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Ban op gevogelte
De EU heeft onlangs bekendgemaakt dat het
de beperkingen op de import van Thais
gevogelte zal opheffen vanaf 1 juli 2012. De
beperkingen zijn sinds de uitbraak van de
Aziatische vogelgriep in 2004 van kracht. Voor
Chinese pluimveeproducten en eieren uit
Maleisië en Zuid-Korea blijven de beperkingen
nog wel gelden.

Hypermarkt onder druk
Supermarktketen Auchan is met 50 hypermarkten en een gemiddelde omzet van 174
miljoen euro per verkoopunit koploper in dit
winkelsegment. Concurrent Carrefour heeft
36 verkooppunten en Leclerc elf. Desondanks
staat dit winkeltype onder druk. Zowel Auchan
als Carrefour hebben in 2011 met verliezen te
kampen gehad. Hoewel beide partijen
internationaal groot zijn geworden dankzij de
hypermarkt, blijkt deze vorm nu een zwakte.
Zo blijkt ook het Carrefour-concept ‘Carrefour
Planet’ niet te voldoen aan de verwachtingen.
Dit in tegenstellingstelling tot nieuwe
winkelconcepten van Leclerc en Système U.

WTO-regels
De EU dreigt juridische stappen te ondernemen tegen Thailand inzake de invoerrechten
en accijnsbelastingen op alcoholhoudende
dranken. De hoge tarieven die Thailand
hanteert blijven een belangrijk struikelblok in
de onderhandelingen met de Europese Unie
over een vrijhandelsovereenkomst. De
huidige tarieven zijn volgens de EU onaanvaardbaar en gaan in tegen de WTO-regelgeving. Het onderwerp staat op de agenda
tijdens een komend overleg met Thailand.

Europese Unie
Frankrijk
Landbouwafdeling Parijs
Internationalisering
Bonduelle (geconsolideerde jaaromzet
€ 1,7 miljard, waarvan € 428 miljoen buiten de
EU), houdt de pas erin wat internationalisering betreft. Het bedrijf is bezig zijn positie te
versterken door de geplande overname van
Coubanski Conservi, een Russisch filiaal van
de Franse coöperatie CECAB. Bonduelle is in
Oost-Europa al aanwezig met twee fabrieken
in Hongarije en één in Rusland. In Hongarije
heeft Bonduelle Kelet-Food op het oog, een
conservenfabriek met een jaarproductie van
circa 30.000 ton. Eventuele overname is
afhankelijk van de Hongaarse Mededingingsautoriteit. De conservenproductie van
Bonduelle in Hongarije bedraagt jaarlijks ruim
130.000 ton. Ook in Noord-Amerika versterkt
Bonduelle zijn marktpositie via zijn Canadese
dochter Bonduelle Amérique du Nord. Het
bedrijf neemt in de Verenigde Staten drie
fabrieken (diepvriesproducten) en een
pakbedrijf van het Amerikaanse concern
Allens over.

Hongarije
Landbouwafdeling Boedapest
Hypermarkten verliezen marktaandeel
De verkopen van voedingsmiddelen stegen de
afgelopen 12 maanden met 5% in waarde,
maar de verkochte volumes bleven stabiel,
aldus marktonderzoeker Nielsen. Vooral de
verkopen van olie, margarine, sour cream,
bier en kaas stegen. Voedingsmiddelen
werden wel meer verkocht in kleinere winkels,
hypermarkten verloren marktaandeel aan
supermarkten en discountretailers.
Overigens bestudeert de Europese Commissie
de Hongaarse bouwstop per 1 januari 2012
voor nieuwe shoppingmalls en supermarkten
groter dan 300 m2 op naleving van de regels
voor vrij verkeer van personen en diensten. De
bouwstop moet voorkomen dat vooral het
midden- en kleinbedrijf op het platteland en
in provinciesteden verdwijnt ten gunste van
bijvoorbeeld de grotere, veelal internationale
retailers.

