Tuinbouwsector

Nederlandse toeleverende
De tuinbouwsector in Kenia
staat allang niet meer in de
kinderschoenen. Dat weten ook
landen als India en China, die
in Kenia goede zaken doen. Tot

groentesector in Kenia groeit.
‘DeKansen
dus voor bedrijven in

voor kort miste de Nederlandse
toeleverende industrie mogelijk
kansen omdat men qua prijs
niet kon opboksen tegen de
goedkopere, kwalitatief vaak
mindere tuinbouwoplossingen
van de concurrentie. Het
standaardbeleid van banken en
investeerders in Ethiopië om
steevast de laagste offertes te
willen financieren, draagt ook
niet bij aan een versteviging
van de Nederlandse positie.
Via het project Green Farming

Over het project
Green Farming Kenya is een programma voor de Nederlandse tuin-

Kenya bundelt de sector

bouwtoeleveranciers die actief zijn in de export van goederen, dien-

zijn krachten en creëert zo

sten, kennis en advisering op de Keniaanse markt. Het doel van het
programma is om door middel van gezamenlijk optreden de export

marktkansen.

van Nederlands product te bevorderen en het marktaandeel van de
Nederlandse toeleverende sector op de Keniaanse markt te vergroten. Daarnaast richt het programma zich op het intensiveren van de

Drie jaar geleden sloeg een kleine groep

samenwerking tussen de Nederlandse leden en Keniaanse bedrijven en

bedrijven uit de tuinbouwtoeleverende indu-

organisaties op gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie. Het

strie, aangemoedigd door LNV-Raad Geert

programma wordt gecoördineerd door brancheorganisatie AVAG en

Westenbrink, de handen ineen om in Oost-

DLV Plant en ondersteund door het ministerie van Economische Zaken,

Afrika via een groots opgezet demonstratie-

Landbouw & Innovatie. Het cluster van bedrijven wordt versterkt door

project de meerwaarde van hun producten

de deelname van Wageningen UR op gebied van onderzoek.  

aan te tonen. Het doel: duurzaam produceren met verbetering van het teeltresultaat
en tegelijkertijd bewijzen dat initieel hogere

der ook landen als Tanzania, Oeganda en

De toekenning van de 2g@there-subsidie

investeringkosten zich op korte termijn

Ethiopië) te bewerken. Uiteindelijk is geko-

(zie kader) aan Green Farming Kenya

heel goed kunnen terugverdienen. In eerste

zen om stapsgewijs te werk te gaan en te

maakt dat de Nederlandse toeleverende

instantie was het de bedoeling om direct

starten in Kenia. Daarnaast loopt er nu een

industrie voor de tuinbouwsector ook

de gehele Oost-Afrikaanse markt (waaron-

aparte 2g@there-aanvraag voor Ethiopië.

daadwerkelijk de komende 3.5 jaar haar
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’

veredeling en uitgangsmateriaal

industrie verstevigt positie in Kenia
Green Farming Kenya handelsmissie:
27 t/m 30 maart 2011
Van 27 tot en met 30 maart organiseert Green Farming Kenya een handelsmissie
naar Kenia. De missie heeft als doel de Nederlandse toeleveranciers meer
inzicht te bieden in de mogelijkheden die er voor hen op deze markt liggen,
de specifieke teeltsituatie en ondernemers in dit gebied beter te leren kennen
en het netwerk uit te breiden. Het programma in Kenia omvat 3,5 dag aan
locatie- en bedrijfsbezoeken in de Mount Kenya-regio, bijwonen van een Green
Farming Kenya seminar en individuele matchmaking. Tijdens het Green Farming
Kenya seminar nemen afgevaardigden van lokale tuinbouworganisaties en
overheidsinstanties het woord over de kansen en mogelijkheden van de sector.
De matchmaking is gebaseerd op de individuele wensen van de deelnemende
bedrijven en wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade in Nairobi.

Hortiflora Ethiopia: 25 en 26 maart Ethiopië
Aanvullend en voorafgaand aan bovengenoemde handelsmissie wordt ook
een bezoek aan de Hortiflora Ethiopia georganiseerd van 25 t/m 26 maart 2011.
De Hortiflora Ethiopia is een tweejaarlijkse internationale tuinbouwbeurs die
in Addis Abeba wordt gehouden. Green Farming zal in samenwerking met de
plaatselijke LNV-afdeling op vrijdag 25 maart een seminar verzorgen. Zie voor
meer informatie: http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2011/ethiopia/.
Op de bedrijvendag wordt een scala aan tuinbouwbedrijven bezocht en kan in
een kort tijdsbestek een goede indruk verkregen worden van de huidige situatie
en ontwikkelingen in de Ethiopische sector. Vanuit Ethiopië komt de groep dan
op 27 maart in Kenia aan. Deelname aan deze reis is optioneel.

positie kan verstevigen. Dat doet het

Over 2g@there

programma door zich te onderscheiden op

2g@there biedt ondernemers en kennisinstellingen de mogelijkheid

het gebied van duurzaamheid, technologie

om zich als cluster een marktpositie te verwerven in het buitenland.

