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Wist u dat Nederland de grootste ei-exporteur ter

is omvangrijk en belangrijk. En het isvan blijvend

wereld is?Jaarlijks kent Nederland een productie

belang dat innovatie en duurzaamheid voorop

van tien miljard eieren en gaan er meer dan negen

staan. Ook belangenbehartiger Anevei vertelt over

miljard eieren de grens over. Nederlanders zijn

de verantwoordelijkheid die Nederland heeft op dit

gemiddelde ei-eters met zo'n 184 eieren per persoon

gebied.

per jaar. Met dit aantal haalt Mexico Nederland
gemakkelijk in. Maar liefst 350 eieren per persoon per

Landenbijdragen zijn er ook. Uiteraard besteden

jaar worden daar gemiddeld gegeten.

w e aandacht aan Mexico, waar de grootste
eierconsumenten ter wereld wonen. Eieren zijn een

In deze special leest u alles over ei-productie,

goede eiwitvervanging voor bijvoorbeeld vlees en

ei-verwerking en ei-consumptie. Niet alle eieren

in de traditionele Mexicaanse keuken komt het ei

belanden als een mooi eitje op ons bord. Jekunt het

veelvuldig voor. Naast nieuws uit Mexico zijn er

zo gek niet bedenken of ergens zit w e l een ei-product

bijdragen uit Japan, Frankrijk, Argentinië en China.

in: ijs, koek, noedels, lijm. Veel eindproducten uit de
supermarkt zijn gemaakt met eidooier, eiwit of beide.

Ik hoop dat uveel plezier beleeft aan de artikelen

Bouwhuis Enthoven bewerkt eieren tot ei-producten

over deze innovatieve en typisch Nederlandse sector.

en vertelt daar over in deze special. Het Productschap
voor Pluimvee en Eieren volgt deze keten van kip

Marcel Vernooij, lid managementte

en ei tot verwerking en consumptie op de voet. Niet

directie Agroketens en Visserij

verwonderlijk alsje de getallen ziet. De eisector

Ben Dellaert (PPE):

"Nederlandleverteenwereldei"
Nederlandse kippen leggen smakelijke eieren. Een deel van die eieren belandt
als eitje op het bord van de consument. Gekookt, gebakken of thuis verwerkt
in tal van gerechten. Eenflink deel van de eieren wordt door de nationale en
internationale industrie verwerkt. Het Productschap voor Pluimvee en Eieren
(PPE)volgt de keten van kip en ei tot verwerking en consumptie.

H

et PPEheeft een eigen commissie voor de eierensector.
Nietverwonderlijk, want het eiishet tegendeel van een
ondergeschoven kindje. De33miljoen Nederlandse hennen
leggen tot ons genoegen tien miljard eieren perjaar. Daarvan wordt
44%inde kooigelegd, de scharrelhen levert 41% en hennen dievan
eenvrije uitloop genieten en een biologisch leven leiden, nemen
respectievelijk 13en 2%voor hun rekening.DeNederlander ismet
184stuks perjaar een gemiddelde ei-eter. Erzijn landen waar bijna
het dubbelewordt geconsumeerd, zoals Mexicomet 350eieren per

persoon. EenEuropees land alsFrankrijk komt tot 250.Driekwart
van onze aanzienlijke productie wordt dan ookgeëxporteerd, met
Duitsland alsgrote afnemer.
InEuropa isdevraag naar Nederlandse eieren groot. Men waardeert
zevanwege dever doorgevoerde en gerenommeerde standaard voor
voedselveiligheid. Dat iseen uniquesellingpointvan onze totale
agroproductie, en die vorm van zekerheid en betrouwbaarheid geldt
alsvoordeel.Zekerbij het ei.Consumenten mogen geen enkelrisico

BenDellaert: "Als weonskwaliteitsniveau handhaven, blijven weprofiteren vanonzegunstige marktpositie.'
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lopen bij het consumeren, en een vaststelling van besmetting met
Salmonella enteritidis (S.e.)ofSalmonella typhimurium (S.t.)kan de
hele sector enorme reputatieschade opleveren. Het tegengaan van
dezebesmetting kan alleen tot succes leiden alsde hele productiekolomsamenwerkt. Het PPEheeft eengroot aandeel inhet coördineren
van de activiteiten omtot een veilig en onbesmet eindproduct te
komen.Vergelijkend onderzoek van deEU wijst uit dat Nederland

'DeNederlandse
eiersectormoet
hethebbenvande
kwaliteit.Endaaris
eenhoogwaardige
marktvoor'
uiterst succesvol isin het terugdringen van besmettingen. Datkost
geld en daarmee verhoogje de kostprijs, ookvoor deexport.Als
andere exporterende landen het minder nauw nemen, hoe bescherm
je danje eigen product? Elkeiziet er algauw gezond uit, maar de
afnemers zien wel deverschillende prijskaartjes. Dàtvragen we aan
BenDellaert, de secretaris van hetPPE.

Hoogwaardigemarkt
"Het PPEricht zichmet name op het faciliteren van de Integrale Keten
Beheersing, de 1KB", bevestigt Dellaert. "Datiseen garantie opkwaliteit en opde optimale hygiëne.Pureproductvoordelen die overal ter
wereld zwaarwegen.Alsgrootste exporteur vaneieren eneiproducten hebben we namens onze hele sector een naam hoogte houden
en daar spannen wij ons tot het uiterste voor in.Duitsland kent het
1KB alshet kwaliteitssysteem KATen daarwerken wij opéén lijn mee
samen.Duitsland iseen grote afnemer met een hoge kwaliteitseis,en
alsje daaraan weet te voldoen, dan is dat bijna een keurmerk opzich.
Maarneem een land alsJapan, van oudsher toonaangevend als het
gaat omvoedselkwaliteit en hygiëne.Onzeei-verwerkende industrie
iséén van debelangrijkste leveranciers van eiwitpoeder aanJapan.
Eiwitpoeder wordt veelgebruikt inbijvoorbeeld sushi.Alsje een
dergelijke langerelatieweet vast te houden, dan betekent dat iets.
Wijmoeten het niet zozeer van deprijs hebben alswelvan dekwaliteit. Endaar iseen hoogwaardige markt voor, misschien wel de beste
markt van dewereld.Weetje opdie markt te presteren, dan benje
zekervanje zaak en houdje altijd uitzicht opeen zekere toekomst.
Hoewelje daarop niet moet gaan vertrouwen, want dan staat de
concurrentie klaar omje van detroon te stoten." Dellaert wijst ookop
dekwaliteit van onze logistiek. "Deketen weet het verwerkte eilangs
korte wegen snel te leveren en de hygiënische omstandigheden het
heletraject optimaal te houden.Aansprekend positieve voorwaarden
voor een succesvolle export."
Verwerkende industrie
Kookje een eitje danworden eiwit en dooier hard. Koksweten dat
je dedooier goed kunt gebruiken omvocht te binden, en voegen
deze toe aan hun sauzen en soepen.Delecithine in dedooier iseen
stof dievet en water versmelt tot een emulsie.Ziedaar het geheim
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vanmayonaise.Voegjeeiwit aan eenkokendemassa toe,dan stolt
het.Eenperfecte eigenschap omte helpen bij het klarenvanvlees,
vis-en groentejus. Enslaanwe het eiwit stijf, dan ontstaat een licht
entoch stevig schuim,waarmee gebaksdeeg ofdesserts luchtig
worden bereid.Voorhet kleinschalige gebruik door bijvoorbeeld
horeca enbanketbakkers worden nog altijd verse eieren ingekocht,
omte verwerken inbrood, koekjes, cake,pasta's,ijs en nogveel meer
etenswaren. Maar het aandeelvan het industrieel verwerkte product
groeit zienderogen. Meeren meerworden gepasteuriseerde eieren
gebruikt. Professionals inbakkerijen, restaurants, snackbars en de
ketens van deze bedrijven verwerken inhun producten een groeiend
volume vloeibaar aangeleverde eieren.Gebruiksgemak, optimale
voedselveiligheid en prijsvoordeel verschaffen de ei-verwerkende
industrie dewind inde zeilen. Dellaert: "Het gebruik van verse eieren
straalt natuurlijk een zekereambachtelijkheid uit.Maar de overige
voorwaarden winnen aan belang.Gepasteuriseerd eigeeft garantie opvoedselveiligheid.Jekunt het gebruiksgemak van verwerkte
eieren indeprofessionele keuken niet overtreffen. Ennu ook qua
smaak niemand het verschil proeft, isvoor de koken bakker dekeuze
niet zomoeilijk. Zenemen geenverse eieren opvoorraad, maar het
verwerkte ei,zogoed alskant en klaar."