Oostenrijk
Landbouwafdeling Boedapest
Zoet
Ondanks de hoge prijzen zijn de Oostenrijkers
flinke snoepers. In de periode juli 2010-juli

Tsjechië
Landbouwafdeling Praag
Bierproductie

2011 steeg de afzet van zoetwaren in volume
met 1,5%, de omzet van zoetwaren groeide
met bijna 4%. In de categorie zoete snacks
steeg de omzet met 7%, qua volume met 3%.
Daarnaast vertoonde ook de afzet van
kauwgom (+9%) en zoet gebak (4%) een flinke
plus.

Polen
Landbouwafdeling Warschau
Einde legbatterij
Polen stopt op 31 juli 2012 met de productie
van eieren in de niet aan EU-eisen aangepaste
kooien. Nu al wordt de productie van eieren
in legbatterijen geleidelijk aan afgebouwd.
Eieren uit deze batterijen krijgen een speciaal
stempel en worden uitsluitend voor industriële productie bestemd. Het valt te verwachten
dat als gevolg van deze maatregel de prijzen
van eieren zullen stijgen.

Slovenië
Landbouwafdeling Boedapest
Bibliotheek voor plantenzaden
Als culturele hoofdstad van Europa heeft
Maribor het initiatief genomen voor de opzet
van een ‘bibliotheek’ voor plantenzaden. Een
alternatieve methode voor het behoud van de
biodiversiteit van gecultiveerde planten en
versterking van lokale gemeenschappen. Met
de bibliotheek wordt beoogd oude variëteiten
bestemd voor menselijke consumptie te
beschermen en opnieuw in productie te
brengen. De aandacht gaat vooral uit naar het
vinden en verzamelen van zeldzame of
bedreigde soorten en groenten,
fruitgewassen en druivensoorten die
niet meer beschikbaar zijn in het
handelskanaal.
Een bibliotheek voor plantenzaden is nieuw
in Slovenië. Ook in omringende landen neemt
de aandacht voor behoud van lokale, meer
traditionele variëteiten toe. In Hongarije heeft
dit zelfs een prominente plaats gekregen in de
onlangs geaccordeerde landbouwstrategie.

De productie van bier is dankzij een
groei in export van 4% in 2011 toegenomen met 2,7%. In Tsjechië werd in 2011 19,9
miljoen hectoliter bier geproduceerd. Als het
om bierproductie gaat, is Tsjechië innovatief;
producenten komen met nieuwe soorten en
verpakkingen en speciale bieren nemen in
afzet toe. Heineken is één van de grotere
spelers op de Tsjechische markt en heeft in
2011 2,4 miljoen hectoliter bier geproduceerd,
een toename van 3%. Hiervan wordt 1,9
miljoen hectoliter op de lokale markt afgezet,
een omzetgroei van 1,8%. De marktleider in
Tsjechië is Plzensky Prazdroj, dat vorig jaar 9,9
miljoen hectoliter bier verkocht, een stijging
van 1%. De tweede producent Staropramen
zag zijn verkoop groeien met 8% tot 3,03
miljoen hectoliter.

Moutproductie
De Tsjechische productie van mout zit weer in
de lift. Vorig jaar werd in Tsjechië 520.000 ton
mout geproduceerd, een toename van 4,2%.
Van het totaal van 520.000 werd 279.000 ton
geëxporteerd. De export van mout nam vorig
jaar toe met 16%, omdat de buitenlandse
biermarkten zich herstellen van de crisis. Ook
voor dit jaar wordt een stijging van de
moutproductie en export verwacht. De
belangrijkste klant is Polen dat 40% van de
export voor zijn rekening neemt, gevolgd
door Roemenië en Duitsland. Tsjechië
exporteert naar 45 landen over de hele wereld.
Binnen de EU is Tsjechië één van de zes
grootste exporteurs van mout.

Stijging import
De import van levensmiddelen en levende
dieren uit Polen naar Tsjechië is zeer snel
gegroeid de laatste jaren en het volume is
verviervoudigd tot een record van bijna € 800
miljoen in 2011. Het aandeel van Polen in de
totale voedingsmiddelenimport steeg van 10%
in 2000 tot 16% in 2011. De importen bestaan
hoofdzakelijk uit vlees en vleesproducten
(22,7%), gevolgd door melkproducten en
eieren (21,2%), granen (11,6%), fruit en
groente (10,6%) en koffie, thee, specerijen en
cacao. De import van levend vee bedroeg vorig
jaar € 2,4 miljoen.

