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Zuivel
De tweede grootste sector in primaire
agro-export is voor Nederland zuivel (kaas,
melk, eieren en boter). Europa ontvangt 77%
van de afzet, en wordt gevolgd door Azië en
Afrika. Duitsland is goed voor bijna 34% van
de afzet, gevolgd door België en Frankrijk en
het Verenigd Koningrijk.
Naast Duitsland en België, vindt de meeste
groei plaats in landen als Nigeria, Koeweit,
Korea, Indonesië, Algerije. Ook Rusland en
Polen zijn markten waar in de laatste jaren
groei heeft plaatsgevonden.

Cacao en verwerkt product
Onder deze productiegroep vallen onder meer
cacaoboter, chocolade en cacaobonen. Deze
sector is één van de snelst gegroeide.
Duitsland is bij uitstek het grootste afzetgebied, met ruim 31% van alle producten. Met
10% van de afzet staat België op de tweede
plaats. Naast Europa zijn Amerika en Azië
grote bestemmingen. De meeste groei vond
de afgelopen jaren plaats bij EU-15-landen,
maar ook bij Polen, Rusland en Turkije.

Groenten
Sector drie qua omvang is (niet-verwerkte)
groenten. Een kwart van de export bestaat hier
uit tomaten, paprika’s en aardappelen. Ook
voor deze sector is Europa bij uitstek de
grootste afnemer van alle producten, gevolgd
door Afrika en Amerika. In de top-10 van
grootste afnemers komt geen enkel niet-Europees land voor. De afgelopen vijf jaar was de
meeste groei te zien in Duitsland, Polen,
Tsjechië en België. Daarnaast zijn bijvoorbeeld
Senegal en Egypte groeiende markten. In
2009-2010 is ook Rusland sterk gegroeid.

Brood, banket en deegwaren
Van alle diverse producten onder deze
noemer, valt het merendeel onder koekjes en
biscuits, maar ook brood en muesli maken er
deel van uit. De afgelopen is de sector met
25% gestegen in uitvoerhoeveelheid en
uitvoerwaarde. Naast Europa (73%) is Azië hier
belangrijk, met achtereenvolgens Duitsland,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België en
China (6,7% van het totaal) als grootste
afnemers. Hiernaast speelt Rusland als één
van de meest gegroeide markten.
Opkomende markten liggen in Azië en zijn,
naast China, onder andere Hongkong en
Vietnam.

Verwerkende industrie
Oliën en vetten
De vierde grootste sector van agro-export is
één van de meest gegroeide sectoren qua
uitvoerwaarde. De producten lopen zeer
uiteen, van sojaolie tot margarine, palmolie
en een grote groep ‘overig’. Europa is het
grootste afzetgebied (Duitsland en België:
samen 51% van de totale afzet). Uit de cijfers
over 2009-2010 komt naar voren dat ZuidAfrika een grote opkomende markt is; zowel

Verwerkte groenten en fruit
Het grootste aandeel wordt hier geleverd door
aardappelen en ongegiste vruchtensappen. De
sector is relatief erg gegroeid tussen 20002007, vergeleken met andere sectoren.
Van al deze producten wordt 94% binnen
Europa afgezet, met Duitsland als grootste
afzetregio, gevolgd door Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Samen zijn deze drie
landen goed voor ruim 60% van alle afzet.
Buiten Europa zijn Midden- en Zuid-Amerika
en de Arabische Golfstaten grote markten. De

afgelopen jaren vond de meeste groei plaats
in de vier landen die al het grootste marktaandeel hadden. Maar volgens de trend zal de
uitvoerwaarde buiten de EU groeien en
binnen de EU krimpen. België, Finland,
Frankrijk, Hongarije en Brazilië, Rusland zijn
groeiers.
Resten en afval
Tot deze sector behoren afvalproducten van de
levensmiddelenindustrie en producten die
bereid zijn voor het voederen van dieren. Deze
laatstgenoemde vormen een groot aandeel.
De afvalsector is opvallend groot in termen
van uitvoerwaarde en -hoeveelheid en staat op
plaats nummer 5 van de grootste exportsectoren in 2009. Europa is de belangrijkste speler;
ruim 93% wordt binnen deze regio vervoerd,
waarin Duitsland de grootste afnemer is (36%
van alle afzet). Hierna volgen België, Frankrijk
en Rusland. Dit zijn ook de landen waar
afgelopen jaren de meeste groei heeft
plaatsgevonden. De meeste groei zal in de
toekomst binnen de EU zijn, waar Polen en
Litouwen opkomende markten zijn.