en samenwerking. Met als rode draad

Partijen kunnen bij NL EVD Internationaal meerjarige steun

alleen die producten en diensten leveren,

krijgen die bestaat uit financiële instrumenten en andere NL EVD

die duurzaam zijn zowel op het gebied van

Internationaal-producten (denk bijvoorbeeld aan missies, G2G,

milieu maar ook financieel-economisch en

economische diplomatie en matchmaking). Het cluster is echter wel

waar mogelijk ook sociaal.

een eigen financiële bijdrage verschuldigd. 2g@there staat open
voor projecten in alle landen en alle sectoren waar Nederlandse

Voordelen lidmaatschap Green

ondernemers internationaal onderscheidend kunnen zijn. 2g@there

Farming Kenya

wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,

• Leden van Green Farming Kenya worden

Landbouw en Innovatie uitgevoerd door NL EVD Internationaal.

geïnformeerd over de activiteiten van het

Green Farming Kenya is een 3,5 jarig programma, uitgevoerd voor

programma en kunnen deelnemen aan

de tuinbouwsector in Kenia. Het programma is ontworpen op basis

voor hen relevante onderdelen van het

van een visiedocument dat is opgesteld door DLV Plant, AVAG,
Wageningen UR, Hoogendoorn Growth Managementen Bosman.
DLV Plant is penvoerder van het programma.

programma.
• Door samen op te trekken binnen Green
Farming Kenya worden samenwerkingen
tussen de leden in Kenia, maar ook in
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Deelnemende leden
in het Green Farming
Kenya project
AVAG
DLV Plant
Wageningen UR
Bosman BV
Hoogendoorn Growth Management
Celtic Koeling
Hatenboer-Water
Grodan BV
Horticoop
Advisor ICT Solutions
Koppert
PB Techniek
Van der Knaap Groep
Frans van Zaal Totaaltechniek BV
de omringende regio geïnitieerd en versterkt.
• Als lid wordt u op de hoogte gehouden
van activiteiten en ontwikkelingen die
gerelateerd zijn aan de Keniaanse tuinbouwsector.

• Het lidmaatschap wordt automatisch ver-

Ludvig Svensson BV

Er is een jaarlijkse mogelijkheid tot

Rabobank

opzegging met een opzegtermijn van drie
maanden.
• Een programmajaar loopt van 1 juli tot 1

• Via het netwerk aan contacten van Green
Farming Kenya kunt u eenvoudig in con-

• Leden kunnen ledenbijeenkomsten bij-

organiseren van gezamenlijke beursdeel-

juli. Beginnend in 2010 en eindigend in

name, handelsmissies en seminars, inhuren

2013.

van lokale adviseurs en opzetten van een

tact komen met Keniaanse bedrijven en
(overheids)organisaties.

Genap BV

lengd tot het einde van het programma.

demonstratieproject waarin de mogelijkBinnen het programma zijn vijf hoofdthe-

heden en voordelen van het toepassen van

ma’s vastgesteld. Water, gewas, klimaat &

hoogwaardige tuinbouwgerelateerde pro-

wonen en hun ideeën ten aanzien van

energie, naoogst & logistiek en onderzoek &

ducten en diensten vanuit Nederland wor-

het programma inbrengen. Voor elk pro-

kennisoverdracht. De activiteiten die onder-

den gedemonstreerd.

grammajaar wordt een nieuw jaarplan

deel uitmaken van het programma bestaan

uitgewerkt waarin de inbreng van de

uit het uitvoeren van informatiestudies,

leden wordt verwerkt, zowel op gebied

De stuurgroep Green Farming ziet een
brede groep bedrijven nu toetreden. Omdat

van activiteiten voor het bedrijfsleven als

het project naast bloementeelt ook op

projecten op overheidsniveau.

groenteteelt is gericht, zien de aangesloten

• Bedrijven die lid worden van het pro-

bedrijven ook kansen voor de veredelings-

gramma zullen in nagenoeg alle Green

bedrijven of bedrijven die uitgangsmateriaal

Farming Kenya activiteiten worden gepro-

leveren. En dan gaat het niet alleen om

moot. Dit gebeurt op de website met

rozen of bloemen, vooral de groentesector

een directe link naar de bedrijfswebsite

wordt steeds meer een belangrijker onder-

en door middel van het ledenleaflet met

deel van het programma. Die sector in Kenia

naam, contactgegevens, logo en korte

groeit, dus kansen voor Nederland om een

bedrijfsbeschrijving van de leden tijdens

grotere rol te vervullen.

presentaties, op beursbezoeken, handelmissies en seminars.

Meer informatie over Green Farming Kenya:

• Lidmaatschap geeft recht op toegang tot

DLV Plant

de besloten gedeelten van de website

Francis Hoogerwerf, secretaris

waarop de binnen het programma opge-

info@dlvplant.nl

bouwde informatie, netwerk en resulta-

www.greenfarming.nl

ten van activiteiten worden verzameld.
• De kosten van het lidmaatschap bedragen
€ 2.500 in het eerste jaar.

Jacqueline Rogers,
Francis Hoogerwerf. DLV Plant
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