Turkije en Nederland Turkije en Nederland
zijn beiden uitgesproken 400 jaar verbonden
handelsnaties die elk voor
hun regio een cruciale
transitfunctie vervullen.
Beide economieën zijn
vergelijkbaar in omvang,
maar complementair in
Tijdens het recente staatsbezoek door
aanbod. Het handels- President Gül van Turkije is het opnieuw
De kansrijke Turkse economie en
volume tussen beide bevestigd.
het toenemende belang van zijn strategische
landen verdubbelde de ligging maken Turkije voor Nederland een
en veelbelovende partner. Ook
afgelopen tien jaar. In 2010 interessante
vanwege de voorsprong die wij op veel andere
bedroeg de totale landen hebben vanwege de 390.000 Nederlanders van Turkse origine.
Nederlandse export naar
Turkije € 4,5 miljard. Een Turkije behoort tot de twintig grootste
economieën van de wereld, met een BBP van
stijging met 29% ten bijna € 560 miljard (2010) en een gemiddelde
groei van 7% per jaar over het
opzichte van 2009. economische
afgelopen decennium. De groeiprognose van
Nederland heeft Turkije 4,5% voor 2012 is inmiddels bijgesteld naar
nog altijd respectabel gezien de situatie
benoemd tot één van de 1,8%;
van de internationale economie. In 2008 was
focuslanden voor 27% van de Turkse bevolking werkzaam in de
landbouw.
economische diplomatie en
land is ook een belangrijke nabije
handelsbevordering. Het
consumentenmarkt met een jonge, dynamiTuinbouw, melkvee- sche en goed opgeleide bevolking van 76
inwoners. Turkije ligt tevens
houderij en ook miljoen
strategisch tussen Europa, het Midden-Oosten
verwerkende industrie en Centraal-Azië. Het is tot slot een belangrijke energiecorridor die het westen en het
bieden goede kansen voor oosten met elkaar verbindt.
de Nederlandse
Tuinbouwsector
agribusiness. De Turkse tuinbouwers zijn voornamelijk

Ambitie Turkse
agrosector
biedt kansen

actief in de kastuinbouw. Die kenmerkt zich
door kleinschaligheid: 90% van de kasbedrijven bestaat uit kleine tuinders (omvang
kleiner dan 0,5 hectare). Ondanks de grote
binnenlandse markt willen steeds meer Turkse
bedrijven exporteren. Dat lukt alleen als zij
gecertificeerd zijn en een track- en tracesysteem aanschaffen. Om voldoende volume te
krijgen, moeten exporterende bedrijven
producten opkopen in nabijgelegen kasjes.
Dit vraagt om problemen, omdat er grote
kwaliteitsverschillen bestaan. Op dit moment
worden grote investeringen gedaan in de
kastuinbouw door bedrijven uit industriële
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plan om in 2012 42 nieuwe winkels te openen.
Ook Supersports (Central Group) wil voor
omgerekend ruim € 17 miljoen gaan
uitbreiden.
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Inkomende handelsmissie rundvee- en melkveehouderij
sectoren. Vanuit de agrarische sector zelf
groeien maar weinig bedrijven door naar
moderne kassen. In Turkije is de biologische
landbouw veel verder ontwikkeld dan in
Nederland, zowel qua grootte als diversiteit.
Naast de kasgroenteteelt is de biologische
plantaardige productie de snelst groeiende
agrarische sector.

Agri-Business Support Office
Eén van de twee NABSO’s – Netherlands
Agri-Business Support Offices – bevindt zich in
Izmir, Turkije. (Het andere in Kunming,
China.) Zo’n kantoor is altijd van tijdelijke
aard; NABSO Turkije loopt in elk geval tot
medio 2013 en wordt bemand door Eren
Kizilates en Jop Kipp. Speerpunt: tuinbouw.