Extraaanbeveling
Deverwerkende industrie isverregaand geautomatiseerd. Dat
begint bijhet machinaal brekenvan de eieren.Ineen doorlopend
productieproces worden eiwit en dooier gescheiden en naar metalen
vaten gevoerd voor meer specifieke verwerking. Drogen, indikken
ofdiepvriezen. Suiker ofzout toevoegen. Deeindtoepassing bepaalt
de bewerkingen en de industrie weet een serie producten televeren dievoor veledoeleinden geschikt is.Ookhier zienwe een extra
zware controle opvoedselveiligheid. Gedurende deverwerking tot en
met het verpakte product worden monsters genomen omin het lab
uitsluitsel tegeven overdeaanwezigheid vanbacteriën. Zoworden
bijvoorbeeld, voor het allerbeste resultaat, dekartonnen verpakkingen met eiproducten inpoedervorm uiteindelijk ineen laatste behandelfase gepasteuriseerd, palvoor zede fabriek verlaten.
Overigensworden verwerkte eieren opeen verrassend breed en
veelzijdig terrein gebruikt. Bijvoorbeeld alsgrondstof of toevoeging
voor een scala aanvoedingsmiddelenbedrijven als beschuitfabrieken

endedrankenindustrie. Ookvinden eieren eentoepassing in
producten alsshampoo en lijm. Eengroeiende productie vande
verwerkende industrie, en een stijgende afzet en export vande
leveranciers van producten opbasisvanverwerkte eieren, ishet
gevolg.Vragenwe Dellaert naar degroeivandesectorafzet opde
internationale markten, dan raken weverzeild in dediscussie over
ons belang omwereldwijd met deexport geld te verdienen en het
streven opbasisvan de MVO-gedachte omde transportkilometers
terug te dringen en daarmee deCGyuitstoot te minimaliseren.
"Transport heeft onze aandacht.Vanzelfsprekend moeten we daar
innovatieve, uitstootreducerende oplossingen voorvinden.Maar
we doen zeker niet minder aan het terugdringen van uitstoot
aan de productiekant. Pluimveebedrijven weten opgrote schaal
energie te besparen. Enookenergie te leveren,want kippenmest
wordt tegenwoordig in energiecentrales alsbrandstof gebruikt.
Ookeenaantal kleineverbeteringen, zoalshet pasteuriseren inde
laatste fase, dus in het pak, bespaart alles bij elkaar aanmerkelijk
ophet energieverbruik. Kortom,we moeten openergie besparen
en deuitstoot minderen, maar dat kan opverschillende manieren.
Daarhoeft deexport niet ondertelijden. Integendeel, zou ikzelfs
zeggen, onze energiezuinige productie isvoor dewereld een extra
aanbeveling om deeiproducten uit Nederland te importeren."
Gelijkevoorwaarden
Naast voedselveiligheid vraagt ookde diervriendelijke aanpak om
de nodige aandacht. DeNederlandse pluimveehouder wilgoed voor
zijn dieren zorgen.Maaraan alles hangt een prijskaartje, en het is
devraag ofdeeindgebruiker, deconsument, aan die extra zorgwil
meebetalen.Jekunt dan als Nederlandse sector een hoog gehalte aan
diervriendelijkheid inbrengen, alsje eieren daarmee zichzelf uit de
markt prijzen, kunje weltrots zijn opje aanpak maar staje nog met
lege handen.
Demeest diervriendelijke eieren zoalsvan maïs-,biologische -en
scharrelkippen vinden grotendeels direct hunweg naar de eettafels
omalsverseitje teworden genuttigd. Deindustrie isvoor deverwerking meer geïnteresseerd inde kooi-eieren.Ookdaar scherpt men de
regels aan, diediervriendelijkheid moeten bevorderen. HetPPEvindt
dat dierenwelzijn het onderwerp in deonderhandelingen overde
liberalisering van dewereldhandel serieuze aandacht verdient.Met
het enorme belang van deexport van deNederlandse eiersector isde
noodzaak omookandere landen deextra kosten voor een behoorlijk
dierenwelzijn te laten maken.Ongelijke voorwaarden staan immers
een gelijkschakeling opwereldniveau indeweg. Hetiseen oneerlijke
concurrentie, alsde een zichmoet houden aan ver doorgevoerde en
kostprijsverhogende eisen,waar de ander zichnergens aan hoeft te
storen.
Heteindproduct zal het verschil niet laten zien, maar delagere prijs
zalinkopers altijd aanspreken.Ziter noggroei inde sector, vragen
we BenDellaert.Hij ziet het cijfermatig alseen uitgemaakte zaak.
"Dewereldbevolking groeit explosief enhet aantal monden dat
we moeten voeden, neemt dus toe.Het eiisvoedzaam en gezond,
het verwerkte product veiligen houdbaar. Daar kunnen wij nog
eeuwen van profiteren, zekerwanneer we dekwaliteit op topniveau
handhaven. Ziedaar het streven waar het PPEzichgraagvoor inzet."
FritsH. Emmerik

rgennni pluimveesector
metvrijeuitloop

D

eeierproductie indewereld heeft in deperiode 1990-2007
groeicijfers laten zien dievoor geen enkel ander dierlijk
proteïne zijn gehaald:een toename van 78%naar 63 miljoen
ton. IndeEuropese Uniewas sprakevan een daling, voornamelijk
door de uitbraken van aviaire influenza en het naderende kooiverbod.Volgens deAmerikaanse Poultry & EggAssociation ishet met
de mondiale groeivoorlopig nogniet gedaan. Inde periode tot 2020
zalnaar verwachting de eierproductie indewereld toenemen tot
100miljoen ton.
Voederkosten
Eenandere eigenaardigheid van deeiersector isdat relatief maar
zo'n klein deelvan deproductie internationaal verhandeld wordt:
2,5%. Voorpluimveevlees gaat het bijvoorbeeld alom 12,5%.Vandie
internationale handel gaat het bovendien nogvoor driekwart om
eieren inschaal.Slechts 15%van de handel betreft eipoeder. Hetis
duidelijk dat dit product een goede toekomst heeft. Het isgoed te
vervoeren en gemakkelijk te bewaren en een noodzakelijke ingrediënt
voor bakkerijsector en anderevoedselbereiders. Devraagwaar de
productie vandaan gaat komen, laat zichgemakkelijk beantwoorden.
Dat zijn de landen die delaagste voederprijzen hebben.Uit cijfers
van het LEI blijkt dat landen alsArgentinië en Brazilië voederkosten
hebben dieonder de 40eurocent per kiloeiliggen, terwijl dat in
Noordwest-Europa alsnel boven de 50eurocent ligt. Doorde hogere
huisvestingkosten en dekosten van het snavelkappen lopen de
Europese pluimveehouders verdere prijsachterstand op.
Sectorbeschrijving
Desector verbruikte in 2008naar schatting 4miljoen ton maïsen
1,4 miljoen ton soja. Doormarktinterventies van deArgentijnse overheid, variërend van exportbelastingen op degranen tot exportverboden, heeft de intensieve veehouderij het voer deafgelopen jaren met
forse kortingen kunnen inkopen. Deratio tussen een dozijn eieren ten

opzichte van een kilovoer ligt alenige tijd ruim boven de drie met
uitschieters naar vier.Voorde af-boerderijprijs vooreen dozijn witte
eieren inde provincie BuenosAireswerd inaugustus van ditjaar
2,83peso genoteerd, ongeveer 54eurocent.
InArgentinië isaan allevoorwaarden voldaan omeen forse stijging
van deproductie terealiseren.Het productievolume bedraagt nu
ongeveer 640.000ton en dat ishet dubbele van wat het in 1994
was. Debinnenlandse markt issnel toegenomen. Het eierverbruik
per persoon perjaar isgestegen van 126in2002naar 210in2009.
Vandetotale productiewordt circa 11% door deindustrie gebruikt
(mayonaise iseenbelangrijk product) en 9%geëxporteerd.
Deverwerking van eieren neemt delaatstejaren rap toe.Erzijn
vier grote verwerkers en nog zeskleinere die aan alle internationale
standaarden voldoen.Deuitbreiding van decapaciteit isgaande,
maar nog zeker niet voltooid. In2015zalhet land zijn internationaal
marktaandeel hebben vergroot van 0,4%nu naar 11%.
Delegsector bestaat uit een zeer concurrerende bovenlaag van
circa 120grote bedrijven van gemiddeld 153.000hennen (de
viergrootste houden er gemiddeld een miljoen) die samen bijna
60% van de legcapaciteit vertegenwoordigen, en aan de andere
kant 22.000 zeer informele bedrijven met gemiddeld 90 hennen
elkofwel zo'n 7%van decapaciteit. Despreiding ismet andere
woorden groot en zalde komendejaren door de noodzakelijke
professionalisering kleiner worden.Buitenlandse investeerders
worden schichtigvan overheidsinterventies zoals die de afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden inArgentinië,maar dit mag het zicht
niet vertroebelen opde uitstekende perspectieven van de Argentijnse
eiersector. Depositieve lokale omstandigheden, deruimte, lage
voerkosten eneen groeiende wereldmarkt, maakt dat deuitloop van
deArgentijnse legpluimveesectorvoorlopig onbegrensd is.
Freek Vossenaar,
LNV-RaadBuenosAires
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Arend Mijs (Anevei):

Grootinduurzameeieren
Nederlandse eierproducenten hebben altijd vooropgelopen wat innovatie betreft,
ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daardoor zal de
nieuwe regelgeving voor pluimveehouders, die in 2012ingaat, in Nederland niet veel
problemen opleveren. In het buitenland is echter niet iedereen omgeschakeld en die
laksheid mag niet worden beloond,vindt belangenbehartiger Anevei.

