
Tel.: (00-63) 2.786.6607 (LNV)
E-mail: man-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: lnv@netherlandsembassy.ph
www.netherlandsembassy.ph
Singapore (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Kuala Lumpur)
Dhr. K.C. Chong, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
541 Orchard Road, 13-01 Liat Towers,
Singapore 238881
Postadres: Tanglin P.O. Box 447, Singapore
912415
Tel.: (00-65) 6739.1121 (LNV)
E-mail: sin-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsinagr@singnet.com.sg
www.nethemb.org.sg/
NEW DELHI
Werkgebied: India, Sri-Lanka, Nepal
Mr. W.J. Wolff, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 6/50F Shantipath,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel.: (00-91) 11.24.197.604/5/77
E-mail: nde-lnv@minbuza.nl
www.hollandinindia.org
PEKING
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Ir. H.J.W. van Duijn, LNV-Raad
Mw. ir. G.J.G.M. Nuytens-Vaarkamp,
LNV-Attachée
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4, Liangmahe Nanlu Rd.
Beijing 100600, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 10.8532.0260 (LNV)
E-mail: pek-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: info@nlpekagr.com
www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
Hong Kong SAR (LNV-steunpunt,
valt onder LNV-afdeling Peking)
Mw. M.P.C. Ng, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal der
Nederlanden, Room 5702, 57/F Cheung
Kong Center, 2 Queen’s Road Central,
Hong Kong, Volksrepubliek China
Tel.: (00-852) 2524.8187/88 (LNV)
E-mail: hon-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
www.netherlands-cg.org.hk
Web (LNV): www.nlpekagr.com
Shanghai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
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Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal
der Nederlanden, Sun Plaza, East Tower,
4th Floor, 88 Xian Xia Road,
Shanghai 200336, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 21.6209.9076 (BZ)
E-mail: sha-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlshaagr@uninet.com.cn
www.hollandinchina.org/nl/cg/sh-intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
SEOUL
Werkgebied: Republiek Korea en Taiwan
Ir. J.F. Rummenie, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Kyobo Building, 14th floor, 1, Jongno 1-ka
Jongno-gu, Seoel 110-714, Republiek Korea
Postadres: K.P.O. Box 509, Seoel 110-605,
Republiek Korea
Tel.: (00-82) 2.723.4180
E-mail: seo-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.or.kr
Taipei (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Seoul)
Mw. C.S. Hsiung, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Netherlands Trade and
Investment Office, Agricultural and Food
Department, Rm. B, 5/F Artist Construction
Building, 133 Min Sheng E. Road,
Section 3, Taipei 105, Taiwan
Tel.: (00-886) 2.2713.5760
E-mail: nltaiagr@ntio.org.tw
www.ntio.org.tw/agricultural/index-e.htm
TOKYO
Werkgebied: Japan
Mw. Drs. C Boonstra, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Shiba-koen, 3-6-3,
Minato-ku, 105-0011 Tokyo, Japan
Tel.: (00-81) 3.5776.5490 (LNV)
E-mail: tok-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nltokagr@oranda.or.jp
www.oranda.or.jp

Europese Unie
Athene (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Boekarest)
Mw. M. Plessas-Schallenberg,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Leoforos Vassileos Konstantinou 5-7,
Athene 106-74, Griekenland
Tel.: (00-30) 2.107.254.960
E-mail: ath-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: ath-agr@dutchmail.gr
www.mfa.nl/ath
BERLIJN
Werkgebied: Duitsland, Zwitserland
Dr. T.C. de Groot, LNV-Raad
A. Veldhuizen MBA, LNV-attaché
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Klosterstrasse 50,
10179 Berlin, Duitsland
Tel.: (00-49) 30.2095.6480 (LNV)
E-mail: bln-lnv@minbuza.nl
www.dutchembassy.de
BOEDAPEST
Werkgebied: Hongarije, Slovenië, Oostenrijk
Ir. J.A. Landstra, LNV-Raad
Drs. A.E. Braam, Raad voor Veterinaire
aangelegenheden
Veterinair Werkgebied: Hongarije,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië,
Macedonië, Turkije, Roemenië, Servië,
Montenegro, Slovenië, Slowakije en Tsjechië
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Fuge utca 5-7, (2e district),
1022 Boedapest, Hongarije
Postadres: P.O. Box 56,
1388 Boedapest, Hongarije