Conclusie
Het bovenstaande is, zoals gezegd, een
samenvatting op hoofdlijnen die weliswaar de
grote lijn aangeeft, maar vanwege de beperkte
ruimte die beschikbaar is logischerwijze niet
recht kan doen aan alle informatie die is
weergegeven in het onderzoek. Het omvangrijke rapport is vanaf 15 juli op te vragen bij
het ministerie van EL&I (zie onder). In een
volgende bijdrage zal worden ingegaan op het
instrumentarium voor subsidie, begeleiding
enzovoort dat ter beschikking staat van het
agro-mkb.
Hans van der Lee m.m.v. Mirjam Fondse, die het
onderzoek voor het rapport Internationalisering
agrofoodsector uitvoerde in het kader van haar studie.
Het volledige rapport is uitsluitend via e-mail op te
vragen bij Lia Luijkx: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

Foto: Dacom | Cor Rijzebol

relatief als absoluut gezien. Een andere
opkomende markt voor oliën en vetten is
Ghana. De ‘interne export’ binnen EU-27 is
afgenomen; de export daarbuiten is toegenomen.

Dacom levert
gespecialiseerde hardware,
software en online adviesdiensten aan akkerbouwbedrijven over de hele wereld.
“Dat is het unieke aan ons
bedrijf”, zegt directeur
Janneke Hadders, “dat we niet
alleen de techniek leveren,
maar ook de landbouwkundige kennis in huis hebben
om te kunnen adviseren,
om de vertaalslag van
al die gegevens te maken
voor de boeren.”

Jaargang 37 | Nummer 6 | juni 2011 | Exportise

Duitsland, Frankrijk, Denemarken en
Hongkong de meeste groei. Over 2009-2010 is
Rusland het meest gegroeid in absolute
waarde.
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Exportise
Hadders is de dochter van Dacom-oprichter
Jan Hadders. “Die is begonnen als boer en het
ergerde hem dat hij altijd pas achteraf te
horen kreeg hoe hij zaken had moeten
aanpakken – als het al te laat was”, vertelt
Hadders. “Toen begon de opmars van de
computer en mijn vader besloot om het
boerenbedrijf te combineren met IT, zodat hij
boeren vooraf kon adviseren, op basis van
meetbare gegevens, wanneer er moest worden
bewaterd, bemest, enzovoort.”
Dat was in de jaren tachtig. Inmiddels is
Dacom een begrip geworden op het gebied
van hightech innovatie in de landbouw.
Onlangs won het bedrijf de prestigieuze
mkb-Innovatieprijs, een samenwerkingsverband van innovatiecentrum Syntens,
Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en
NRC/Handelsblad, met het zogenoemde
TerraSen™-systeem. Daarbij laten bodemvochtsensoren in het veld van de teler zien wat
de dagelijkse wateropname is van het gewas in
de verschillende bodemlagen. Aan de hand
van die gegevens wordt precies bepaald
wanneer en hoeveel er moet worden
beregend. Zo kunnen gewassen groeien onder

De Exportise van
Janneke Hadders
Functie: directeur Dacom
Sector: IT-oplossingen voor de akkerbouw
www.dacom.nl

de best mogelijke omstandigheden, zonder
verspilling van water.
“De gegevens worden opgeslagen in een
centrale databank”, legt Hadders uit. Daarbij
spelen weersverwachtingen, gegevens over de
bodemgesteldheid en de actuele weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld onverwachte
regenbuien een rol. Zo krijgt een boer die
inlogt op zijn computer in Zuid-Afrika of
Saoedi-Arabië vanuit het verre Emmen steeds
een up-to-date advies, aangepast aan de
veranderende omstandigheden.
“In Saoedi-Arabië, waar we onlangs een
samenwerkingsovereenkomst met het
Ministerie van Landbouw en tachtig boeren
hebben afgesloten, maar ook in bijvoorbeeld
Egypte, wordt het water uit de grond gepompt, waardoor het bodemwaterpeil
dramatisch daalt”, vertelt Hadders. “Heel veel
water wordt verspild doordat iemand elke dag
zonder meer een beregeningssysteem aanzet.
Daardoor krijgen planten te veel water, dat
wegzakt naar diepere bodemlagen. Daarbij
worden ook belangrijke voedingsstoffen
weggespoeld. Dankzij ons systeem kan er met
beleid worden bewaterd, zodat de gewassen
precies genoeg krijgen. Daarmee wordt
ontzettend veel water bespaard en verbetert
de bodemconditie.”
Uit proeven in Egypte blijkt dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van
aardbeien met TerraSen™ teruggebracht
kunnen worden tot nagenoeg de helft. ‘De
technologie van Dacom draagt hiermee bij
aan het oplossen van de voedselschaarste en
een duurzame voedselproductie’, aldus de jury
van de mkb-innovatieprijs.
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LNV-afdelingen in het buitenland
Addis Abeba
Werkgebied: Ethiopië
Dhr. drs. Ir. G. Westenbrink, LNV-Raad
T (00-251) 113.711.100 ext. 323 (BZ)
E add-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy
ethiopia.org