N

ederland isde grootste eierexporteurterwereld.Jaarlijks
worden er tien miljard geproduceerd, nog eens bijna
driemiljard geïmporteerd eneendikkenegen miljard
geëxporteerd. Vooralnaar Duitsland, dat het afgelopen jaar zes
miljard Nederlandse eieren afnam. Dieenorme vraag naar eieren bij
de oosterburen ismede veroorzaakt door het verbod op legbatterijen
dat inDuitsland alop 1 januari 2010inging,waardoor deDuitse
productie grotendeels stilkwam te liggen. Devraag naar Nederlandse
eieren steeg zoexplosief, dat aan deNederlandse consument zelfs
'nee' moest worden verkocht.
InNederland en de rest van deEuropese Uniegaat dat verbod
pas in2012in, samen met een zogenoemd kooiverbod, wat erop
neerkomt dat kippen vanaf die datum indiervriendelijker kooien
moeten worden gehouden. "Diemoeten voorzien zijn van zaken als
een schuurstrip waaraan de kippen hun nagels kunnen scherpen,
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legnesten en een strooiselruimte. Debeschikbare ruimte per kip
moet van 550vierkante centimeter naar 750vierkante centimeter
wordenvergroot", legtArend Mijsuit.Mijsisvoorzitter van de
Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren Anevei,die
90%procent van alleeierhandelaars, ei-verwerkende producenten en
eierpakstations van het land vertegenwoordigt.
Marktnietverstoren
Dienieuwe regelingen zullen in Nederland niet deimpact hebben die
zeinDuitsland hadden,want Nederland loopt aldecennialang opde
zaken vooruit, vertelt Mijs. "Tegenwoordig worden er etiketjes als
'duurzaamheid' en MVO opgeplakt, maar Nederlandse pluimveehouders hebben altijd algeïnnoveerd, alwas het maar omde efficiëntie
te vergroten en de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door energie te
besparen. Ophet gebied van dierenwelzijn zijn ookalgrote slagen
gemaakt. Batterij-eieren zieje hier in dewinkels aljaren niet meer."

Daar dankt Nederland ook zijn leiderspositie aan, meent Mijs.
"Nederlanders zijn altijd meesters geweest inde intensieve
veehouderij, oponderzoeksgebied lopen wevoorop envoor onze
handelspartners zijn we een betrouwbare leverancier met constante
kwaliteit."
Datgeldt niet voor iedereen in Europa, en nu 2012met rasse
schreden nadert, ziet menige pluimveehouder de bui al hangen:
die gaat het niet op tijd redden. "Ikschat dat straks 30%vande
Europese pluimveeproductie niet zal zijn overgeschakeld naar het
verrijkte kooisysteem", zegt Mijs."InOost-Europa zijn bijvoorbeeld
na detoetreding tot de EUbegin 2000veel nieuwe pluimveehouders
bijgekomen, met kooien volgens het oude stramien, want dat was het
goedkoopst. Diedoen niet nu alhun legbatterijen weg."
Maar alsdie hun eieren straks na 1 januari 2012gewoon opde
markt mogen blijven brengen, ontstaat eroneerlijke concurrentie.
Demodernere kooien -Mijs hanteert de term koloniehuisvestingbrengen nu eenmaal een hogere kostprijs met zich mee,waardoor
er tegen degoedkopere batterij-eieren niet valt opte concurreren.
Aandeandere kant zou de markt worden verstoord als nietgemoderniseerde bedrijven opeens werden geblokkeerd.
Eierenzelfopeten
"Wijwillen natuurlijk niet dat goed gedrag wordt bestraft en slecht
gedrag beloond", zegt Mijs.InBrussel heeft de Europese organisatie EUWEP, waarin Anevei isvertegenwoordigd, opverzoek van het
Europese parlement daarom aan deEuropese Commissie een lijst
met maatregelen voorgelegd. "Omervoor te zorgen dat de markt
evenwichtig blijft", aldus Mijs. "EUWEPvindt dat landen niet mogen
worden beloond voor slecht gedrag.Alser dus niet op tijd isomgeschakeld, moeten dielanden hun batterij-eieren maar zelf opeten.
Daarnaast willen wij dat tenminste degrotere bewegingsruimte voor
de kippenwélwordt gerespecteerd, dus dan moeten pluimveehouders
die niet zijn omgeschakeld maar een aantal kippen wegdoen.Ook
stellen wevoor om een stok achter de deur te houden. Wiein 2012
nogniet is omgeschakeld, krijgt daar maximaal driejaar detijd voor.
Dan ishet echt einde verhaal.Eensoepel beleid maggeen vrijbrief
zijn voor64-jarige ondernemers dieerover een paarjaar toch mee
stoppen en die geen opvolger hebben, omtot het einde dan maar op
de oudevoet verder te gaan."
Tenslotte stelt EUWEPvooromeieren, die niet volgens de regelsvan
het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geproduceerd, te
gebruiken voor deei-verwerkende industrie. "Anderswordt een tekort
aan eieren indieindustrie opgevuld door eieren uit derde landen, die
alhelemaal niet aan deEU-normen voldoen.Diekomen dan lachend
demarkt innemen, dat kan ookdebedoeling niet zijn."
Braafstejongetje vandeklas
Maarluisteren zeinBrusselwel? Mijs:"In Brussel zeggen ze:'regels
zijnregels,en alsondernemers niet tijdig zijn omgeschakeld, isdat
hùn probleem'. Delidstaten moeten het maar bewaken. Maar wij
willen ookgraag aandacht voor demogelijk torenhoge prijzen, de
marktverstoring en de fraude die degevolgen kunnen zijn. Daar
moet ookoverworden nagedacht. Daarwringt de schoen tochwel,
dat men in Brussel niet bereid isom na te denken wat er in2012 zou
kunnen gaan gebeuren."

DeNederlandse overheid iseen goede gesprekspartner vindt Mijs,
maar aande andere kant heeft zehet ookerggemakkelijk dankzij de
Nederlandse producenten, dievolgens Mijs altijd het braafste jongetje
van de klas zijn en alseerste moderniseren en zichaanpassen aan
nieuwe regels,langvoordat dieworden bekrachtigd. "In Nederland
hebben we onze verantwoordelijkheden aljaren geleden genomen,
aldus Mijs, "dat isoverigens vooral een kwestie van inspelen opde
marktwensen." Ofer in Nederland ondernemers nog niet tijdig zijn
omgeschakeld, kan Mijs niet zeggen. "Wegaan dat inventariseren,
kijken ofzulke ondernemers hier überhaupt bestaan." Devrees
bestaat omdat vergunningen door gemeenten en provincies niet tijdig
worden afgegeven. Het lijkt ons weleens dat men op die manier de
legpluimveehouders verhindert uit te breiden ofom te schakelen."
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Dezelfdeeisen
binnenenbuiten
Europazorgenvoor
eengelijkspeelveld'

Gelijk speelveld
InBrussel speelt ookde import van eieren maar vooral eiproducten
uit Zuid-Amerikaanse landen alsBrazilië,Uruguay, Paraguay
en Argentinië. "Daarworden de producenten niet gehinderd
door kostprijsverhogende regelgeving op het gebied van
diervriendelijkheid en voedselveiligheid. Daarkijken we natuurlijk
met argusogen naar."Aneveivindt dat Brusseler ook buiten
Europa op moet aandringen dat ervoldaan wordt aan bepaalde
kwaliteitseisen. "Zodat we tenminste binnen en buiten Europa een
gelijk speelveld hebben." DeEuropese markt heeft volgens Mijs,wat
eieren voor dedirecte consumptie betreft, nog niet veelte duchten
van buiten Europa.Deconsument isallang bereid meer te betalen
voor een scharrelei.Maarwat voor eieren er ineiproducten zit, daar
wordt veelminder opgelet.Hier speelt dehoogte van de prijs een
bepalende rol."Endan zitten eiproducenten van buiten de EUwelin
een voordelige positie.Ikhebhet dan niet over Kroatië,Zwitserland
ofNoorwegen, want diegaan mee inde Europese trends en die
hebben amper exporthoeveelheden ter beschikking."
Deei-verwerkingsindustrie isin Nederland vooral de industrie
die eieren tot bevroren ofvloeibare halffabricaten verwerkt oftot
halffabricaten inpoedervorm. Dieindustrie neemt een steeds groter
deelvan deeiproductie voor haarrekening,en heeft een sterke
positie,legt Mijs uit. "Deei-verwerking vereist veel specialistische
kennis,en daar isNederland altijd haantje devoorste in geweest."
Tochzaleennieuwkomer opdiemarkt het ergmoeilijk hebben. "Het
ismaar voor enkelen weggelegd om opdat gebied te slagen.De
industrie wordt vooral beheerst door grote familiebedrijven."
PeterBreedveld
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Eiere voedselvoorde
(Japanse)hersenen
Dat Japanners een obsessie hebben voor gezond voedsel, is bekend. Dat de
Japanse levensverwachting de hoogste ter wereld is,wordt mede toegeschreven
aan een uitgebalanceerd dieet. Eieren maken daarvan expliciet deel uit. Na
Mexico wordt nergens ter wereld zoveel ei gegeten als in Japan:gemiddeld meer
dan 300eieren per persoon, per jaar.

N

iet alleen gebakken, gekookt, gepocheerd ofverwerkt, maar
ookrauw eet deJapanner zijn ei.Invers rauw eigeel zitten
meer vitamines en mineralen dan inwelkvoedsel dan
ook.Rauwevisen vers rauw eigeel zijn goed voor de hersenen. Dat
hebben deJapanners goed begrepen. Maarookallusten deJapanners
eieren graag rauw,ookverwerkt zijn eieren blijkbaar niet te versmaden. EenJapanner consumeert volgens statistieken van de FAO per
jaar gemiddeld 19,6kgeieren perjaar.