Jop Kipp vertelt over het ontstaan van deze
NABSO: “In 2008 is een 2g@there-programma
voor de kastuinbouw in Turkije goedgekeurd,
met de naam SeraCulture. Dit programma is
vanuit het bedrijfsleven gedragen door meer
dan dertig bedrijven, die allen lid werden van
SeraCulture. Het gaat om bedrijven uit de
gehele keten: van zaadbedrijven tot veilingen.
Onderdeel van het programma was een
aanvraag voor een NABSO. Het toenmalige
ministerie van LNV heeft dat goedgekeurd en
op 9 februari 2010 is het kantoor officieel
geopend.” Zie ook www.seraculture.com.
Het NABSO ondersteunt Nederlandse en
Turkse bedrijven die in de agribusiness
samenwerking zoeken. Er zijn collectieve en
individuele activiteiten. Bij collectieve
activiteiten valt te denken aan: een Hollandpaviljoen op beurzen, matchmaking
(zowel in Nederland als in Turkije) en
seminars. Activiteiten gericht op
individuele bedrijven zijn het
organiseren van businesstrips, het
vinden van agenten en het uitvoeren
van marktstudies. Een belangrijke activiteit
voor de Nederlandse toelevering aan de

kastuinbouw is het actief zoeken naar
investeerders.

Projecten
Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen
met Nederlandse kasbouwers en toeleveranciers een ultramodern kassencomplex van vier
hectare gerealiseerd in Aydin. Het complex
gebruikt aardwarmte als warmte- en CO2-bron
bij de tomatenteelt. Anderhalve hectare ervan

‘Turkse tuinbouw wil
grootschaliger exporteren’
dient als demonstratiecentrum. In dit
Sustainable Innovation Centre etaleren
Nederlandse bedrijven hun kennis en
technologie op het gebied van teelt, gewasbescherming en klimaatcontrole. Een Turks
bedrijf heeft de kas gefinancierd, een
Nederlander zal gedurende twee jaar het
bedrijf runnen en de opvolgers opleiden.
Via het G2G-project ‘Technical support for the
establishment of Credit Schemes for Rural

Investments’ heeft Rabobank International
veel goodwill gekweekt in de Turkse agrofoodsector. Het gaat daarbij vooral om consultancyopdrachten. Als Rabobank in Turkije zijn
banklicentie verwerft, is het plan om naast
Istanbul ook kantoren te openen in Ankara en
Izmir, hetgeen de ondersteuning van de
Nederlands-Turkse samenwerking in de
agribusiness versterkt.
Tot slot heeft Vrian Projects in samenwerking
met het ministerie van EL&I een ‘web-based’
besluitvormingstool ontwikkeld voor de
kastuinbouw. Het project loopt tot en met
juni 2012 en behelst een gratis intuïtieve tool
in het Turks en Engels om publieke en private
stakeholders in de Turkse tuinbouw te
assisteren bij de besluitvorming over
investeren en dergelijke.

Perspectief
Drie voorbeelden van hoe de Turkse agrosector volop in beweging is. Beweging die, zo
moge duidelijk zijn, interessant is voor de
Nederlandse toelevering aan de kastuinbouw.
Maar dit geldt ook voor de Turkse sector
rundvee- en melkveehouderij (zie kader).

Turkije is een van de vijftien grootste melkproducenten ter wereld. Ruim 2,5 miljoen
bedrijven (!) zijn actief in de primaire melkveehouderij. Een integrale aanpak is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte aan betrouwbare melkproducten. Daarvoor is ontwikkeling op het gebied van ‘raw milk sourcing’ van essentieel
belang.
In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert The Friesian dairy development
company van 26-29 juni 2012 een inkomende handelsmissie uit Turkije voor de rundveeen melkveehouderijsector. Het doel van de missie is om potentiële inkopers van vaarzen
en andere benodigdheden voor de melkveehouderij naar Nederland te halen en te laten
kennismaken met de Nederlandse melkveehouderij. De delegatie omvat twaalf vertegenwoordigers van Turkse zuivelbedrijven.
Tijdens de missie worden verschillende bedrijven in de melkveehouderij bezocht. Op
woensdagochtend 27 juni is er op de Dairy Campus een matchmaking waar Nederlandse
bedrijven kunnen kennismaken met de Turkse delegatie.
De kosten voor deelname aan deze matchmaking bedragen 75 euro excl. btw. Voor meer
informatie: The Friesian, Natalie Tchernycheva, 058 – 216 72 66 of n.tchernycheva@
thefriesian.nl. Zie ook www.thefriesian.nl/news/.