Brasília
Werkgebied: Brazilië
Dhr. ir. B. Vrolijk, LNV-Raad
T (00-55) 61.3961.3200 (BZ)
T (00-55) 61.3961.3208 (LNV)
E bra-lnv@minbuza.nl
I www.mfa.nl/bra

São Paulo (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Brasília)
Algiers (LNV-steunpunt, valt onder Mw. F.E. Heering, Agricultural
LNV-afdeling Tunis)
assistant
Dhr. Khaled Benchaalal,
T (00-55) 11.3811.3300
T (00-213) 21.92.28.28
T (00-55) 11.3811.3313
E alg-lnv@minbuza.nl
E sao-lnv@minbuza.nl
I www.ambassadepaysbasalger.org I www.mfa.nl/bra

Jakarta
Werkgebied: Indonesië, Singapore
tevens voor Association of
South-East Asean Nations (ASEAN)
Dhr. ir. J.F. Rummenie, LNV-Raad
T (00-62) 21.524.1032/48
T (00-62) 21.525.1515
E jak-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy.or.id/
Singapore (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Jakarta)
Dhr. K.C. Chong, Agricultural assistant
T (00-65) 6739.1121 (LNV)
E sin-lnv@minbuza.nl
I www.mfa.nl/sin

Nairobi
Werkgebied: Kenia, Oeganda,
Tanzania, tevens voor UNEP
Dhr. mr. W.J. Wolff, LNV-Raad
T (00-254) 20.4450.137
E nai-lnv@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.or.ke

Buenos Aires
Werkgebied: Argentinië, Chili,
Uruguay
Dhr. ir. F.L.M. Vossenaar, LNV-Raad
T (00-54) 11.4338.0090
E bue-lnv@minbuza.nl
I www.embajadaholanda.int.ar

New Delhi
Werkgebied: India, Sri-Lanka,
Nepal
Dhr. ir. H.J.W. Duijn, LNV-Raad
T (00-91) 11.24.197.604/5/77
E nde-lnv@minbuza.nl
I www.hollandinindia.org

Pretoria
Werkgebied: Zuid-Afrika,
Zambia, Mozambique
Dhr. Prof. drs. N.W. Visser, LNV-Raad
T (00-27) 12.425.4570/2/3
E pre-lnv@minbuza.nl
I www.dutchembassy.co.za

Mexico
Werkgebied: Mexico, Cuba
Mw. ir. G.J.G.M. Nuytens-Vaarkamp,
T (00-52) 55.5258.9921 tst. 205,209
E mex-lnv@minbuza.nl
I www.paisesbajos.com.mx

Peking
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Dhr. ir. M. Overheul, LNV-Raad
Dhr. drs. E.A.A.C. Gemmeke, Raad
voor veterinaire en fytosanitaire
aangelegenheden
T (00-86) 10.8532.0260 (LNV)
E pek-lnv@minbuza.nl
I www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
I www.nlpekagr.com

Kigali
Werkgebied: Rwanda en Burundi
Dhr. C.M.T.M. de Laat,
T (00-250) 252584215
E frank-de.laat@minbuza.nl
I http://rwanda.nlambassade.org
Tunesie
Werkgebied: Tunesië, Libië,
Algerije, Marokko
Mw. H. Ashtari, LNV-project attaché
T (00216) 71.155.300
E homa.ashtari@minbuza.nl
I www.ambassadedespaysbastunis.
com

Amerika
Bonaire
Werkgebied: Bonaire,
Sint Eustatius, Saba en Suriname
Dhr. drs. A.M. Akkerman,
LNV-attaché
T (00-59) 97158333
E ton.akkerman@rsc-bes.nl

Washington
Werkgebied: Verenigde Staten
van Amerika (incl. Puerto Rico),
Canada, tevens Wereldbank
Dhr. drs. M.W.M. Olde Monnikhof,
LNV-Raad
T (00-1) 202.274.2716
E was-lnv@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.org/

Azië
Bangkok
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Mw. mr. drs. D. Dernison, LNV-Raad
T (00-66) 2.309.5290
E ban-lnv@minbuza.nl
I www.mfa.nl/ban
Hanoi (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Bangkok)
Mw. Truong Thi Dung, Agricultural
assistant
T (00-84) 43.8315.650
ext. 220 en ext. 236
E han-lnv@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.org.vn

Hong Kong SAR (LNV-steunpunt,
valt onder LNV-afdeling Peking)
Mw. M.P.C. Ng, Agricultural assistant
T (00-852) 2524.8187/88 (LNV)
E hon-lnv@minbuza.nl
I www.hollandinchina.com
I www.nlpekagr.com
Shanghai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
T (00-86) 21.22.087229
E nlshaagr@uninet.com
E nick.hong@minbuza.nl
I www.hollandinchina.org/nl/cg/
sh-intro.htm
I www.nlpekagr.com