Stalletje met etenswaren in Osaka.
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Markt
Hettotale aanbod van eieren bedroeg in 2009bijna 2,7miljoen ton.
Dit cijfer is deafgelopen vijfjaar redelijk stabiel gebleven.Hoewel er
geen officiële statistieken beschikbaar zijn, wordt volgens betrouwbare bronnen in de sector ongeveer de helft van het aanbod van
eieren geconsumeerd door huishoudens envindt de andere helft zijn
weg in de horeca ofdeverwerkende industrie hetzij indevorm van
consumptie-eieren maar het meest indevormvan heelei,eigeel.

eiwit in poedervorm, vloeibaar ofbevroren.Vanuit oogpunt van
gemak envoedselveiligheid worden eiproducten opgrote schaal
gebruikt: zehoeven niet gebroken te worden, zijn gepasteuriseerd,
langer houdbaar en bovendien niet besmet met salmonella.
Gebruik
Afgezien van het feit dat eieren een belangrijk bestanddeel vormen
indeJapanse keuken,worden eieren ookveelvuldig gebruikt als
bestanddeel voorde levensmiddelenindustrie, de farmacie en
cosmeticasector. Verwerkte eiproducten worden als ingrediënt
gebruikt in talvan producten: mayonaise, dressings, zoetwaren,
desserts,bakkerijproducten, zuivelproducten, vleesproducten
visproducten en last but not least noodles.Daarnaast vindje
eiproducten ookregelmatig terug in kant-en-klaar maaltijden.
Ookbuiten de levensmiddelenindustrie worden eiproducten verwerkt
alsfunctionele ingrediënten. Bijvoorbeeld in de pharmaceutische
ofde cosmetische sector.Zowordt hyaluronzuur uit eieren
gebruikt in anti-rimpelcrèmes en lecithine en lysozyme uit eigeel
hebben medische toepassingen. Eierschalen worden gebruikt om
levensmiddelen teverrijken met calcium.
Import
DelageJapanse zelfvoorzieningsgraad voor levensmiddelen uitgedrukt in calorieën iseen nationaal probleem, waarmee deJapanse
overheid aljaren worstelt zonder vooruitzicht op daadwerkelijke
verbetering.Japan isvoor60%van zijn voedselvoorziening afhankelijk van importen. Ditverhaal gaat echter niet opvoor eieren.Op
het gebied van eieren isJapan bijna volledig zelfvoorzienend: Japan
produceert zelf 96% en isvoor slechts 4%afhankelijk van import.Van
detotale consumptie in 2009(2,6miljoen ton) produceerdeJapan zelf
ruim 2,5miljoen ton en voerde het land iets meer dan 100.000ton in.
Schaaleieren
Ondanks dat het aandeelvan import indetotale consumptie gering
is, isJapan involume uitgedrukt één van de grootste importeurs van
eieren en eiproducten in dewereld. Deinvoer de afgelopen tien jaar
vertoont een vrij grillig beeld die min ofmeer gelijk loopt met de
uitbraak van aviaire influenza (AI)inverschillende landen.Naeen
topjaar in 2005liep deimport van schaaleieren terug van 14.583ton
tot 736ton in2009.
Toten met 2001was China degrootste leverancier van schaaleieren,
maar diepositie werd in 2002 overgenomen door Brazilië.Nog steeds
isBrazilië samen met deVerenigde Staten de grootste exporteur van
schaaleieren naarJapan met beiden een gezamenlijk marktaandeel de
afgelopen tweejaar van meer dan95%.
Cijfers van de afgelopen tienjaar laten zien dat Nederland inbeeld
komt zodra er schaarste is,zoals het gevalwas in 2004,2005en
2006.Helaas heeft Nederland deze positie niet kunnen vasthouden.
Het besluit van deNederlandse overheid in 2006omvanaf augustus
van datjaar devaccinatie van pluimvee tegen AItoe te staan, was
voor deJapanse autoriteiten aanleiding omeen invoerverbod op
pluimvee en pluimveeproducten uit Nederland afte kondigen.Ook
voor schaaleieren. Eenverbod dat tot opde dagvan vandaag nogvan
kracht is.Desalniettemin iserbinnenJapan vraag naar Nederlandse

schaaleieren. Degrote afhankelijkheid van invoer uit Brazilië ende
VerenigdeStaten, maken het aanbod van voldoende eieren opde
Japanse markt kwetsbaar. Eenbesmetting zit ineen klein hoekje,
zoalswe eerder ditjaar hebben kunnen zien met de salmonella in
Amerikaanse eieren. Bovendien iservraag naar een bepaalde maat
eieren voor debereiding van zogenoemde onsen tamago (gepocheerde
eieren),die binnenlandse producenten moeilijk kunnen leveren.
Eigeel
Ookopde invoer van eigeel uit Nederland geldt een verbod, hoewel
Nederland opdit vlakvoorJapan nooit een grote speler is geweest.
Inde periode 2002-2005vond er export naarJapan van eigeel
plaats, maar Nederland heeft daarbij nooit een groter marktaandeel
(involume) gehaald dan enkele procenten. Deimportmarkt wordt
gedomineerd door de VS, India, Canada en de laatstejaren ookChina.
Momenteel voert de overheid gesprekken met deJapanse autoriteiten
omhet verbod op te heffen, nu het vaccinatieprogramma niet is
verlengd.
Eiwit
Dooraldiejaren heen isNederland wel een belangrijke leverancier
gebleven van eiwitpoeder (albumine) aanJapan en wist Nederland
zijn positie zelfs uit te bouwen. In2009exporteerde Nederland voor
€22,5miljoen aan eiwitpoeder naarJapan en was met een aandeel
van 34%inde totale invoer degrootste exporteur. Omgekeerd is
Japan voor Nederland debelangrijkste afzetmarkt buiten Europa.
Hierbij opdevoet gevolgd door Italiëen inmindere mate India.
Carla Boonstra,
LNV-Raad Tokyo
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Bouwhuis Enthoven:

EiersterkinRaalte
Us,nougat, ham,worst en noedels, bijna
overal zit w e l een eiproduct i n : eidooier,
eiwit of een bewerkte vorm van één van
beide. Het Raaltense bedrijf Bouwhuis
Enthoven bewerkt eieren tot producten
die gewild zijn bij fabrikanten over de hele
wereld. "Door voorop te blijven lopen en
in te spelen op de specifieke behoeftes van
onze klanten", aldus product manager Jan
Zijderveld. Bouwhuis Enthoven blijft de
concurrentie voor, door net dat beetje meer
te halen uit eiwit en eigeel.

V

ooraan inde fabriek van het Raaltense bedrijf Bouwhuis
Enthoven, waar vloeibare en gedroogde eiproducten worden
gemaakt, staat een ingenieuze machine die in razendsnel
tempo eieren breekt en het eigeelvan het eiwit scheidt. Deeieren
worden machinaal gebroken, de inhoud wordt ineen roterend bakje
geponeerd, waaruit het eiwit ineen parallel meedraaiend bakje daar
gelijk onder vloeit. Eigeel en eiwit worden gescheiden afgevoerd.Van
degescheiden eieren worden foto's gemaakt. Dat zijn 200.000 foto's
per uur,diedoor een computer worden gescand. Iserwat eigeel bij
het eiwit terechtgekomen, dan wordt dat vervuilde eiwit meteen
verwijderd.
Sterke concurrentiepositie
Het iseen mooivoorbeeld van detechnische knowhow die Bouwhuis
Enthoven in huis heeft. "Nodigom een sterke concurrentiepositie op
dewereldmarkt te behouden", aldusZijderveld. Concurreren islastig,
zeker alsje een Europees bedrijf bent en duste maken hebt met
allerlei kostprijsverhogende regels inhet kader van voedselveiligheid,
diervriendelijkheid en duurzaamheid waar producenten inwerelddelen alsZuid-Amerika zich niks aan gelegen hoeven te laten liggen.
"Alsdeprijs een leidende factor is,kunnen weweinig tegen zulke
concurrenten beginnen", legt Zijderveld uit. "Maardoor iets meer
te bieden,een product te maken dat zich onderscheidt van de rest,
voorop te blijven lopen, binden we wereldwijd klanten aanons."
Endat product verkrijgt Bouwhuis Enthoven door gebruik te maken
van de nieuwste technieken. Eiwit,bijvoorbeeld, wordt in gedroogde

vorm wereldwijd verkocht alswaterbindmiddel (voor hammen,
worsten, noodles ofvleesvervangers) ofschuimvormer (voor zoetwaren als nougat).Door speciale droogtechnieken weet Bouwhuis
Enthoven een bindmiddel te krijgen dat vele malen beter bindt, een
schuimvormer die meer schuim vormt, zodat er aanzienlijk minder
grondstof nodig isvooreen kwalitatief en kwantitatief beterresultaat.
Dichtbijde schoorsteen
Ookop het gebied van dierziektes en besmettingen is Bouwhuis
Enthoven goed gewapend. Elkeiisvolledig traceerbaar tot de kipdie
het heeft gelegd, waarover alles bekend is,van de leeftijd tot deeventuele medicatie die het beest heeft gekregen. Deeierenworden aangeleverd inplastic trays,veelhygiënischer dan debekende pulptrays
van weleer. Ineen eigen laboratorium worden van alle producten
monsters onderzocht, zodat devoedselveiligheid gegarandeerd blijft.
Enzokomt het dat het bedrijf exporteert naar vergelegen landen
en regio's alsJapan, en het Midden-Oosten, alblijft degrootste afzet
binnen Europa. "Zodicht mogelijk onder de schoorsteen, vanwege
de transportkosten maar ookdoor de nadruk opdierenwelzijn", zegt
Zijderveld. Deafnemers bevinden zich in maar liefst veertig landen.
Nederland isdan ook de belangrijkste exporteur van eieren eneiproducten, het enige land dat niet alleen volledig zelfvoorzienend is,
maar zelfs drie keer deeigen behoefte aan eieren produceert.

