14

15

Jaargang 39 | Nummer 7/8 | juli/augustus 2013

Voor de oorsprong
van de band tussen
Nederland en Taiwan
moeten we terug
gaan naar het begin
van de 17de eeuw.
Toen al erkenden
beide landen hun
wederzijdse belangstelling voor de
handel. Tekenend is
de landbouwwerkgroep die de
samenwerking al 15
jaar weet te intensiveren en de basis
vormt om kennis te
delen en nieuwe
ontwikkelingen te
stimuleren.

Nederlandse kennis voor
Taiwanese glastuinbouw
Public Private Partnership
De Landbouwwerkgroep is nog altijd de belangrijke
aanjager van wederzijdse initiatieven. Op de
agenda van de jaarlijkse bijeenkomsten, om
en om in één van de landen, staan tal van
belangrijke thema’s als veterinaire en
fytosanitaire kwesties. De diplomatieke
status van Taiwan vraagt om terug
houdendheid en het voorzitten van de
vergadering is op directieniveau
geregeld. De werkgroep is slagvaardig en
heeft de hand in meerdere voorspoedige
ontwikkelingen. Sinds enkele jaren
heeft ook de glastuinbouw de aandacht
en DG Agro, WUR, Nederlandse toe
leveranciers aan de glastuinbouw en aan

Taiwanese zijde de Council of Agriculture en enkele
onderzoeksinstituten initiëren samen een Public
Private Partnership voor de ontwikkelingen van
groenteteelt in kassen onder subtropische omstandigheden. Het eerste concrete resultaat is de ontwikkeling
en bouw van een kleinschalige demokas op het
Aziatische eiland.

Lokaal geteeld
Qua oppervlakte ontlopen Taiwan en
Nederland elkaar niet veel. Met 23 miljoen
inwoners is het eiland wel iets dichter bevolkt.
Er zijn genoeg monden te voeden en de
groentetuinbouw is daarbij onmisbaar voor
de productie van gezond en hoogwaardig
voedsel. Wel duurzaam en economisch
verantwoord, want het gaat om de toekomstige
rol en die vraagt om verregaande en vooral
innovatieve doorontwikkeling. Het belang
voor Nederland ligt in het opbouwen van
kennis over glastuinbouw in subtropische
gebieden. Niet alleen de temperatuur en
vochtigheidsgraad is anders dan in onze
contreien. Ook moet een kas bestand zijn
tegen tropische buien en zware stormen als
een tyfoon. Maar tel je er nog moderne extra
voorwaarden als duurzaam en energiezuinig
bij op, dan moet zo’n kas toch wel bijzondere
kenmerken meekrijgen. Taiwan heeft baat bij
een modernisering van de, tot op heden,

vooral kleinschalig georganiseerde groentetuinbouw. Ten eerste moet er - tegen lagere
kosten en met minder nadelige gevolgen voor
het milieu - een groeiende bevolking gevoed
worden. Waar de sierteeltsector op grotere
schaal uiterst commercieel te werk gaat en zelf
haar innovatie en expansie financiert, is de
groentesector nog in handen van kleine
zelfstandige boeren. De teelt is inefficiënt met
lage opbrengsten. Er worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt en het water- en nutriëntengebruik zijn inefficiënt. Met onze kennis
over glastuinbouw en de nieuwste technieken
moet de sector op Taiwan ontwaken en een
nieuwe toekomst tegemoet gaan. Mooi dat de
eilandbewoners kunnen worden voorzien van
lokaal geteelde groenten van een betaalbare
kwaliteit, maar de kansen reiken verder. Nu
de relatie met het vasteland positiever is
gestemd blijkt de sierteelt daar zowel een
afzetgebied te vinden als extra ruimte voor de
groeiende productie. Wanneer de groenteteelt

grotere volumes van zeer goede kwaliteit kan
leveren, ligt ook voor die sector een uitdaging in
de export. Het is Taiwan er veel aan gelegen om
die kleinschalige groentetuinbouw te moderniseren en grootschaliger te laten produceren.