Seoul
Werkgebied: Republiek Korea en
Taiwan
Dhr. ir. O.T.J. Stiekema, LNV-Raad
110-605, Republiek Korea
T (00-82) 2.723.4180
E seo-lnv@minbuza.nl
I http://southkorea.nlembassy.org
Taipei (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Seoul)
Mw. C.S. Hsiung, Agricultural
assistant
T (00-886) 2.2713.5760 ext. 150
E nltaiagr@ntio.org.tw
I www.ntio.org.tw
Tokyo
Werkgebied: Japan
Mw. drs. C. Boonstra, LNV-Raad
T (00-81) 3.5776.5490 (LNV)
E tok-lnv@minbuza.nl
I www.oranda.or.jp

Europese Unie
Athene (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Boekarest)
Mw. mr. S.J. Sap, Agricultural assistant
T (00-30) 2.107.254.962
E ath-lnv@minbuza.nl
I www.dutchembassy.gr
Berlijn
Werkgebied: Duitsland,
Zwitserland, Noorwegen, Zweden,
Denemarken
Dhr. G.P.G Kunst, MBA, LNV-Raad
Dhr. A. Veldhuizen, MBA, LNV-attaché
T (00-49) 30.2095.6480
E bln-lnv@minbuza.nl
I www.niederlandeweb.de
Boedapest
Werkgebied: Hongarije, Slovenië,
Oostenrijk
Dhr. ir. M.A.C. Homan, LNV-Raad
T (00-36) 1.3366.380
E bdp-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy.hu
Boekarest
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije, Griekenland
Dhr. ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
T (00-40) 21.231.5657
E bkr-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsemb.ro

Sofia (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova, Agricultural
assistant
T (00-359) 2.8160.380
E sof-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy.bg/
Brussel
Werkgebied: België, Luxemburg
Dhr. ing. A. Wegen, LNV-Raad
T (00-32) 2.679.1550
E bru-lnv@minbuza.nl
I www.eu-nederland.be
Kopenhagen
Werkgebied: Denemarken,
Finland, Noorwegen, Zweden
Mw. drs. R. Nijland, Agricultural
assistant
Dhr. drs. R.H. Schaap, Raad voor
Visserij en Mariene Biodiversiteit
T (00-45) 33.707.218
E kop-lnv@minbuza.nl
I www.nlembassy.dk
Londen
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk,
Ierland
Dhr. dr. E. Wermuth, LNV-Raad
T (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
E lon-lnv@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.org.
uk/

Praag
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. drs. E. van de Vrugt, LNV-Raad
T (00-420) 233.015.218
E pra-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy.cz
Rome
Werkgebied: Italië
Mw. M. Sipman, Agricultural
assistant
T (00-39) 06.3228.6224
T (00-39) 06.3228.6001
E rom-lnv@minbuza.nl
I www.olanda.it/
Warschau
Werkgebied: Polen, Estland,
Letland, Litouwen, Finland,
Wit-Rusland
Dhr. drs. A.J.M. van Poppel,
LNV-Raad
T (00-48) 22.559.1269
E war-lnv@minbuza.nl
I www.nlembassy.pl

Midden-Oosten
Abu Dhabi
Werkgebied: Verenigde
Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië,
Iran
Dhr. ir. P.J.M. de Jong, LNV-Raad
T (00-971) 2.6958020
E abu-lnv@minbuza.nl

Madrid
Werkgebied: Spanje, Portugal
Mw. mr. S.M.C. Deepen, LNV-Raad
T (00-34) 91.353.7521/20
E mad-lnv@minbuza.nl
I www.embajadapaisesbajos.es

Dubai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Abu Dhabi)
Mw. S. Kadri, Agricultural assistant
T (00-971) 4.4407600 (ext. 607)
E dba-lnv@minbuza.nl

Lissabon (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
T (00-351) 21.391.4919
E lis-lnv@minbuza.nl
I www.emb-paisesbaixos.pt

Riyadh (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Abu Dhabi)
Dhr. M.M. El Bahaie, Agricultural
assistant
T (00-966) 1 488 1093/2501
E riy-lnv@minbuza.nl
I www.holland.org.sa

Parijs
Werkgebied: Frankrijk, Algerije
Dhr. ir. N.A. van Opstal, LNV-Raad
T (00-33) 1.4062.3353
E par-lnv@minbuza.nl
I www.amb-pays-bas.fr

Kairo
Werkgebied: Egypte
Dhr. dr. ir. J.G. van der Beek, LNV-Raad
T (00-202) 2 736 38 63 /
2 739 55 71/2/3
E kai-lnv@minbuza.nl
I www.hollandembassy.org.eg

