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Vanwege een verschil van inzicht tussen
organiserende partijen zullen vanaf 2015
op twee verschillende momenten en locaties
waarschijnlijk twee dairy expo’s georganiseerd
worden: de Global Dairy Expo & Conference
2015 van 22-24 april in Harbin, de hoofdstad
van de noordelijke provincie Heilongyang,
en een van de belangrijkste melkproductie
gebieden. De China Dairy Expo & Conference
2015 zal plaatshebben van 31 mei-2 juni in
Fuzhou, de hoofdstad van de provincie Fujian,
een provincie zonder enige melkproductie
van betekenis. Voor Nederlandse bedrijven zal
de eerstgenoemde expo en conferentie het
interessantst zijn. De landbouwafdeling zal na
overleg met het Chinese ministerie van
Landbouw contact opnemen met geïnteres
seerde Nederlandse bedrijven over deelname
aan de tweede expo en conferentie te Fuzhou.

Brazilië
Landbouwzaken Brasília
Tarwe-export
De export van tarwe van Argentinië naar
Brazilië is dit jaar met een totaal van
1,25 miljoen ton het laagste van de afgelopen
24 jaar. Veel boeren zijn overgeschakeld op
soja, waardoor de tarweoogst van 10 miljoen
ton in Argentinië relatief laag was. Om de
eigen markt van voldoende tarwe(meel) te
voorzien en zo de inflatie te beteugelen, heeft
de Argentijnse regering exportbeperkingen
ingesteld. Aangezien Brazilië afhankelijk is
van tarwe-import, heeft het de importheffing
van 10% voor tarwe van buiten de Mercosur
tijdelijk geschrapt waardoor de VS het tekort
zal aanvullen. Waar Argentinië sinds de start
van Mercosur in 1990 altijd goed was voor
60-80% van de Braziliaanse importbehoefte,
is nu de VS dus weer hoofdleverancier van
tarwe in Brazilië.

Rapport beschikbaar
Onlangs is het rapport Overview on Climate Smart
Agriculture: Impacts of Climate Change on Agriculture
in Brazil and Prospects on Mitigation and Adaptation
Strategies gepubliceerd. Het rapport is in
opdracht van de landbouwafdeling van de
Nederlandse ambassade in Brasília opgesteld.
Het onderzoek is uitgevoerd door Marije
Hoogendoorn, een student van Wageningen
UR en zij probeert op een aantal vragen die
betrekking hebben op klimaatverandering in
Brazilië een antwoord te geven. Het rapport is
te downloaden op de website van de
ambassade van Nederland in Brazilië:
http://brazilie.nlambassade.org/bijlagen/
downloads/rapport-csa.html.

Optima Forma bv, Voorburg

Druk

Toekomst World Dairy Expo

Azië
China
Landbouwzaken Peking
12e World Dairy Expo
Tijdens de 12e World Dairy Expo (13-15 juni)
in Xi’an stonden de lezingen in het Holland
Paviljoen in het teken van ‘Meer met Minder’
en speelden daarmee in op de belangrijke
trends en ontwikkelingen in de Chinese
zuivelsector:
• de vraag groeit sneller dan het aanbod;
• China ambieert enorme groei tot aan 2020;
• afnemende groei in de melkproductie door
tekort aan land, water en voer;

Taiwan
Landbouwzaken Seoul
Tuinbouwproject
• bestaande problemen met betrekking tot
milieu en diergezondheid;
• bijzonder laag consumentenvertrouwen in
de kwaliteit van Chinese zuivelproducten;
• beleid gericht op modernisering en
schaalvergroting, meer productkwaliteit
en -veiligheid dan kwantiteit, consolidatie
in grote bedrijfseenheden.
Vanuit Nederland waren tien bedrijven en
instellingen aanwezig die samen in China de
gehele Nederlandse zuivelketen van ‘gras tot
glas’ vertegenwoordigen, namelijk Barenbrug,
Nutreco, Akzo, Trioliet, Agriprom, CRV, Nedap,
RFC, de Rabobank en het Sino Dutch Dairy
Development Centrum (SDDDC), een
samenwerkingsverband van Wageningen UR
er de China Agricultural University &
Wageningen UR met RFC.

Het Nederland-Taiwanese tuinbouwproject
in Taiwan is operationeel. De door WUR
ontworpen duurzame demonstratiekas geschikt voor hoge temperaturen en
luchtvochtigheid - is dit voorjaar opgeleverd
en er worden nu tests met cherrytomaten
uitgevoerd. Focus ligt daarbij op optimalisatie
van de fertigatie-technologie voor water- en
meststofgebruik. Begin december is de
officiële opening van de kas in het Tainan
District Research Institute. Daarbij is een
internationaal seminar en matchmakingevent gepland waar Nederlandse bedrijven
hun kennis over technologie en kassenbouw
kunnen delen met Taiwanese tuinders en
bedrijven. Meer informatie via
nltaiagr@ntio.org.tw, Ms. W. Liang.
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WUR-LEI stelt een SWOT-analyse op van de
voor Korea zeer belangrijke varkenssector.
Na enkele weken onderzoek in Korea worden
nu de aanbevelingen ter verbetering van deze
sector uitgewerkt. Presentatie van analyse
en aanbevelingen aan geïnteresseerde
Nederlandse en Koreaanse partijen moet
leiden tot een vervolgproject in 2015. In dat
project zal WUR-LEI samen met Koreaanse
onderzoeksinstellingen, Nederlandse én
Koreaanse bedrijven, werken aan daad
werkelijke verbeteringen in Korea.
Meer informatie: robert.hoste@wur.nl of
nico.bondt@wur.nl.