Bouwhuis Enthoven, onderdeel van deVanBeekGroup (twee pakbedrijven en deeiproductenfabriek - in totaal 250werknemers) isin
1891in de Haarlemmermeer begonnen alskippenhouderij vanDick
Enthoven. Deeieren daarvan verkocht hijeerst lokaal,daarna in Haarlem,vervolgens inhet hele land envandaar naar Duitsland. Het familiebedrijf ging in 1950naast eieren ookeiproducten verkopen.
Begin twintigste eeuw begon boer DieksBouwhuis in Broekland huisaan-huis grutterswaren te verkopen. Regelmatig gebeurde het dat
hijvoor de geleverde waren geen geld ontving maar in ruil daarvoor
eieren kreeg,die hijweer doorverhandelde.Opdeze manier ontstond
langzaam maar zekereen eierhandel. Rond 1956werd gestart met
het fabriceren van eiproducten, wat alsnel debelangrijkste activiteit
werd van het bedrijf. In 1988werd Bouwhuis Eiproducten overgenomen door eierhandel VanBeek,die zich in Raaltevestigde en in2001
ook Enthoven overnam.
Het bedrijf verwerkt nu 2,5miljoen eieren per dag,600miljoen eieren
perjaar.Bouwhuis Enthoven heeft een contract met twaalf legbedrijven, die deeieren aanleveren.

ontstaan korrels.Doormiddelvan agglomeratie worden die korrels
groter gemaakt, alnaar gelang debehoefte van de klant.
Plaatdroging isdroging opeen plaat ineen gelijkmatig verwarmde
oven,waardoor caramel-achtige scherven ontstaan. In zogenaamde
hotrooms worden ongewenste bacteriën gedood. Daarwordt ook
het bindend vermogen van het eiwit vergroot. Deeieren volgen
inde fabriek een bepaalde route,van deeierbreekmachine tot de
uiteindelijke verpakking.Voorde buitenstaander iserniet heelveel
van het procédéte zien, omdat alles zich inenorme roestvrijstalen
ketels afspeelt. Eenrondgang door het bedrijf vergt de nodige
voorbereiding: we moeten een haarnetje op,eenwittejas aan,
overschoenen en onze handen moeten worden ontsmet.
Proactieve benadering
"In samenspraak met onze afnemers maken we producten die
preciesvoldoen aan hun specifieke behoeftes", legt Zijderveld
uit. Opdewebsite van het bedrijf staat het zo:'Kwaliteit ismeer
dan het voldoen aan despecificatie; het vergt een pro-actieve
benadering,waarbij de meerwaarde van de afnemer voorop

Hypermoderneprocédés
Vandieeieren wordt eiwitpoeder, dooierpoeder of heeleipoeder
gemaakt, kristaleiwit, gepasteuriseerd eiwit, gepasteuriseerde dooier
ofgepasteuriseerd heelei.Uithet eiwit wordt het natuurlijke conserveringsmiddel lysozyme gewonnen, bedoeld om het eizelf tegen
ziektes en ongewenste bacterieën te beschermen, zeer gewild inde
kaas-en wijnmakerij.
Ookworden de producten verrijkt met gezonde ingrediënten als
omega-3en omega-6vetzuren, vitaminen ofmineralen. Deeierschalen worden afgezet aan landbouwers, die zegebruiken voorde
bemesting van hun land.
Despecialiteiten van Bouwhuis Enthoven zijn echter eigeel invloeibarevorm en eiwit in gedroogde vorm. "Alsbedrijf moetje opde
bewegingen op dewereldmarkt reageren doorje te specialiseren inde
dingen waarje algoed in bent", meent Zijderveld.
Dit alles volgens hypermoderne procédés.Dooreen superdun filter
wordt het meeste water uit de eimoleculen geperst, waarna die
worden gedroogd door sproeidroging of plaatdroging.
Bijsproeidroging wordt het geconcentreerde eiwit (ofde eidooier)
in een verstuiver geleid, omvervolgens ineen verwarmde toren
te worden gespoten. Doordeze manier van vernevelen en drogen

'Jemoetreageren
opde wereldmarkt
doorjezelfverderte
specialisereninwaar
jealgoedinbent'

Hygienestaat hoog in hetvaandel.

staat. Wij zijn tevreden alsonze afnemers dankzij onze producten
concurrentievoordelen behalen.' "Weproberen voor elke toepassing
een afgestemd product te hebben", aldusZijderveld. Afhankelijk
van dewensen van de klant doseren we de hoeveelheid toevoegde
suikers en zouten, passenwe dekorrelgrootte aan ofdemate van
concentratie."
Deelname aan de internationale markt vraagt een vooruitziende blik
en veelflexibiliteit. "Door devogelgriep isbijvoorbeeld het aantal
leghennen gehalveerd van 30miljoen naar 15miljoen. Toen afgelopen
jaar de pluimveehouders in Duitsland, tweejaar eerder dan de rest
vandeEuropese Unie,overging opdenieuweregelgevingten aanzien
van diervriendelijkheid en duurzaamheid, ontstond er in Duitsland
een enorme toename van devraag naar Nederlandse eieren", vertelt
Zijderveld. "Onder invloed van dergelijke ontwikkelingen daalt en
stijgt deprijs van eieren voortdurend. Hoebeterje daarop kunt
inspelen, des te sterker staje."
PeterBreedveld
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deei-verwerkendeindustrie
De EU-productie van eiproducten wordt geraamd op 1,5 miljoen ton, omgerekend
naar vloeibaar ei-equivalent. Dit betekent dat de EUminder dan 25%van haar
totale eierenproductie -105 miljard schaaleieren -verwerkt tot eiproducten.
Frankrijk produceert jaarlijks circa 15 miljard eieren,waarvan 30%wordt verwerkt
tot eiproducten. Deze producten zijn bestemd voor de verwerkende industrie,
horeca en catering. Het voornaamste productiegebied van eieren evenals
eiproducten is West-Frankrijk.

S

inds dejaren 2000is Frankrijk netto importeur van schaaleieren, het iswel netto exporteur van eiproducten. DeFranse
export van eiproducten heeft een snelle stijging gekend:van
50.000ton in2000naar 93.000ton, inei-equivalent, in2009.
Deexportwaarde 2009van eiproducten bedroeg €86miljoen, waarvan €70miljoen binnen de EU en € 16miljoen naar derde landen.De
importwaarde 2009bedroeg €45miljoen, waarvan 44miljoen vanuit
de EU en €1miljoen uit derde landen. Devoornaamste afnemers zijn,
in afnemende orde en naar waarde,België,het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Spanje en - buiten de EU-Azië.Devoornaamste leveranciers zijn Nederland (36%),Spanje, Belgiëen Duitsland.

Ontwikkelingen
Frankrijk telt circa 40ei-verwerkende industrieën, waarvan drie
bedrijven samen goed zijn voor ruim 50%van de nationale productie.
Dat zijn: IGRECA, GLON/OVOTIMen ABCD KAREA.
Débelangenorganisatie van deei-verwerkende industrie is het
Syndicat National des Industries et Professionnels del'Oeufet des
Ovoproduits'(SNlPO).SNIPOhanteert een eigen protocol voorgood
manufacturingpractices: charte dequalité SNIPO.Dieisvooral gericht
op de sanitaire kwaliteit van het eindproduct. Het protocol isin 1995
uitgewerkt in samenwerking met deFranse Autoriteit voorVoedselveiligheid ANSES. Decertificeringinstantie is Qualité-France.
Eenderdevan de Franse productie van verse eieren wordt afgezet in
devorm van verwerkt product in de industrie, horeca-en cateringsector.Dezemarkt is sterk concurrerend geworden en de toekomst voor
de Franse eiersector wordt door de primaire sector onzeker genoemd.
Detoenemende omschakeling van devoedingsmiddelenindustrie van
verse eieren naar eiproducten (met name eipoeder) als grondstof,
wordt alseen bedreiging gezien voorde afzetmogelijkheden voor
schaaleieren en eiproducten.
Alsgevolgvan de EU-Richtlijn dierenwelzijn en het kooiverbod per
1januari 2012zalde productie van degoedkope(re) kooi-eieren
verdwijnen. Gevreesd wordt voor toenemende import van goedkope
eiproducten van buiten deEU,omdat eieren van leghennen in
alternatieve huisvestingsystemen duurder zijn dan niet-EUkooieieren.Ookzou de (sanitaire) productveiligheid van alternatief
geproduceerde eieren nog steeds vraagtekens oproepen bij de
voedingsmiddelenindustrie.
InFrankrijk worden nog steeds veelkooi-eieren geproduceerd. Hoewel
de Franse overheid officieel vasthoudt aan de EU-ingangsdatum
voor het kooiverbod per 1 januari 2012,iserweleen grote inhaal-
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Feiten en cijfer«
•productie van eiproducten ruim
000ton,omgerekend naar ei-equivalent. Datis inclusief
tanddelen alsovalbumine en lysozyme. Eenlichte daling van
3%ten opzichte van 2008.Het nationale verbruik vaneieren,
-, envoor industrieel gebruik,geeft het volgende beeld:
houdens 40%,horeca en catering 20%,zelfgebruik 9%,
dingsmiddelenindustrie, catering en horeca 31%.
Deproductie van eiproducten,omgerekend naar ei-equivalent,
isover 2009/2008 als volgt:
• vloeibare eiproducten 201.189ton (+3%)
• gedroogde eiproducten 13.525 ton (-14,9%)

slagnodig.Totop heden is slechts 19%van de legpluimveesector
conform de nieuwe EU-wetgeving.Het isnog niet geheel duidelijk
wat de impact zal zijn voor de Franse legpluimveesector. Volgensde
sector zalhet in elkgevalleiden tot schaalvergroting, gekoppeld aan
reductie van het aantal legpluimveehouders en broedbedrijven. Naar
verluidt zou er aleentendens zijn naar specialisatie onder leghennenhouders die speciaal voor de industrie produceren.