Tel.: (00-36) 1.3366.380 (LNV)
E-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.hu
BOEKAREST
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije, Griekenland
ir. H.L.M. van Wissen
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Aleea Alexandru 20, Sector 1,
011823 Boekarest, Roemenië
Tel.: (00-40) 21.231.5657 ( LNV)
E-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbkragr@olanda.kappa.ro
www.olanda.ro/
Sofia (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Oborishte 15, 1504 Sofia, Bulgarije
Postadres: P.O. Box 91, 1000 Sofia, Bulgarije
Tel.: (00-359) 2.8160.380 (LNV)
E-mail: sof-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsofagr@bulpost.net
www.netherlandsembassy.bg/
BRUSSEL
Werkgebied: België, Luxemburg
Ing. A. Wegen, LNV-Raad
Dhr. mr. Ing. K.H.A. von Chrismar, LNV-raad
voor de Westerschelde,
Mw. ir. S. Kruiderink, Agricultural Assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, H. Debrouxlaan 48,
1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1550 (LNV)
E-mail: bru-lnv@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
KOPENHAGEN
Werkgebied: Denemarken, Estland,
Finland, Noorwegen, IJsland, Zweden
Dhr. H.H. Schipper, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Toldbodgade 33,
DK 1253 Kopenhagen K, Denemarken
Tel.: (00-45) 33.707.218
E-mail: kop-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlkopagr@newmail.dk
www.nlembassy.dk
LONDEN
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk, Ierland
Drs. E. Wermuth, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 38, Hyde Park Gate,
Londen SW7 5DP, Verenigd Koninkrijk
Tel.: (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
E-mail: lon-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nllonagr@netherlandsembassy.org.uk
www.netherlands-embassy.org.uk/
MADRID
Werkgebied: Spanje, Marokko, Portugal
Mr. C.J. Heringa, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida del Comandante
Franco 32, 28016 Madrid, Spanje
Tel.: (00-34) 91.353.7521/20 (LNV)
E-mail: mad-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlmadagr@telefonica.net
www.embajadapaisesbajos.es
Lissabon (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida Infante Santo
43-5o, 1399-011 Lissabon, Portugal
Tel.: (00-351) 21.391.4919 (LNV)
E-mail: lis-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nllisagr@netcabo.pt
www.emb-paisesbaixos.pt
PARIJS
Werkgebied: Frankrijk, Algerije
Mw. drs. M.A.J. Vaes, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der

Nederlanden, 7-9 Rue Eblé,
75007 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4062.3353 (LNV)
E-mail: par-lnv@minbuza.nl
www.amb-pays-bas.fr
PRAAG
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. drs. E. van de Vrugt, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Gotthardska 6/27,
160 00 Praag 6, Bubeneç, Tsjechië
Tel.: (00-420) 233.015.218
E-mail: pra-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpraagr@ti.cz
www.netherlandsembassy.cz
ROME
Werkgebied: Italië
Mw. drs. C.W. Zwitser, LNV-Attachée
Mw. M. Sipman, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Via Michele Mercati 8,
00197 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.3228.6224 (LNV)
Tel.: (00-39) 06.3228.6001 (BZ)
E-mail: rom-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlromagr@tuttopmi.it
www.olanda.it/
WARSCHAU
Werkgebied: Polen, Letland, Litouwen
Drs. ing. A.W. Verhey, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Ul. Kawalerrii 10,
00 468 Warschau, Polen
Tel.: (00-48) 22.559.1269
E-mail: war-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlwaragr@ikp.pl
www.nlembassy.pl