Overig Europa
Ankara
Werkgebied: Turkije, Israël en
Palestijnse gebieden
Dhr. ir. S.J.D. Verbunt, LNV-Raad
T (00-90) 312.409.1860
E ank-lnv@minbuza.nl
I www.dutchembassy.org.tr
I www.nlankagr.com
Kiev
Werkgebied: Oekraïne,
Dhr. ir. ing. M. Y. Brouwer, LNV-Raad
T (00-380) 44 490 82 23
E kie@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.com.ua
Moskou
Werkgebied: Rusland, Kazachstan
Mw. S.J.C.W. van Tilburg, LNV-Raad
Mw. I. Faassen, LNV-Attaché
T (00-7) 495.797.2946
E mos-lnv@minbuza.nl
I www.netherlands-embassy.ru
Zagreb
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Servië en Montenegro
Dhr. drs. A.M. de Roo, LNV-Raad
T (00-385) 1.464.2220
E zag-lnv@minbuza.nl
I www.netherlandsembassy.hr
Belgrado (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Zagreb)
Mw. M. Mirkovic, Agricultural
assistant
T (00-381) 11.202.39.80
E bel-lnv@minbuza.nl
I www.nlembassy.org.yu

Permanente Vertegen
woordigingen LNV bij internationale organisaties
Brussel Pv-Eu
Dhr. drs. G.G.J. Thissen, LNV-Raad
Dhr. ir. W.H.J. van der Sande, Veterinaire
Raad Mw. Mr. N. Runia, LNV-attaché
Dhr. drs. G.H.J. Kits Nieuwenkamp,
LNV-attaché
T (00-32) 2.679.1545/1546
E bre-lnv@minbuza.nl
I www.eu-nederland.be
Tevens belast met procurementaangelegenheden 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) Dhr. ir. P.L. Gooren, LNV
T (00-41) 22.748.1822/08 (LNV)
E gev-lnv@minbuza.nl
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
T (00-33) 1.4524.9971
E pao-lnv@minbuza.nl
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
Dhr. drs. R. Elkhuizen,
Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. drs. F.D. Schild, Tweede
Secretaris
T (00-39) 06.574.0306/ 2326
E rof@minbuza.nl

Netherlands AgriBusiness
Support Office
Kunming
Dhr. R. Schuurman, Chief
Representative,
Mw. Yang Yang, Deputy
Representative
T (0086) (0) 871 3578 322
E nbsokm@nbsokm.com
I www.hollandinchina.org
Izmir
Dhr. J. Kipp, Chief representative
T (0090) 530 926 93 47
E kipp.tr@gmail.com
I www.nabsoturkey.com
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Nieuws

Newtricious richt zich op de ontwikkeling van
innovaties in voeding die bijdragen aan een
beter en gezonder leven van mensen. Jos

Nelissen, directeur van Newtricious, gaf aan
in St. Louis de kans te hebben gekregen
Newtricious te presenteren aan een belangrijk
publiek van innovatieve bedrijven, investeerders en onderzoeksinstellingen. “We hebben
op alle terreinen contacten opgedaan die
waardevol zijn bij het uitzetten van onze
strategie.”
Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie sponsorde de
Nederlandse deelname en selecteerde onder
andere bovengenoemde bedrijven op basis
van eerdere nominaties, waaronder de Food
Valley Award, de Tuinbouw Ondernemersprijs
of deelname aan de SBIR-regeling.

omzet in vergelijking tot 2009. Dit zijn vooral
producten met een of twee sterren van het
Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.
Alle afzetkanalen laten een groei in omzet van
duurzamere voedselproducten zien: supermarkten, out-of-home en speciaalzaken.
De grootste stijgers in de supermarkten zijn
vlees- en zuivelproducten. Vleesproducten

Alle projecties over de toekomstige vraag tonen aan dat de wereldwijde consumptie van
pluimveevlees fors gaat stijgen de komende jaren. De regio die het meest gaat profiteren
van die vraag, is zonder twijfel Latijns-Amerika. Brazilië domineert nu al 40% van de
wereldhandel. In het kielzog van deze gigant is ook Argentinië bezig met een flinke
opmars: de productie van pluimveevlees verdubbelde er de afgelopen zeven jaar en kwam
in 2010 uit op 1,7 miljoen ton. Dat is niet waar de ambities van Argentinië ophouden: tot
2017 zal de productie stijgen naar 2,6 miljoen ton.

Het ministerie van Economisch Zaken,
Landbouw en Innovatie organiseert van 6 tot
en met 11 november 2011 een handelsreis naar
Oekraïne voor Nederlandse bedrijven die
actief zijn in de aardappel, groenten en fruit
(AGF-)keten.

Om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over de kansen die de Argentijnse
pluimveesector biedt, heeft het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
een rapport laten opstellen dat in juni is
uitgekomen. Het maakt duidelijk waar de
sterke en zwakke kanten van de sector liggen
en het identificeert de belangrijkste spelers.

