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De sector ‘Processing & Marketing’ is in Canada
vertegenwoordigd met 14 vestigingen, waarvan
6 in Ontario. DSM heeft met 3 vestigingen de
meeste ‘Processing & Marketing’- vestigingen
in Canada. Met samen 4 vestigingen over heel
Canada zijn de sectoren Primaire Productie en
Overige niet prominent aanwezig.

www.hollandaginvest.com

gezocht. Per vestiging is er een omschrijving,
evenals contactgegevens, adres, moederbedrijf en lokale landbouwstatistieken op
staatsniveau1. Voor de Verenigde Staten zijn
ook de gegevens van het project ‘Economic
Ties’ per staat opgenomen. Deze gegevens
tonen een breder overzicht dan alleen ‘agro’,
van de handels- en investeringsbetrekkingen
tussen Nederland en de afzonderlijke staten.
Na het lezen van dit artikel benieuwd naar de
interactieve online kaart? Kijk snel op
www.hollandaginvest.com.
Stefan van Merrienboer,
stagiair Landbouwafdeling Washington, D.C.
1	Deze functie is alleen actief voor de Verenigde Staten en
verwijst naar de volgende website: http://www.ers.usda.
gov/data-products/state-fact-sheets/state-data.aspx?

Tot slot

Begin dit jaar lanceerde het Investeringen in Verenigde Staten en Canada in kaart
bureau van de landbouwraad
Washington de website
Holland Agro Invest
(www.hollandaginvest.com).
Op een interactieve landkaart “Deze interactieve kaart maakt in één
Verenigde Staten
oogopslag
duidelijk
waar
Nederlandse
de in totaal 303 ‘opgespoorde’ Nederlandvan de Verenigde Staten en agro- en foodbedrijven actief zijn in Noord- Van
se agro- en foodvestigingen in de Verenigde
Canada zijn – in eerste Amerika”, aldus Martin Olde Monnikhof, onze Staten en Canada bevinden zich er 237 in de
in Washington, D.C. Hij hoopt
Verenigde Staten. Er zijn vier concentratiegeinstantie meer dan landbouwraad
met dit overzicht een bijdrage te leveren aan
bieden: het noordoosten, middenwesten en
300 vestigingen van 140 samenwerking binnen en een vergrote positie de staten California en Georgia. Deze zijn in
van de Nederlandse agribusiness in beide
totaal goed voor 55% van alle Nederlandse
verschillende – Nederlandse landen.
agro- en foodvestigingen in dit land.
agro- en foodbedrijven
Na de Europese Unie zijn de Verenigde Staten
Tabel 1 geeft een overzicht en omschrijving van
gevisualiseerd. Naar en Canada de belangrijkste afzetmarkt voor de verschillende sectoren die door de website
agro- en foodproducten in het
www.hollandaginvest.com worden gebruikt.
schatting is dat circa Nederlandse
buitenland, met een geschatte exportwaarde
De Nederlandse aanwezigheid in de Verenigde
Staten wordt gedomineerd door bedrijven in de
10% van het totaal. van ruim € 2 miljard euro in 2011. Het

Nederlandse agro- en
foodsector in het buitenland

leeuwendeel van de export naar de Verenigde
Staten en Canada bestaat uit alcoholische
dranken, sierteelt- en boomkwekerijproducten, cacaoproducten, groenten en zuivel.

Nederland exporteert niet alleen naar de
Verenigde Staten en Canada. Agro- en
foodbedrijven uit ons land zijn ook zelf actief
op de Amerikaanse en Canadese markt.
Nederlandse ondernemingen zijn gevestigd
van het noordoosten van Canada (Nova
Scotia) tot het zuidwesten van de Verenigde
Staten (Arizona).

sector ‘Processing & Marketing’, met meer dan
150 vestigingen. Deze zijn geconcentreerd in de
staten New York, New Jersey, Californië en
Illinois. Bedrijven met de meeste vestigingen
binnen deze sector zijn: DSM (24), CSM (20),
Unilever (20) en Ahold. Die laatste onderneming heeft meer dan 750 vestigingen in de
Verenigde Staten. Om praktische reden is ervoor
gekozen deze niet op te nemen in de kaart.
Een andere belangrijke sector is ‘Inputs &
Equipment’, met in totaal 78 vestigingen.
Belangrijkste staten voor deze sector zijn