Midden-Oosten
ABU DHABI
Werkgebied: Verenigde Arabische Emiraten,
Saoedi-Arabië, Iran
Ir.P.J.M. de Jong, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Apt. 602 Al Masaood Tower Building,
Shelkh Hamdan Street, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Postadres: P.O.Box 46560, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Tel.: (00-971) 2.632.0712 (LNV)
E-mail: abu-lnv@minbuza.nl
Dubai (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
Mw. S. Kadri, Agricultural Assistant
Bezoekadres: Consulaat-Generaal Dubai
ABN-Amro Building
Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, U.A.E.
Postadres: P.O. Box 7726, Dubai, U.A.E.
Tel.: (00-971) 4.3528700/3511313
(ext. 112) (BZ)
E-mail: dba-lnv@minbuza.nl
Riyadh (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
Dhr. M.M. el Bahaie, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Diplomatic Quarter, Riyadh,
Saoedi-Arabië
Postadres: P.O.Box 94307, Riyadh 11693,
Saoedi-Arabië
Tel.: (00-966) 1 488 1093/2501 (LNV)
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
www.holland.org.sa
Teheran (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Darrous Shahrzad Boulevard, Kamasaie
Street,
1st East Lane 33, 19498 Teheran, Iran
Postadres: P.O. Box 11365-138, Teheran, Iran
Tel.: (00-98) 21.2255.5094 (LNV)
E-mail: teh-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/teh

KAIRO
Werkgebied: Egypte, Jordanië,
Libanon, Syrië
Ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 18, Hassan Sabri Street,
11211 Zamalek, Kairo, Egypte
Tel.: (00-202) 2 736 38 63 / 2 739 55 71/2/3
E-mail: kai-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/cai

Overig Europa
ANKARA
Werkgebied: Turkije, Israël,
Palestijnse Gebieden
Mw. drs. C.J.M. Konsten, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Turan Günes Bivari. Hollanda
Caddesi no. 5, 06550 Yildiz Ankara, Turkije
Tel.: (00-90) 312.409.1860 (LNV)
E-mail: ank-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlankagr@superonline.com
www.dutchembassy.org.tr
www.nlankagr.com
KIEV
Werkgebied: Oekraïne,
Ir. Ing. M. Y. Brouwer, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Kontraktova Ploscha 7,
01901 Kiev, Oekraïne
Tel.: (00-380) 44 490 82 23 (LNV)
E-mail: kie-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.com.ua
MOSKOU
Werkgebied: Rusland, Kazachstan,
Oezbekistan, Wit-Rusland
Ir. M. Overheul, LNV-Raad
Mw. L.K. Birkman, MA, LNV-Attachée
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Tijdelijk adres tot november/december
Smolenskaya Plochad, building 3,
offices 709, 710, 711
Postadres: Kalashny Pereulok 6,
13100 Moskou, Rusland
Tel.: (00-7) 495.797.2946
E-mail: mos-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.ru
ZAGREB
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
Servië en Montenegro
Mr. O.B.M. Meuffels, LNV-raad
Mw. D. Bacic, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Medvescak 56,
10000 Zagreb, Kroatië
Tel.: (00-385) 1.464.2220 (LNV)
E-mail: zag-lnv@minbuza.nl
2e E.mail: nlamb.lnv@zg.htnet.hr
www.netherlandsembassy.hr
Belgrado (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Zagreb)
Mw. M. Lazovic, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Simina 29,
11000 Belgrado, Servië
Tel.: (00-381) 11.202.39.80
E-mail: bel-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlgovbel@eunet.yu (tijdelijk)
www.nlembassy.org.yu