Links en midden: training van medewerkers in de Turkse
tuinbouw, onder het programma Sera Culture.
Rechts: verdere ontwikkeling melkveehouderij is Turkse ambitie.
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Van 9-16 juni 2012 wordt in Ankara een
Holland Dorp georganiseerd. Doel is om
Turkije te laten kennismaken met (de)

Nederland(se agrarische sector). Het Holland
Dorp moet 400 jaar diplomatieke relaties
bezegelen en is de start van meerdere
activiteiten. Bijvoorbeeld een handelsmissie
in het najaar met de focus op agro. Bij
interesse kan contact worden opgenomen met
de landbouwafdeling in Ankara: ank-lnv@
minbuza.nl. Binnenkort gaat de website van
het Holland Dorp open, houd deze in de

Overzicht landbouwzones Turkije				

Bron: FAO

1 - Midden-Noord: continentaal klimaat met jaarlijkse neerslag van 375 mm / jaar.
Granen, peulvruchten en voedergewassen; intensieve melkveehouderij.
2 - Egeïsche Zee: mediterraan klimaat met jaarlijkse neerslag tot 800 mm / jaar.
Vleesveeteelt en intensieve melkveehouderij. Granen, olijven, vijgen en geïrrigeerd
katoen.

gaten voor meer informatie:
www.ankara.holland-village.com.
Hans van der Lee
Op basis van diverse bronnen.

Zakendoen met Turkije
Denkt u er als ondernemer aan om
zaken te doen met Turkije, dan kunt u
voor meer informatie onder andere
terecht bij:
•

3 - Marmara en Thracië: granen, zonnebloem, olijven en groenten. Belangrijke fokregio
voor melk- en vleesproductie. Neerslag 700 mm / jaar.
4 - Middellandse Zee: westelijk kustgebied. Jaarlijkse neerslag van 700 mm / jaar.
Granen, olijven, katoen, citrusvruchten en maïs. Belangrijk centrum geitenvleesproductie.
•
5 - Noord-Oost: heuvelachtig en bergachtig gebied. Koudste deel van het land met
100-180 dagen van vorst / jaar. 75% weiland.
6 - Zuid-Oost: grote vruchtbare vlaktes in het zuiden. Grootscheepse productie van
schapenvlees. Granen en peulvruchten, geïrrigeerd katoen.
7 - Zwarte Zee: jaarlijkse neerslag van 1500 mm. Hazelnoten, groenten, maïs en thee.
Belangrijke lokale veeproductie inclusief schapen.
8 - Midden-Oosten: granen en peulvruchten. Lokale en gekruiste koeien voor melkveehouderij. Jaarlijkse neerslag 400 mm, dagen vorst 80-120. 54% weiland.

•

9 - Midden-Zuid: intensieve melkveehouderij. Granen, peulvruchten en voedergewassen. Jaarlijkse neerslag 350 mm / jaar, dagen vorst 80-100.

•
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het (tijdelijke) NABSO (Netherlands
Agri-Business Support Office)
Turkije, gevestigd te Izmir. NABSO
Turkije wordt bemand door Jop
Kipp en Eren Kizilates en is er in elk
geval tot medio 2013, wanneer de
eerste termijn van vier jaar afloopt.
Zie www.nabsoturkey.com.
het digitaal handelskantoor van de
Nederlandse ambassade in Ankara,
het consulaat-generaal in Istanbul
en het NBSO te Izmir. Dat is
opgezet om het leggen van
zakelijke contacten tussen
Nederlandse en Turkse ondernemers te vergemakkelijken en te
ondersteunen. Zie www.hollandturkeytrade.com.
Agentschap NL, pagina over Turkije,
www.agentschapnl.nl, zoek op
‘Turkije’
De Turkije-werkgroep van de Dutch
Trade Board (DTB) is een publiekprivaat samenwerkingsverband van
partijen die actief betrokken zijn bij
Turkije, die het land goed kennen,
een netwerk hebben in Turkije en
regelmatig in Turkije verblijven of
er werken. Doel is het Nederlandse
bedrijfsleven te ondersteunen in
het ondernemen in Turkije. Zie
www.internationaalondernemen.
nl/dtb/dtb_tur.asp.
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4. Wat is uw grootste bron van ergernis?
Onechtheid, corruptie en moreel verval.