• bevroren eiproducten 6.540ton (-3,8%)
• overige eiproducten 16.493 ton (-4%).
Vandegemiddelde jaarconsumptie van 248eieren per hoofd
wordt 69%verbruikt in devorm vanvers product en 31% in
devorm vanverwerkt product. In Nederland isdit 182verse
eieren per hoofd van de bevolking,waarvan 20%in verwerkte
vorm.Volgens de prognose zalhet aandeelvan eiproducten in

DeWTO-ontwikkelingenzullen leiden tot verdere marktliberalisatie,
dus afnemende importheffingen in de EU en toenemende kostprijsconcurrentie vanuit onder meer deVerenigde Staten en Brazilië met
goedkope standaard eiproducten, aldus de sector.
Kansrijke marktsegmenten
Kansrijk wordt genoemd de markt voor biologische eiproducten
en voorverder verwerkte,voorgekookte eiproducten. Deze laatste
hebben een hoge toegevoegde waarde en staan sterk inde belangstellingvan devoedingsmiddelenindustrie, horeca en catering, evenals
supermarktorganisaties. Met name isdecollectieve en sociale(scholen,ziekenhuizen) catering,gebundeld in het Syndicat National dela
Restauration Collective (SNRC), een toenemend grootverbruiker van
lang houdbare,verder verwerkte eiproducten. Ditwordt bovendien
vanuit sanitair oogpunt en wegens gemaksgebruik (minderhygiënehandelingen door vaak ongeschoold personeel inde grootkeuken)
door de overheid gestimuleerd. Biologische eiproducten hebben de
belangstelling, omdat deFranseoverheid decollectieve catering
van overheidsinstellingen, inclusief openbare onderwijsinstellingen,
wettelijk verplicht heeft omvanaf 2012het aandeel van biologische
producten inhun totaalpalcket op tevoeren tot 20%.Verder hebben
vloeibare gemaks-eiproducten als consumentenproduct de belangstellingvan retailers.Deonderneming GLON zouhierin alactief zijn.
Ookdevoedingsmiddelenindustrie blijft, ondanks dedreiging van
goedkope importen van buiten deEU,een belangrijke afzetmarkt. Het
betreft hier vooral de industrie van koekjes, vleeswaren, traiteurproducten, pasta, sauzen, dessertproducten en toetjes en Frankrijk telt
veelvandit soort bedrijven. Devoedingsmiddelenindustrie vormt,
samen met deauto-industrie, detoptwee van de Franse economie.
Zijwordt vertegenwoordigd door de federatie Association Nationale
des Industries Alimentaires(ANIA).

de hoofdelijke consumptie verder toenemen dankzij detoenemende consumptie buitenshuis endetendens naarsnadcmg.
Dejaarlijkse groei wordt geraamd op 3à5%.

kennis-en onderzoekscluster, enwel door een van de leden, het
onderzoeksinstituut ADRIA inBretagne.Valorialmaakt deel uit
van het megacluster F2CInnovation ofwel FrenchFood Cluster. Zo
wordt door het Bretonse bedrijf Penn ar Bed,in samenwerking met
Valorial,een gezondheidsdrank ontwikkeld met als ingrediënten
eiproducten en melk met een hoog omega-3-gehalte, als preventief
voedingsmiddel tegen hart- en vaatziekten. Verderwas tijdens
delaatste International Foodprocess Exhibition, IPA,in Parijs
het eiverwerkende bedrijf Coltivia éénvan dewinnaars van de
innovatieprijs. Dezefabrikant heeft een spuitbus ontwikkeld met
een gepasteuriseerd, vloeibaar eiproduct, waarmee onder andere
omeletten kunnen worden gemaakt.
Conclusie
Sector en onderzoek zijn beidevan mening dat erthans geen goed
en coherent inzicht isinmarkt, ontwikkelingen en potentieel
van het segment eiproducten. Hetontbreekt bovendien aan
goed cijfermateriaal. Ditgroeisegment staat echter welin de
belangstelling. Desector en het Nationaal Instituut voorToegepast
Onderzoek inde Pluimveehouderij, ITAVI,hebben dan ook recent
besloten omhiernaar verder onderzoek te doen.Publicatie van het
onderzoeksrapport wordt verwacht in zomer 2011.
AlexandraFeekes,AgriculturalAssistant
LNV-afdelingParijs
Meer informatie:
www.oeufs-asso.com; www.itavi.asso.fr; www.snrc.fr; www.snarr.fr;

Onderzoek eninnovatie
Onderzoek op het gebied van eiproducten en eiderivaten
wordt met name verricht door Valorial, het West-Franse

www.neorestauration.com; www.ania.net; www.pole-valorial.fr;
www.actia-asso.eu; www.ipa-web.com; www.sial.fr;
www. internationalegg.com
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Moba:automatisering ei-verwerking
iseenexporttopper
In eieren en ei-verwerking is Nederland een belangrijke partner. De automatisering in
die de sector helpt mondiaal te concurreren en zijn we de grote speler. Nederland heeft
Moba, de ontwerper, bouwer en leverancier van eiersorteer- en verpakkingsmachines
met complete productielijnen. Minder basisarbeid, meer snelheid, nauwkeurigheid en
voedselveiligheid. Eenvoordeel voor concurrentiekracht.

B

ijna vanzelfsprekend belanden we voor de machineleverancier aan de internationale ei-verwerkende industrie inBarneveld.Inhet centrum van het traditionele pluimveegebied van
Nederland worden in 1947de eerste machines voor de snel groeiende
ei-en pluimveesector geproduceerd. Alsinde decennia daarna om
meer en vooral meer verfijnde automatisering wordt gevraagd, weet
Mobawat het te doen staat. In 1962wordt de stap gezet met volautomatische eiersorteermachines en in 1970wordt daar een verpakkings-

lijn aan gekoppeld. Dangaat het snel.Deei-verwerkende industrie
richt zichniet alleen op kwaliteit envoedselhygiëne, maar moet ook
meewerken aan een lageeindprijs, omdat consolidatie inde sector
en retail dit vraagt. Het antwoord ligt invoortgaande automatisering
en gebruik van innovatieve computertechnieken. Eenmachine werkt
nauwkeuriger en tegelijkertijd voordeliger en dat iswaar de afnemers
van Moba behoefte aan hebben omdetoenemende concurrentie het
hoofd te kunnen bieden. Detechniciweten wegen en transporteren

te combineren en introduceren de inmiddels internationaal befaamde
'Gentle Touch',de zachte hand die ook machinaal voorzichtig met
breekbare eieren weet om te gaan.Degroei komt in een stroomversnelling en de export komt grootschalig op gang.Want alleproducenten en ei-verwerkende industrieën moeten mee inhet tempo dat
nooit meer zalafnemen. Iedere afnemer heeft zijn specifieke wensen
en eisen.Alsde ontwerpers van Mobadaarop telkens een antwoord
weten te formuleren, isde basis gelegd voorwereldwijd toepasbare
modulaire apparatuur, waarmee nagenoeg iedere klantwens in te
vullen is.
Strenge eisen
Naast de mondiger wordende consument en de gedeelde ketenverantwoordelijkheid, leggen overal ter wereld ookoverheden de eisector
in toenemende mate eisen op.Dekwaliteit van het product mag
niet ter discussie staan en decontroles op optimale zuiverheid en
bacteriële verontreiniging nemen toe.Voedselveiligheid vraagt steeds
meer aandacht. Deveiligheid van de medewerkers in de fabrieken is
aan regels gebonden. Enterwijl alles sneller, beter en veiliger moet,
mogen de prijzen niet stijgen.
Elkproductiebedrijf en elkeverwerker zoekt naar manieren om een
beter product tegen een gelijkblijvende ofliefst lagere prijs te kunnen
bieden.Voorde oplossing rekenen zeookop Moba.Het bedrijf moet
debasis leggen vooreen economische verwerking. Dat maakt de
export sterk afhankelijk van het succes om dat voorelkaar krijgen.
Met technisch vernuft, hogere capaciteiten, robuuste machines, lage
onderhoudskosten en een lange levensduur slaagt Moba daarin.Het
gevarieerd programma machines en productielijnen wordt overal ter
wereld geïnstalleerd.
Digitaal tijdperk
Neem de kleinschalige onderneming die een sorteermachine in
bedrijf wilnemen. Deinvestering isdan niet per definitie gebaseerd
opvolcontinu bedrijf en vraagt soms een langere termijn om terug
te verdienen. Indit segment zien we de gebruikers van zogenaamde
handpakkers.In deze systemen kunnen deeieren zowel met de hand
worden opgelegd alsautomatisch, alnaar gelang de gewenste configuratie.Nade selectie van deeieren opgewicht, worden zemet de
hand ingepakt. Hetonderhoud moet minimaal zijn en de betrouwbaarheid groot.
Voordegrotere afnemers ontwikkelt Moba volledig
computergestuurde sorteerinstallaties. Geschikt om snel enorme
volumes teverwerken, zonder dekwaliteitscontrole te verzaken.