Permanente Vertegenwoordigingen
LNV bij internationale organisaties
BRUSSEL PV-EU
Mr. G.P.G. Kunst, LNV-Raad
Drs. A.M. Akkerman, Raad voor
Veterinaire Aangelegenheden
Drs J.J.M. Paardkoper, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Unie,
H. Debrouxlaan 48, 1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1545/1546 (LNV)
E-mail: bre-lnv@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
Tevens belast met procurement-aangele-

genheden in het kader van de ontwikkelingsfondsen van de EU.
GENÈVE PV-WTO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) en andere internationale organisaties te Genève
(UNCTAD, UNEP, WHO, WIPO/UPOV)
Mr. M.P.C. Huige, LNV Raad
Postadres: C.P. 196, 1211 Genève 20 CIC,
Zwitserland
Tel.: (00-41) 22.748.1822/08 (LNV)
E-mail: rien.huige@minbuza.nl
2e e-mail: nlgevagr@bluewin.ch
PARIJS PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Mw. drs. P.C.M. van Bentum, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: 12-14 Rue Octave
Feuillet, 75116 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4524.9971
E-mail: pao-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpaoagro@fr.oleane.com
ROME - PV ROME
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties
voor voedsel en landbouw
Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven,
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger
Dr. T.R.G. van Banning, Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. Drs. M. Geusebroek, Tweede
Secretaris Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties
voor voedsel en landbouw, Via delle
Terme Deciane 6, 00153 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.574.0306/ 2326
E-mail: rof@minbuza.nl
2e e-mail: nlrofagr@netherlandspermrep.it

Netherlands AgriBusiness
Support Office
Kunming
Mw. R.E.N. Snijders, Chief Representative,
Mw. Yang Yang, Deputy Representative
Room 1604, Hongta Mansion
155 Beijing Road
Kunming 650011, P.R.China
Tel: (0086) (0) 871 3578 322
E-mail: nbsokm@nbsokm.com
www.hollandinchina.org
Moskou
Mw. O. Smirnova, Chief Representative
Smolenskaya pl. bld. 3
Regus-Smolensky Passage, Business Centre
Russia, Office 625
121099 Moskou, Rusland
Tel: (007) (0) 495 937 8495
E-mail: o.smirnova@nabso.ru
www.nabso.ru
Harbin
Dhr. Erik Baudoin, Chief Representative
Room E, 14/FL
Dikang-Caifu Building
Zhongshan Road 162-1
Xiangfang District
Harbin 150040 Heilongjiang
P.R.China
Tel: (0086) (0) 451 555 00240
E-mail: erik.baudoin@nabso.cn
2e e-mail: windowseat@yahoo.com
www.hollandinchina.org
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Activiteitenkalender 2008
Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Industrie & Handel
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land.
Regio/land
Periode 2008
Activiteit

Inlichtingen uitvoering

Afrika
Algerije
27-30 oktober
FILAHA te Algiers, landbouwbeurs voor de vegetatieve
		
sector (infostand)
Ethiopië
20-24 oktober
Spreekdagen (werkgebied Ethiopië)
			
Kenia
27-31 oktober
Spreekdagen (werkgebied Kenia, Eritrea, Oeganda,
		
Tanzania, UNEP)
Zuid-Afrika
27-31 oktober
Spreekdagen (werkgebied Zuid-Afrika, Zambia)
			

LNV-afdeling
00 213 21922828
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245

Homa Ashtari
070 3784460
Ingrid Korving
070 378 4797
Roeland Bosch
070 3785244
Chantal Baas
070 3785767

Amerika
Mexico
12-15 november
		
Verenigde Staten 24-27 oktober
		

Jochem Porte
070 3784428
Monique de Muynck
070 3785664

Jochem Porte
070 3784428
Gert Stiekema
070 3784235

LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
EVD
070 7788245
LNV-afdeling
00 91 11 24197604
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245

Richard van den Bergh
070 3784246
Richard van den Bergh
070 3784246
Richard van den Bergh
070 3784246
Richard van den Bergh
070 3784246
Arno Rohde
070 3784486
Richard van den Bergh
070 3784246
Arno Rohde
070 3784486

Expoagro te Guanajuato, tuinbouwvakbeurs
(Holland Paviljoen)
PMA Fresh Summit te Orlando, tuinbouwvakbeurs
(Holland Paviljoen)

Azië/Oceanië
China
september
Dairy Industry Exhibition te Hohhot, zuiveltechnologiebeurs
		
(Holland Paviljoen)
september
Int. China Meat Industry Exhibition
		
(Holland Paviljoen)
20-22 oktober
VIV China te Beijing, vakbeurs intensieveveehouderij
		