5. Voor wie heeft u bewondering?
Ho Chi Minh, die in het Westen wordt gezien als een
communist, maar in werkelijkheid een patriot was.
Hij leidde mijn land naar de overwinning over twee
grote wereldmachten, achtereenvolgens Frankrijk
en de Verenigde Staten.

Truong Thi Dung
Economic &
Commercial Officer,
Landbouwafdeling
Hanoi, Vietnam

Het ministerie van EL&I
heeft ruim 50 afdelingen in
evenzoveel landen.
Elke maand maken we
kennis met een van onze
verre medewerkers.

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?
De Vietnamese veeteeltsector heeft assistentie
nodig.

7. Hoe staat het met duurzaam ondernemen
in Vietnam?

1. Wat zou u doen als u dit werk niet deed?
Ook ergens in de landbouwsector. Met mijn
agrarische achtergrond werk ik al jarenlang
onafgebroken in de sector, toen ik in 2003 reageerde
op de advertentie voor deze baan. Het is relevant en
interessant werk om de bilaterale betrekkingen en
de handel in landbouwproducten tussen de twee
landen te bevorderen.

2. Wat moet iedereen weten over Vietnam?
Het is een agrarisch land, waar meer dan tweederde
van de totale bevolking van 86 miljoen mensen op
het platteland leeft en op basis van een inkomen uit
de landbouw. De productiviteit van de landbouw is
nog steeds erg laag, als gevolg van kleinschalige
productie, verouderde technieken en gebrek aan
knowhow. Dat biedt een concrete kans voor
Nederland. Als men aan Vietnam denkt, dan is het
vaak aan de Vietnamoorlog en de armoede. Echter,
er is geen massale honger meer, de uitvoer van rijst,
koffie, pangasius, garnalen en vele andere landbouwproducten is groot en Vietnam is uitgegroeid
tot een middeninkomenland. Daarnaast is het, met
een lange kustlijn en een interessante geschiedenis,
een prachtig land om te ontspannen en om zijn
wonderen te ontdekken.

3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?
Als overlevende van de oorlog heb ik de armoede en
ellende van het land en de mensen na de oorlog
meegemaakt. Ik hecht veel waarde aan het leven dat
ik heb en het werk dat ik doe. Om te leven en te
werken in de wetenschap dat mijn gezin op mij
wacht na een werkdag, dat maakt mijn dag mooi.

Vietnam is een van de landen waar Nederland het
initiatief heeft genomen om het PPP-model (People,
Planet, Profit) in duurzame landbouw te bevorderen
en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in de
wereld. We hebben onder andere PPS (publiekprivate samenwerking) in de visserijsector in
Vietnam geïntroduceerd. Een aantal PPS-projecten
in cacao, koffie, zuivel- en varkenshouderij loopt.
Lokale overheden en mensen worden zich ervan
bewust dat je duurzaamheid verkrijgt door het
bundelen van krachten en het delen van verantwoordelijkheden, kosten en opbrengsten. Zo los je
problemen op en breng je People, Planet en Profit
in evenwicht.

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
Het begrijpen van elkaar en respect hebben voor
culturele en taalverschillen.

9. Welk lokaal gerecht is uw absolute favoriet?
Phŏ’ (noedels) en Co’m (rijst).

10. Met wie zou u een avond op stap willen?
Na middernacht ben ik nooit buitenshuis, maar als
dit toch het geval zou zijn: met een van mijn
vriendinnen.

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Integriteit.
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Gezien de groeiende welvaart van grote
groepen in de Turkse samenleving en de wens
om de agroexport substantieel te vergroten,
neemt ook de behoefte aan een goede
voedselverwerkende industrie in Turkije toe.