Omzet van duurzaam geproduceerd voedsel met bijna 30% gestegen
De omzet van duurzaam geproduceerd
voedsel is in 2010 met bijna 30% gestegen:
daarmee is de verwachte omzetgroei meer dan
waargemaakt. Met een omzetstijging van 13%
nemen biologische voedselproducten de helft
(€ 675 miljoen) van alle verkochte duurzamere
voedselproducten voor hun rekening. Van de
overige omzet laat diervriendelijker geproduceerd vlees de grootste stijging zien.
In 2010 was er bijna een verdubbeling van de

Oekraïne: uitgaande
missie AGF-sector 6-11
november 2011

Nieuwe EL&I sectorstudie onderschrijft
kansen voor Nederlandse bedrijven

Op 23 en 24 mei jl. had in St. Louis voor de derde maal de Ag Innovation Showcase plaats.
Dit evenement wordt door het Amerikaanse Larta Institute georganiseerd en heeft als doel
het begeleiden van ondernemers en wetenschappers bij het op de markt brengen van
nieuwe, innovatieve producten en technologieën.
Het Wageningse bedrijf NSure en het Oirlose
bedrijf Newtricious behoorden tot de
afgevaardigden uit Nederland. NSure biedt
testen aan voor diverse kwaliteitseigenschappen in fruit, groente en boom- en sierteeltproducten. Monique Wordragen, directeur
van NSure, gaf aan vooral geïnteresseerd te
zijn in het uitbreiden van haar productportfolio. Na afloop was zij erg tevreden over het
behaalde resultaat. “Voor ons was de timing
bijzonder goed, omdat we juist dit jaar hard
werken aan een doorbraak op de NoordAmerikaanse markt.”

Argentinië: pluimveesector heeft vrije uitloop

stegen ook met 185% in omzet in de out-ofhomesector.
Andere grote stijgers in out-of-home waren de
productgroepen koffie, thee, cacao en vis. Met
vis staat Nederland momenteel op de derde
plaats wereldwijd, omdat er in Nederland al
777 MSC-gecertificeerde producten verkrijgbaar zijn. Speciaalzaken verkrijgen hun
omzetgroei op duurzamere voedselproducten
veelal uit biologische producten. Alle
productgroepen in dit afzetkanaal laten dan
ook een gestage groei zien, zonder grote
uitschieters.
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL) stelt dat de verduurzaming in werkelijkheid nog veel groter is geweest, omdat
bovengenoemde cijfers alleen betrekking
hebben op producten met een keurmerk. Dit is
volgens het CBL slechts een onderdeel van de
verduurzamingslag die de supermarktbranche
maakt. Vele vormen van verduurzaming
worden niet via het etiket gecommuniceerd,
bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen
in de winkels, verduurzaming van ‘reguliere’
producten en de aanpak van voedselverspilling.

Een stevige basis onder de groei van de
afgelopen jaren is de toename van de
binnenlandse consumptie geweest. De
consumptie per hoofd lag in 2010 op 35
kilogram per capita en zal tot 2017 stijgen naar
44,5 kilogram per capita. Omdat de sector
wordt aangevoerd door een aantal grote
integraties, hebben de bedrijven afspraken
kunnen maken met de overheid om de prijzen
niet uit de pas te laten lopen met de inflatiedoelen van de regering. De markt heeft zich
daardoor in alle rust kunnen ontwikkelen en
is niet geplaagd door interventies die de
rundvleessector de laatste jaren wel parten
hebben gespeeld. De export in 2010 was
300.000 ton; in 2017 moet dat uitkomen op
645.000 ton.

De groei in de productie zal gepaard gaan met
een toename van de slachtcapaciteit naar 962
miljoen hennen per jaar in 2017, fors hoger
dan de capaciteit van 645 miljoen nu, verdeeld
over 54 slachthuizen. Opvallend is het relatief
lage aandeel van verwerkte kipproducten. Op
dit moment bestaat 85% van de afzet in eigen
land uit hele hennen. Ook dat zal de komende
jaren gaan veranderen, hetgeen kansen biedt
voor Nederlandse ondernemingen.
Het rapport onderschrijft een conclusie die
ook de Rabobank al eens presenteerde: de
huidige productiekosten in Argentinië zijn
nog lager dan in Brazilië. De lage voederkosten zijn een belangrijk comparatief voordeel.
Argentinië is de grootste exporteur van
sojameel ter wereld en de tweede exporteur
van maïs. Het beleid is erop gericht meer van
deze grondstoffen in eigen land tot waarde te
brengen. Energie en arbeid zijn twee andere
kostenposten, maar daarvan moet worden
aangenomen dat die de komende jaren gaan
stijgen. Het zal leiden tot grotere interesse in
mechanisatie en slimme huisvestingsystemen.
Overigens voldoen de huidige stallen al wel
aan de Europese normen van dierenwelzijn.
Er is geen wetgeving over in Argentinië, maar
met een gemiddelde dichtheid van 26 kg/m²
en goede voorzieningen in de stallen blijven
de producenten binnen de normen van de EU.
Het rapport over de pluimveevleesproductie
maakt deel uit van een ‘Argentijns vierluik’ dat
het ministerie van EL&I onder de aandacht van
het bedrijfsleven wil brengen. Er verschijnen
op zeer korte termijn eveneens sectorstudies
over de eiproductie en -verwerking, over
mengvoeders en over de varkenshouderij.
Freek Vossenaar, Landbouwraad Buenos Aires
Het rapport is op te vragen via Lia Luijkx,
e-mail: a.p.luijkx-Visser@minlnv.nl.