Grotere glaspanelen
Inmiddels is de ontwikkeling van een geschikt
kas- en teeltsysteem afgerond en realiseert een
Taiwanees-Nederlands en internationaal
samenwerkingsverband een concreet resultaat
in de vorm van een demo-kas. Daarin zijn alle
innovaties, onderzoeksresultaten en ervaringen
met de klimatologische
omstandigheden op het
eiland
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Kruidige export
Wie als missie heeft bij te
dragen tot gezond en lekker
leven, kan niet om het
biologisch segment heen.
Handel je in kruiden en
specerijen dan is de wereld je
toeleveringsgebied. Kortom,
Organic Flavour Company
B.V. (Veenendaal) is in
meerdere opzichten
internationaal goed bezig.
samengebracht om de ondernemers te laten
zien welke vooruitgang er te boeken is.
Het ontwerp en de technische ontwikkeling
werden opgezet en begeleid door WUR
Glastuinbouw i.s.m. een aantal bedrijven met
kennis en ervaring in innovatieve technieken
voor kastuinbouw. Silke Hemming van WUR
vertelt: “Goed dat de Landbouwwerkgroep
bedekte teelt in het programma heeft
opgenomen. De kansen voor de toekomst zijn
duidelijk aanwezig, als er nu wordt door
ontwikkeld. De opbrengst van groenten mag
omhoog, het spuiten kan veel minder. Inzet
van onze kennis en technieken vormt een
begin. Maar educatie en praktische training zijn
op zowel korte als lange termijn onmisbaar.
Men moet bereid zijn om een omslag te

maken. Het is er warm en koelen doet men
met schermen. Dan resulteert de beperkte
lichtinval in lagere opbrengst. Het belang van
investeren, tot voor kort niet populair bij de
traditioneel werkende boeren, moet gaan
doordringen. Nieuwe kassen met meer
technologie zijn een voorwaarde. Er moet
meer licht in de kas blijven doordringen. Voor
meer natuurlijke ventilatie en voor een betere
vochtregeling zijn grote luchtramen nodig. De
demo-kas wordt een kleinschalige tomatenkas.
De Taiwanese sector krijgt er training in
substraatteelt, klimaatbeheersing en
teeltmanagement om de aansluiting te vinden
en de inbreng van hoogwaardige techniek ten
volle te benutten. Daarmee dienen we ook het
belang van de Nederlandse technische

bedrijven. Als de glastuinbouw ziet welke
vorderingen er haalbaar zijn, dan ligt er een
markt. Dat komt allemaal aan bod als de
demo-kas najaar 2013 kan worden geopend. Ook
goed om te melden dat we betrokken blijven.
WUR Glastuinbouw gaat de medewerkers in
staat te stellen het project uiteindelijk
zelfstandig uit te voeren.”

Horticulture Roundtable
DG Agro onderbouwt het Public Private
Partnership-project zowel financieel als
organisatorisch. “Belangrijk,” concludeert
Robert Stunt, Policy Advisor Taiwan, South
Korea and Japan. “Op basis van de samen
werking in de Horticulture Roundtable
Workshop voeren wij met de partners het
toekomstgerichte programma uit. Vanuit het
oogpunt van internationale samenwerking en
voor onze export. Daarin spelen wij een
inspirerende en aansturende rol.”
Frits H. Emmerik
Voor meer informatie:
DG Agro, Robert Stunt (r.a.stunt@minlnv.nl)
WUR Glastuinbouw, Silke Hemming
(silke.hemming@wur.nl)
WUR Glastuinbouw (glastuinbouw@wur.nl)