Georgia, California, Illinois en Ohio. In
California wordt deze sector gedomineerd
door zaadbedrijven, terwijl in Georgia vooral
toeleveranciers voor de pluimveeindustrie
actief zijn. Nederlandse bedrijven met de
meeste vestigingen zijn hier: INCOTEC (4),
Enza Zaden (4) en Barenbrug USA (4).
De sectoren Primaire Productie en Overige
hebben gezamenlijk 10 vestigingen in de
Verenigde Staten; deze bevinden zich vooral aan
de oostkust. Binnen deze twee sectoren zijn
onder andere KeyGene, Rabobank en Noldus
Information Technology vertegenwoordigd.
Naast kantoren in New York en Toronto, heeft
de Rabobank ook nog 175 lokale vestigingen in
beide landen, die eveneens om praktische reden
niet zijn opgenomen in de kaart.
In 13 van de 50 staten zijn geen Nederlandse
agro- en foodvestigingen te vinden.

Canada
In totaal zijn er 66 Nederlandse agro- en
foodvestigingen in Canada. Absoluut gezien veel
minder dan in de Verenigde Staten, maar relatief
gezien meer: 0,19 per 100.000 inwoners,
tegenover 0,08 per 100.000 inwoners in de
Verenigde Staten. Het soort vestiging in Canada
verschilt wezenlijk van die in de Verenigde
Staten. Waar in de Verenigde Staten de sector
‘Processing & Marketing’ de meeste vestigingen
heeft (150), wordt in Canada de Nederlandse
aanwezigheid gedomineerd door de sector
‘Inputs & Equipment’, met 48 vestigingen
verspreid over het land.

De kaart is eenvoudig te bedienen door
middel van de landentab links van de kaart.
Met behulp van de zoom- en zoekfunctie kan
snel naar Nederlandse agro- en foodvestigingen in de Verenigde Staten en Canada worden

Heeft u nog aanvulling en/of
correctie voor Hollandaginvest?
Dan verzoeken wij u contact op te
nemen met: was-lnv@minbuza.nl.

Sectoromschrijvingen
Sector

Omschrijving

Inputs & Equipment

Toeleveranciers voor de landbouw en voedselverwerkende
industrie (genetisch materiaal, zaden, machines enzovoort).
Bedrijven werkzaam in verwerking, handel en transport van
landbouw- en voedselproducten.

Processing & Marketing
Primaire productie

Producenten van primaire landbouwproducten.

Overige

Bedrijven die tot de agro- en foodsector behoren, maar niet in
bovengenoemde sectoren.

Top-5 staten Nederlandse agro- en foodvestigingen VS
Aantal
Processing &
Inputs &
vestigingen
Marketing
Equipment
California
23
13
9
Georgia
20
10
10
Illinois
20
14
6
New York
19
15
2
New Jersey
14
13
1

Primaire
Productie
0
0
0
1
0

Overige
1
0
0
1
0

Bron: www.hollandaginvest.com

Top-3 provincies Nederlandse agro- en foodvestigingen Canada
Aantal
Processing &
Inputs &
vestigingen
Marketing
Equipment
Ontario
28
6
20
Québec
10
3
7
Alberta
9
2
6
Bron: www.hollandaginvest.com

Primaire
Productie
1
0
0

Overige
1
0
1
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De Nederlandse agro- en foodsector is in
Canada het meest vertegenwoordigd in de
provincies Ontario (28) en Québec (10), met
een concentratie rondom respectievelijk
Toronto en Montreal. Prominent aanwezig
zijn dochterondernemingen van Nutreco
(Shur-Gain en Nutreco Canada), met in totaal
8 vestigingen. Daarnaast vindt men in Ontario
een concentratie aan Nederlandse toeleveranciers voor de glastuinbouw, waaronder Priva
en Rijk Zwaan.