Een Moba-mochine inbedrijf.

Moba biedt de deelnemers inde industrie dejuiste tools.Medio 1993
zet het bedrijf eenvolgende baanbrekende stap.Het programma
biedt de 'Omnia'. Devoor die tijd geavanceerde computertechniek
wordt ingeschakeld bij het nogefficiënter laten uitvoeren vande
betrouwbare principes van individuele ei-behandeling.Deinnovatie
zet door en alsnel loopt Mobawereldwijd voorop met onder
andere autocandling, het automatisch registreren van afwijkingen
in producten. Eris inmiddels sprakevan devierde generatie
Omnia sorteermachines en deze isuitgegroeid tot een succesvol
exportproduct met uitgebreide mogelijkheden om automatisch grote
partijen eieren optimaal hygiënisch teverwerken. Dewereld ishet
digitale tijdperk binnengetreden. Moba zet de computer aan het
werk inde machines en productielijnen en het exportsucces kent
nauwelijks een grens.
Elkaarverstaan
Zokrijgt elkeafnemer en eindgebruiker deenkelvoudige machine
ofdecompleet turnkey opgeleverde productielijn waarmee hij
zijn positie in de markt kan behouden en versterken. Dat kan niet
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anders dan opbasisvan een zeer persoonlijk klantencontact en een
verregaande vorm van samenwerking. OmMoba overal dichtbij de
klant te houden zijn erwereldwijd acht Mobakantoren operationeel,
vanwaaruit zowel service-alsverkoopafdelingen actief zijn.Het
hoofdkantoor bevindt zichin Barneveld terwijl deoverige zeven
kantoren zichbevinden inGroot Brittannië,Japan, China,Maleisië en
driedaarvan indeVerenigde Staten. Inmeer dan zestig landen werkt
Moba samen met agenten. Dichtbij de klant en in detaai van de klant,
daar vraagt deexport indeze branche om.Jemoet alsleverancier de
cultuur van depluimveehouderij kennen,je moet alle details vande
werkwijze en omstandigheden kunnen doorgronden.
Hetvoordeelvan samenwerking binnen eenwereldwijd netwerk van
lokaalbekend eigen personeel en agenten ishet 'elkaar verstaan'.
Despecifieke vraag, ingegeven door de plaatselijke markt en
omstandigheden, kan langs dieweg goed worden doorgegeven aan
de ontwerpers en technici,diede oplossing bedenken. Deregionale
verkoopmanagers laten zichadviseren en ondersteunen door
marketing-en technische experts.Samen weten zede specifieke
wensen omte zetten in oplossingen. Hetdirecte en persoonlijke
contact met degrote mondiale markt vraagt een enorme inzet
van een gedegen en gelijkvloerse organisatie. Maar alleen deze
opzet behaalt op deexportmarkt het beoogde resultaat. Wieineen
dergelijke branche denkt snel te scoren met een kleine organisatie,
vergist zich.Ener isnogeen anderbelangrijke voordeel:met de
betrokkenheid van de partijen inhet netwerk brengje ookde
dagelijkse ervaringen met demachines en systemen van Moba onder
de aandacht. Mogelijke verbeteringen en slimme aanpassingen
kunnen nu per omgaande aan derelatiesworden aangeboden.

effent de route van ontwerp tot product en helpt dekwaliteit te
borgen.Mobaverkiest één centrale plaats voor de productielijn,
omtechnische kennis en ervaring bijeen te houden. Meteen
eigen spuitgieterij voor kunststof en een plaatwerkerij voorde
machineonderdelen kan men dekwaliteit garanderen. Vooreen
precisiematrijs hoeft men bij niemand aan te kloppen.Diewordt met
de grootste zorgineigen werkplaats vervaardigd. Hetbedrijf beseft
terdege datjejuist met een exportproduct snel onderuit kan gaan
alsergens verweg de kwaliteit teleurstelt.Jekunt nog zo'n sluitend
netwerk hebben, de gebruiker stapt onmiddellijk naar een concurrent
alsde kwaliteit zich verraadt.
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Allesmoetsnelleren
beter,zonderdatde
prijzen stijgen'

Modulairsysteem
OMNIAkan opeen belangrijk exportsucces bogen.Datisniet zonder
reden.Degevarieerde en altijd specifieke vraag uit alledelen van de
wereld kan alleen worden beantwoord vanuit een breed perspectief.
EnOMNIAvoorziet niet in een rechtlijnige sorteermachine maar in
een modulair systeem omelkegewenste productielijn meeopte
bouwen. Devolautomaat sorteert op gewicht en kleur alsmede op
afwijkingen zoals breuk, bloed en vuilschaligheid.Vraagt de afnemer
omeenverpakkingslijn dan wordt die aangesloten. Naarwens kan
worden verpakt op zowel tray als inconsumentenverpakking.Al
naar gelang deomvangvan het productiebedrijf biedt OMNIAeen
capaciteit van 30.000tot 180.000eieren per uur.
Alsdewerkplaats de samenbouw van het geautomatiseerde
productiesysteem tot een goed einde heeft gebracht, pakt het
installatieteam de inwerkingstelling op.Naeen korte testfase,
bedoeld omdejuiste werking te controleren en deeindgebruiker met
de productieprocessen en digitale aansturing te laten kennismaken,
wordt de lijn in handen van degebruiker gegeven. Hoever de
afstand tussen hem en Barneveld ookis,de helpdesk garandeert 24/7
ondersteuning en de plaatselijke agent staat paraat.

Productiecentraal
Allemachines en automatiseringslijnen worden in Barneveld
getekend, gecombineerd en gebouwd. Daaris de technische
knowhow gecentraliseerd, worden de praktijkervaringen gemeld
en alle ontwikkelingen op devoet gevolgd.Doorde kennis centraal
te houden kunnen debeste specialisten zichovervragen uit de
markt buigen en kan een technische afdeling snel met een passend
antwoord komen.

Openexportkansen
Export.Het lijkt een normale levering van een normaal product,
slechts anders van karakter door degrotere afstand en een aantal
grensoverschrijdingen. Dit voorbeeld van Moba leert dat het om
denken en plannen op delange termijn gaat. Datje een andere
organisatie moet opzetten en datje,nog meer dan bij nationale afzet
alhet geval is,goed naar de afnemer moet luisteren omje product
aan zijn wensen aan te passen.Doeje dat goed, dan liggen de
exportkansen open voor de serieuze en oplettende kandidaat met een
lange adem.

Metbehulp van moderne CAD-CAMtechniek worden de machines en
productielijnen getekend en in productie gegeven. Computertechniek

FritsH. Emmerik

Elkei wordt nauwkeurig gecontroleerd.
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Verbodentoegang
Trends

Nederlandse bedrijven in de ei-verwerkende

In 2009steeg de productie vanversie eieren tot 26
miljoen ton.Twee procent meer dan hetjaar ervoor.

sector hebben geen toegang tot de Chinese

Het retailkanaalverkoopt de meeste eieren,ruim 73%.
Kippeneieren zijn, niet geheelverrassend,het meest

markt, en hoewel er over dit onderwerp

populair. Hoeweldeverkoop van eieren van ander
gevogelte ook gestaag -en met ongeveer dezelfde

gesprekken plaatsvinden met de Chinese

snelheid-groeit. China (20kilogram) behoort samen

overheid, ziet het er niet naar uit dat de markt

de hoogst eieneiproducten consumerende landen

met Mexico (22 kilogram) enJapan (19,6 kilogram) tot
ter wereld.Het ei heeft een belangrijke positie in de

zich op korte termijn zalopenen. Desondanks

Chinese keuken.Eieren zijn populair bij de consument.

de belangrijkste trends aangevuld met een

ende productie isgestegen.Buiten desteden en in

Delaatstejaren zijn zealleen maar goedkoper geworden,
rurale gebieden worden eieren vaak gekocht van kleine

cijfermatig overview op een rijtje.

productiebedrijfjes. Indeafgelegen gebieden houden
veel boeren zelf kippen en zijn daarmee zelfvoorzienend.

Verkoop van eieren: Totaal volume 2004-2009
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Verkoop van eieren: Totaal volume groei 2004-2009
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Verkoop van eieren / verkoopkanaal: Periode 2005-2009
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Verwachting Verkoop van eieren: Totaal volume 2009-2014
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Verwachting Verkoop van eieren:Totaalvolume groei 2009-2014
% totaal volume groei
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Bron: Euromonitor
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International

Vooruitzichten
n 2009en 2014de groei zaltoenemen tot 28 miljoen ton.Ondanks stijgende cijfers in het
1veel mensen,vooral in landelijke gebieden,zelf kippen.Ook lokale markten in steden en op
het platteland verkopen veeleieren die aangeleverd worden door kleine producenten. Eenmogelijke bedreiging voor
de sector zijn dezogenoemde 'nep-eieren'. Dezezijn gemaakt vanverschillende ingrediënten als gelatine, benzoëzuur,
coagulaten en zelfsaluin. Degemiddelde consument ziet het verschilniet tussen eenecht eieneen'nep-ei'.