De markt van aardappelen, groenten en fruit
in Oekraïne is de afgelopen jaren verdrievoudigd en bedraagt ruim € 7 miljard. Deze trend
zal zich de komende jaren voortzetten en de
markt zal naar verwachting jaarlijks met 10%
groeien. Daarnaast is de trend waar te nemen
dat de vraag naar verse en kwalitatief betere
producten toeneemt.

Tijdens de missie wordt, naast Kiev, de regio
Vinnitsya bezocht. Vinnitsya is een regio die
bekend staat om de teelt, verwerking en afzet
van onder andere aardappelen, groenten en
fruit. De nadruk van de reis ligt op het
verkennen van de markt en het leggen van
nieuwe contacten in de AGF-keten. Naast een
aantal presentaties en veldbezoeken zullen
voor de deelnemende bedrijven ontmoetingen worden gearrangeerd met een aantal
potentiële zakenpartners.

De kosten voor deelname aan de missie
bedragen € 500,- per persoon, exclusief
BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.
Voor aanmeldingen of informatie over de
organisatie van de missie kunt u contact
opnemen met: Phaff Export Marketing,
Jan Doeksen, 0321 - 38 79 33.
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Mieke Ebus-Fleuren (l)
en Corine Fleuren.

MiniTree wil heel groot worden
MiniTrees groeien compact en kolomvormig,
je hoeft ze niet te snoeien, ze zijn ongevoelig
voor schimmels, blijven gezond en dragen
mooi fruit. Dat maakt de bomen uiterst
geschikt voor bijvoorbeeld een fraaie
fruithaag in de tuin, en ze kunnen ook voor
een muur. Per vijf meter zijn ongeveer tien
MiniTrees nodig. “Maar je kunt daar beter in
de winter aan beginnen”, aldus Corine Fleuren
van MiniTree. “In deze tijd van het jaar zijn ze
ideaal als relatiegeschenk, bijvoorbeeld bij de
viering van een jubileum of lustrum, of als
cadeau ter gelegenheid van een geboorte.”
“De boom is achttien jaar geleden door
middel van veredeling ontwikkeld door
Boomkwekerij Fleuren”, vertelt Fleuren.
“De boomkwekerij, ze bestaat volgend jaar
negentig jaar, is het bedrijf van mijn man.
In opdracht van boomkwekerij Fleuren zijn
allerlei appelrassen gekruist tot hij deze
handzame boom kreeg, waar smakelijke
appels aan groeien.”
Vorig jaar is Fleuren samen met haar schoonzus met MiniTree gestart, dat zich helemaal
richt op de verkoop van die appelboom.
“Vooral via internet, en ook wel op locatie in
Baarlo en verder staan we op markten, op
allerlei evenementen, zoals straks op de
Kersendagen in Cothen. We verkopen ze niet
via de tussenhandel, zoals tuincentra en
dergelijke.”

De MiniTree komt in vier verschillende
smaken: de Redlane, de Goldlane, de Sunlight
en de Moonlight. “De eerste twee zijn
zelfbestuivend, dus je hebt geen andere
appelboom in de buurt nodig om appels te
krijgen”, legt Fleuren uit. Je kunt ze dus in een
pot op het balkon zetten. Ze moeten wel
buiten op een zonnige plaats staan, en de pot
moet ook ruim zijn.”
De appels van de verschillende MiniTrees zijn
dus allemaal eetbaar, maar de rode appels van
de Redlane zijn vooral erg mooi en geschikt
als decoratieappeltjes. “De smaak is mij iets te
zuur, maar dat verschilt natuurlijk ook van
mens tot mens”, aldus Fleuren. “In het
voorjaar groeit er prachtige roze bloesem aan
de boom.” De appels zijn geschikt om roze
appelmoes van te maken.
De boom wordt bezorgd in een prachtige
stevige cadeaudoos en er zijn ook al plannen
om er de grens mee over te gaan. “We gaan in
elk geval de Duitse markt op”, aldus Fleuren.
“Daarvoor hebben we al Duitstalige wikkels,
etiketten en folders ontworpen. Alleen
moeten we nog precies bepalen hóe we dat
doen. Met een partner, of zelfstandig, daar
zijn we nog niet uit. En we zijn ook al bezig
met de Franse en Engelse markt te verkennen.
www.minitree.nl