(Holland Paviljoen)
3-7 november
Spreekdagen (werkgebied China, Hong Kong, Mongolië)
			
India
28 nov. - 1 dec.
AgroTech te Chandigarh, landbouwbeurs
		
(infostand)
Japan
15-19 december
Spreekdagen (werkgebied Japan)
		
i.c.m. Korea
Korea
15-19 december
Spreekdagen (werkgebied Korea, Taiwan)
		
i.c.m. Japan

EU
Duitsland
18-19 september
Handelsmissie + matchmaking 'biobased economy' te Leipzig LNV-afdeling
			
00 33 1 40623353
23-26 september
Handelsmissie met individuele matchmaking voor
Exportimpulse
		
voedingsmiddelen (convenience, biologisch en functional
070 3601268
		
foods) te München e.o.		
november
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
Holland Flower Partners
		
sierteeltsector te München e.o.
0527 202051
Frankrijk
19-23 oktober
SIAL te Parijs, voedingsmiddelenvakbeurs
Monique de Muynck
		
(LNV-businesslounge met ministands, Holland Paviljoen
070 3785664
		
in de hal biologische producten)		
Hongarije
19-21 september
Hortus Hongaricus te Szigetszentmiklós, tuinbouwvakbeurs PEM
		
(Holland Paviljoen)
0321 387933
Ierland
29 sept. - 2 okt.
Handelsmissie voedingsmiddelen
NITC
			
020 4217400
Nederland
14-17 oktober
Hortifair te Amsterdam, tuinbouwvakbeurs
Monique de Muynck
		
(informatiestand)
070 3785664
Roemenië
5-9 november
Indagra te Boekarest, landbouwbeurs
LNV-afdeling
		
(Holland Paviljoen) i.s.m. BBH
00 40 21 2315657
Tsjechië
29 sept. - 3 okt.
Spreekdagen (werkgebied Tsjechië, Slowakije)
EVD
			
070 7788245
Verenigd
15-18 maart 2009
IFE te Londen, internationale voedingsmiddelenvakbeurs
Jan Schenk
Koninkrijk		
(Holland Paviljoen)
070 3784169
Midden-Oosten
Dubai (VAE)
23-26 febrari 2009
		

Gulfood te Dubai, internationale vakbeurs voor
voedingsmiddelen en equipment (Holland Paviljoen)

Overig Europa
Kroatië
6-10 oktober
Spreekdagen (werkgebied Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
		
Servië en Montenegro)
Oekraïne
28-31 oktober
Handelsmissie groenteketen
			
Rusland
10-14 oktober
Golden Autumn te Moskou, landbouwvakbeurs
		
(Holland Paviljoen + seminars)
1-5 december
Spreekdagen (werkgebied Rusland, Kazachstan,
		
Oezbekistan, Wit-Rusland)
Servië
8-10 december
Handelsmissie sierteelt en tuinbouw
			
Turkije
23-28 november
Handelsmissie tuinbouw naar regio's Istanbul, Izmir en
		
Antalya
4-7 december
Growtech Eurasia te Antalya, tuinbouwvakbeurs
		
(infostand)

Inlichtingen markt

LNV-afdeling
00 33 1 40623353
Martijn Homan
070 3785553
Martijn Homan
070 3785553
LNV-afdeling
00 33 1 40623353
Martijn Homan
070 3785553
LNV-afdeling
00 44 20 75903279

Alison Middleton
070 3785466
Martijn Homan
070 3785553
Lnv-afdeling
00 44 20 75903279

NCH
070 3441586

LNV-afdeling
00 971 2 6320712

EVD
070 7788245
LNV-afdeling
00 380 44 4908223
PEM
0321 387933
EVD
070 7788245
EUNITE
070 3474568
KvK Den Haag
070 3287221
LNV-afdeling
00 90 312 4091860

Sabine Hoff
070 3785259
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140
Sabine Hoff
070 3785259
Jordy van Honk
070 3784446
Jordy van Honk
070 3784446