'iecember2010 |pagm

Ei-verwerkendeindustrie
Nergens ter wereld worden er meer eieren gegeten dan in Mexico. De consumptie
per hoofd van de bevolking ligt op 350 eieren per jaar. Met 110 miljoen inwoners
mag duidelijk zijn dat de markt er groot is. Het maakt ook dat Mexico de vijfde
producent ter wereld is. Mexicaanse huishoudens zien in kippenvlees en eieren
een goede eiwitvervanger (ten opzichte van vlees en dergelijke), omdat het een
gemakkelijk beschikbaar product is en redelijk geprijsd.

E

ieren en kippenvlees zijn belangrijke ingrediënten inde
traditionele Mexicaanse keuken, zowel ophet platteland
alsin de stedelijke gebieden. Bovendien beschouwt de
Mexicaanse consument zealsgezond en mede daardoor isde
pluimveeconsumptie de afgelopen tienjaar met tien procent
gegroeid. Overheid en sectororganisaties ondernemen op dit moment
stappen om deconsumptie nog meer te laten groeien, ookmet het
oogop exportmogelijkheden.
Mexicoheeft twee productiesystemen. Detechnologischeof
semi-technologische productie,waar men diervoer en verrijkte
graanproducten gebruikt en de hennen inkooien of kunstmatige
huisvestingssystemen worden gehouden, en de zogenoemde
'backyardsystemen'. Hierworden hennen in vrije-uitloopgebieden
gehouden en het voer bestaat meestal uit granen of zelfs
voedselresten. Debackyardproducten worden voornamelijk voor
eigen consumptie gebruikt.

eieren issterk geconcentreerd in de statenJalisco en Puebla, enin
Sonora in het noorden. Dezedrie staten produceren bij elkaar75%
van de nationale eiproductie. Deofficiële productie vanMexico
eieren bedraagt ruim twee miljoen ton en eriseen groeiende trend
waarneembaar, zowel involume alsinwaarde. Dejaarlijkse groei
bedraagt ongeveer3,3%.
Alshet omdierenwelzijn gaat, zijn ervan overheidswege geen
richtlijnen. Opdit moment beginnen milieuregels hun invloed
te krijgen, vooral wat betreft watergebruik en afvalwater
(slachterijen) en mest. Maargezien de geïsoleerde ligging van de
meeste bedrijven, zien de meeste producenten nog voldoende
uitbreidingsmogelijkheden. Het ligt in delijn derverwachting dat
viahet afzetkanaal (binnen- dan welbuitenlandse supermarkten)
dierenwelzijn uiteindelijk een belangrijker issue wordt.

2.200

Debelangrijkste organisatie voor eiproducenten isde Nationale
PluimveeOrganisatie (UnionNacional deAvicultores),een organisatie
die alin 1810werd opgericht. Dezeorganisatie publiceert regelmatig
sectorrapporten. Dewebsitewww.una.org.mx. biedt goede
informatie.
Depluimveeketen isde laatste tienjaar onder invloed van wereldwijde trends sterk veranderd. DeMexicaanse dierlijke sector heeft de
hoogste verticale integratie (vanvoerbedrijven tot slachterijen) en
in sommige gevallen heeft het een sterke buitenlandse investering.
Grotebedrijven met meer danvijf miljoen dieren zijn onder andere
Bachoco,Pelgrim's Pride,Proteina Animal,Productos AvicolasEl
Calvario en Empresas Guadalupe. Deverwachting is dat de sector nog
sterker zal integreren.

Bron: SIAP/SAGARPA

Marktschets
DeMexicaanse markt isomvangrijk en biedt daarom veel
mogelijkheden voor deafzet van producten uit de toeleverende
industrie.Genetisch uitgangsmateriaal wordt nu nogvoornamelijk uit
deVerenigde Staten betrokken, maar onlangs istussen de Europese
Unieen Mexicoeen certificaat voorbroedeieren en eendagskuikens

In2009produceerde de pluimveesector 63,3%van dewaarde van
detotale veehouderijproductie. Kiphad hierin een aandeel van
34%,kalkoen een aandeel 0,2%en eieren 29,1%.Deproductie van

Eiproductie x 1000ton in Mexico
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Eieren
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2007

2008

2009
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Mexicaans pluimveesucces
Los 19Hermanos (De 19broe
•rtikaalgeïntegreerd, maar richt
zichvoornamelijk op de lokale markt in destaat Jalisco.Het
bedrijf bestaat sinds 1985en heeft eendiervoerfabriek, beheert
dieren -zowel (Holstein-)rundvee alsvarkens en leghennen enverwerkt de producten zelf. Het bedrijf heeft zelfs enkele
(kleine) supermarkten. Naast deverkoop van consumentenproducten,wordt ook fokveesperma, diervoer en slachtproducten
verkocht. Deomzet isniet bekend.

Eenvertikaal geïntegreerd eiproductiebedrijf, beursgenoteerd
zowel in Mexico alsdeVerenigde Staten.In Mexico heeft
Bachoco een marktaandeel van 34%.Intotaal heeft het bedrijf

overeengekomen. Ditbiedt mogelijkheden voor deafzet van
Nederlands uitgangsmateriaal. Diervoer, dat veelal uit deVerenigde
Staten komt, beslaat zo'n 60%van deproductiekosten. Besparingen in
deze toeleveringen zijn het meest interessant.

eenjaaromzet vancirca€ 1,7 miljard (aandeeleieren10%,
pluimveevlees 80%).Met 23.000werknemers, 60distributiecentra, 700productie-enverwerkingsbedrijven, isdit bedrijf
éénvandegrootste op het gebied van pluimvee. Het bedrijf is
compleet HACCP-gecertificeerd en staat onder controle vande

Dehandelvan eieren valt uiteen intwee tariefcodes 0407en0408.
Dit betreft respectievelijk eieren in de schaal en zonder schaal.Mexico
importeerde 7.000ton eieren tussen 2007en 2009,een uitermate
bescheiden hoeveelheid. Debelangrijkste import isuit deVerenigde
Staten en dat zijn hoofdzakelijk broedeieren. Daarnaast werd een
beperkte hoeveelheid eieren uit Chiligeïmporteerd. Importtarieven
bedragen 20%(broedeieren 45%).DeVerenigde Staten, CostaRica,
Chilien Nicaragua hebben een tariefvrije import.
Inhet kader van eenvrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie
en Mexicoiseen tariefvrije quotum afgesproken van driehonderd
ton voor pathogeen-vrije eieren (voornamelijk gebruikt voor
vaccinproductie), duizend ton voor eieren zonder schaal en
drieduizend ton voor eidooiers.Mexicaanse bedrijven zoals Proteina
Animal,Avibelde MexicoenAlpesa (AvesLibresde Patógenos
Especificos) makenjaarlijks vollediggebruikvandit quotum.
Apparatuur, zoals drink- en voedingssystemen, nestkasten,
broedmachines, en houderijsystemen, wordt zowel uit deVerenigde
Staten als deEuropese Unie (Spanje, Nederland en Duitsland)

Import Mexico
Jaar x € 1000

2005

Drink-voedingssystemen, 21.109

2006

2007

2008

2009

20.056

15362

10.521

11.750

nestkasten
Broedmachines

7807

3-704

4.424

6.966

3043

Houderijsystemen

1.662

1405

1.452

1485

1593

Bron: World Trade AL

federale veterinaire inspectie. Onlangs behaalde het toestemming om pluimveeproducten naar Japante exporteren.

geïmporteerd. Ander importlanden zijn Canada en Israël.Uit
bijgaande tabel iste zien dat delaatste vierjaar deimport terugloopt.
Eenverklaring hiervoor kan zijn dat erminder nieuwe bedrijven
worden gebouwd, er meer lokaalwordt geproduceerd en sommige
bedrijven hebben besloten een vestiging in Mexicoopte zetten.
Groei
Het isdeverwachting dat de groei inde Mexicaanse ei-industrie zal
aanhouden, zekerwanneer andere alternatieve eiwitbronnen duurder
worden inprijs. Daarnaast doet het gezonde imagovan eieren de
consumptie -endaarmee deproductie-goed.Deverwachting isdat de
toch alsterke sector devleugels zaluitslaan naar buitenlandse afzetmogelijkheden. Daarnaast werken sector en overheid samen aan een
promotiecampagne omde consumptie van pluimvee en eiproducten
verder te bevorderen.
Ditjaar zijn tijdens de eerste FIGAP-VIVLatinaAmerica in Guadalajara
met de aanwezige Nederlandse bedrijven demogelijkheden van
Nederlandse inbreng in de Mexicaanse pluimveeketen verkend.Het
is debedoeling om in 2011eenvervolgactiviteit te plannen, namelijk
indevorm van een roadshow door de belangrijkste Mexicaanse
pluimveeprovincies met seminars en matchmaking. Dit zalin nauwe
samenwerking zijn met deVTVen haar Mexicaanse partnerFIGAP.
GabriëlleNuytens, LNV-afdelingMexico
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