Dacom’s TerraSen™Systeem • Water is een van de belangrijkste factoren bij de
groei van gewassen. Door het plaatsen van een bodemvochtsensor (zie afbeelding) in het perceel laat het Dacom-systeem zien wat de dagelijkse wateropname
van het gewas in de verschillende bodemlagen is. Met deze informatie kan het
optimale tijdstip van beregening bepaald worden. Droogteschade maar ook een
teveel aan beregening wordt hiermee voorkomen. Het TerraSen-systeem is
speciaal ontwikkeld voor de akkerbouw

Foto
van de
maand
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Ideaal als
relatiegeschenk: een
appelboom die je in een pot
kunt houden, waar je lekkere
sappige appeltjes van kunt
plukken! De boom wordt
nooit breder dan vijftig centimeter en je kunt ‘m klein
houden door hem af te toppen. Het is een innovatief
nieuw product van het
Baarlose kersverse bedrijf
MiniTree.

Activiteitenkalender 2011

					

Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Agroketens en Visserij		

Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land

Afrika

India

Rusland

Tanzania

Missie landbouwtechnologie
naar Mumbai en Ahmedabad
PEM (deelstaat Gujarat) +
bezoek AgriTech in Bangalore		
Inlichtingen uitvoering
PEM • pem@phaff.com
Inlichtingen markt
LNV-afdeling • nde-lnv@minbuza.nl
							

Equiros te Moskou, vakbeurs
voor de paardenhouderij
(Holland Paviljoen)		
Inlichtingen uitvoering
KWPN • wolfs@kwpn.nl
Inlichtingen markt
LNV-afdeling • mos-lnv@minbuza.nl
			

België

(Holland Paviljoen)
Inlichtingen uitvoering
PEM • ap@phaff.com
Inlichtingen markt
Tjitske Bolt • t.r.bolt@minlnv.nl		

21 - 25 november
Tuinbouwmissie
(groente, fruit, bloemen
en specerijen)
Arusha regio en Dar
es Salaam regio
Inlichtingen uitvoering
Teampro • tocklu@teampro.nl
Inlichtingen markt
LNV-afdeling •
nai-lnv@minbuza.nl

Zuid-Afrika

24 - 28 oktober
Missie
voedingsmiddelenindustrie
naar Kaapstad en Johannesburg
Inlichtingen uitvoering
SANEC • mark.reyneker@sanec.nl
Inlichtingen markt
LNV-afdeling • pre-lnv@minbuza.nl

Amerika
Mexico

25 september 2 oktober
Road Show dierlijke sector naar
Jalisco, Guanajuato en Querétaro
in samenwerking met VIV-FIGAP
Inlichtingen uitvoering
LNV-afdeling • mex-lnv@minbuza.nl
Inlichtingen markt
Jochem Porte • j.porte@minlnv.nl

Azië/Oceanië
China

3 -10 december

3 -10 september

5 - 9 oktober

Rusland

6-9 oktober
EU					
Golden Autumn te Moskou,
algemene landbouwbeurs
				
7 - 8 september

Potato Europe te Tournai,
aardappelbeurs (Holland
Paviljoen)
Inlichtingen uitvoering
PEM • pem@phaff.com
Turkije
Inlichtingen markt
1-4 december
Evert Jan Krajenbrink •
GrowTech Eurasia te Antalya,
e.j.krajenbrink@minlnv.nl		tuinbouwbeurs (Holland
		
Paviljoen)
Inlichtingen uitvoering
Hongarije
PEM • pem@phaff.com
10 -13 augusus
Inlichtingen markt
Boomkwekerijmissie
LNV-afdeling •
Inlichtingen uitvoering
ank-lnv@minbuza.nl
PEM • pem@phaff.com
Inlichtingen markt
LNV-afdeling • bdp-lnv@minbuza.nl

Overig Europa		
Oekraïne

7 -10 november
Handelsmissie AGF met
matchmaking in Kiev en
Vinnitsya Inlichtingen uitvoering
PEM • ap@phaff.com
Inlichtingen markt
Tjitske Bolt • t.r.bolt@minlnv.nl		
							

Missie pluimveesector naar
Beijing, Shandong en Guangzhou
Inlichtingen uitvoering
GMV • hsl@fme.nl
Inlichtingen markt
LNV-afdeling • pek-lnv@minbuza.nl
				

Noteer het in je agenda!