Vroeger leidden kruiden en specerijen tot
oorlogen, tegenwoordig is het een kwestie van
diplomatiek overleg. Een hele verbetering, die
een voorbeeldige samenwerking oplevert.
De producten groeien overal, de kwaliteit en
smaak varieert en wil je biologische kwaliteit
afdwingen, dan heb je naast uitgebreide
productkennis ook te maken met tal van
richtlijnen en certificaten. Dat is niet gemakkelijk,
wel zo avontuurlijk. Zo veel verschillende
ingrediënten uit de hele wereld, 100%
biologisch geteeld en verwerkt en dan een
enorm assortiment producten b-to-b aan de
mondiale markt leveren. En telkens op de
hoogte blijven van de nieuwe trends onder
mondiale consumenten om daar onmiddellijk
op in te spelen. Want alleen dan bind je de
afnemer aan je assortiment en blijf je de
concurrentie een stap voor. Organic Flavour
Company (OFC) oefent een intensieve controle
op de producten uit. Ter plekke, daar waar de
biologisch gecertificeerde kruiden, specerijen,
groenten en thee conform de specificaties
worden geteeld, gesneden en bewerkt, houdt
het bedrijf oog op de procedures. Wanneer de
producten Veenendaal bereiken, volgt de
ingangscontrole op fysische eigenschappen.
Een onafhankelijk laboratorium checkt de
microbiële kwaliteit.

Eigen merken
Vervolgens vinden al die ingrediënten hun weg
naar een enorm assortiment producten.
Enerzijds kant-en-klare verpakkingen voor de
retail, onder eigen merknamen als Piramide,
Marmello en Natural Temptation. De winkels
met natuurvoeding in zowel Nederland als
België zijn de afnemers en in die schappen zijn
deze merken bekende verschijningen. Het
assortiment wordt ook geleverd onder een
gewenste merkidentiteit. De markt vraagt er
om, de omzet is welkom en het private label zit
de eigen afzet naar de Nederlandse en Belgische
natuurvoedingswinkel niet in de weg. Ondanks
de uitdagingen van andere markten richting
oosten wil OFC zijn hand niet overspelen en
beperkt momenteel de export van de eigen
merken tot de Benelux. Op de vele malen
grotere markt voor industriële toepassing zoekt
OFC wel expansie. De bulk van de productie
gaat als halffabricaten naar de mondiale
voedingsindustrie om als onder andere

smaakmaker te worden toegevoegd aan
producten in het segment kant-en-klaar. Wil je
in deze markt succesvol meedoen dan moet je
gecertificeerde kwaliteit op alle mogelijke
manieren kunnen aanleveren. Van smaakmakers voor nieuwe producten tot aparte
theesoorten voor een kieskeurige doelgroep.
OFC werkt er aan geen ‘nee’ te hoeven
verkopen en zoekt altijd een oplossing binnen
de mondiaal erkende kwaliteitsnormen. Al
moet er een speciale mix worden ontwikkeld.

Productinnovatie
Het jarenlang ontwikkelen van nieuwe
seasonings, melanges, pre-mixen en mengsels
bezorgde OFC de ervaring met de recepturen
voor eindeloos veel toepassingen. De mondiale
consument proeft het werk van OFC terug in
onder meer chips, kaas, thee, snacks, vlees,
brood, soepen en sauzen. Dat aandeel in de
voedselproductie overal ter wereld vraagt om
kennis en handhaving van de internationale
certificeringen. Wie voldoet aan de normen en
richtlijnen van Demeter en EKO en zich houdt
aan de voorschriften en eisen van BRC, Skal,
Bio Suisse, NOP en Fairtrade weet zich
verzekerd van de belangstelling van voldoende
afnemers. En internationaal maatgevend zijn
de EU-richtlijnen voor biologische producten,
die OFC zich eigen maakt. Het bedrijf ziet in de
veelvoud aan regels geen reden tot klagen. De
ervaring leert dat wie zelf de hoogste en
strengste kwaliteitseisen hanteert, automatisch
aan alle eisen overal ter wereld voldoet. Zo
eenvoudig is dat.
Voor meer informatie:
www.ofc.nl
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