Circa 50% van de in Frankrijk op de markt
gezette visconserven wordt echter elders –
meestal buiten de EU – geproduceerd, vandaar
ook de speciale aandacht voor de productie
afkomstig uit andere landen en de betrokken
heid van buitenlandse partners of filialen bij
GMP. De Fransen consumeren circa 120.000
ton visconserven op jaarbasis. De Franse
vis-conservensector heeft een gemiddelde
jaaromzet van 800 miljoen euro en verschaft
werk aan zo’n 2500 werknemers.
Meer informatie over GMP is te vinden via
http://www.adepale.org/fichiers/20140627114940_
la_charte_conserve_2014__val.pdf.

fondsen voor een groot deel naar de
veehouderijsector zullen gaan. Er is een
steunbedrag uitgetrokken van € 200 miljoen
voor de periode 2014-2020. Het betreft hier
vooral het steunprogramma voor de moderni
sering van bedrijfsgebouwen (stallen) en het
steunprogramma voor energiebesparing,
waaronder het stimuleren van biogas
installaties.

Hongarije
Landbouwzaken Boedapest
20e Hortus Hungaricus
Van 19-22 september 2014 wordt op de
bloemengroothandelsmarkt Flora Hungaria in

Europese Unie
Duitsland
Landbouwzaken Berlijn
Nederland grootste handelspartner
Duitsland exporteert voor € 66 miljard aan
agrarische producten en levensmiddelen.
Het grootste deel daarvan wordt in de EU
afgezet. Nederland is de grootste handels
partner van Duitsland. 17,8% procent van de
Duitse export gaat naar Nederland. Ons land
is met een importaandeel van 27,5% voor
Duitsland ook de belangrijkste leverancier
van agrarische producten en levensmiddelen.
Volgens statistieken van de WTO staat ons
buurland bij de buitenlandse agrarische
handel wereldwijd op de derde plaats.
De Duitse landbouw verdient iedere vierde
euro in het buitenland en de levens
middelenindustrie bijna iedere derde.

Frankrijk
Landbouwzaken Parijs
Kwaliteitsborgingssysteem visconserven
Veertien leden van het Franse Syndicat des
fabricants de conserves de poisson (en hun
filialen en/of partners, veelal in derde landen)
hebben recent ‘Good Manufacturing Practices’
(GMP) getekend voor de kwaliteitsborging van
visconserven. Deze GMP hebben betrekking
op tracking and tracing’ (afkomstig van
‘legale’ visserij-activiteiten) en product
veiligheid met betrekking tot de verwerkte
vissoorten en het procentuele aandeel vis in
het eindproduct. Dit initiatief is voort
gekomen uit de kritiek rondom etikettering
van visproducten. De consumenteninformatie
zou niet altijd corresponderen met de
werkelijke inhoud van de producten.

Verenigd Koninkrijk
Landbouwzaken Londen
Weersvoorspelling
De Met Office, de Britse meteorologische
dienst, lanceert speciaal voor retailers, een
nieuw weersvoorspellingsproduct op basis
van een conceptueel geheel nieuwe aanpak.
De verwachting is dat het nieuwe product
van de Met Office leidt tot minder verspilling
en een betere beschikbaarheid van verse
producten in de supermarkten. Supermarkten
kijken meestal alleen naar de temperatuur
voorspellingen bij het maken van bestellingen,
zoals bijvoorbeeld van barbecue-vlees.
Het nieuwe product van de Met Office,
DemandMet, geeft nu ook een voorspelling
van het weergevoel, door ook rekening te
houden met bijvoorbeeld de luchtvochtigheid
en wind. Voor het koopgedrag is het weer
gevoel meer bepalend dan alleen de
temperatuur. Een andere verbetering is de
mogelijkheid om dagen met vergelijkbaar
weer in het verleden op te zoeken. Super
markten kunnen daarmee terugkijken naar
de eigen cijfers over het koopgedrag op deze
dagen.

Afname Britse zelfvoorzieningsgraad

Vakbeurzen veehouderij
Na de zomer vinden weer de – ook
door Nederlandse exposanten goed
bezochte – vakbeurzen voor de veehouderij
plaats: SPACE – 16-19 september in Rennes
(Bretagne) – en Sommet de l’Elevage –
1-3 oktober in Clermont-Ferrand (Auvergne).
SPACE is er voor de intensieve veehouderij,
Sommet de l’Elevage voor de extensieve
veehouderij. Beide zijn interessant voor
leveranciers van onder andere technologie,
apparatuur, biogasinstallaties en dier
verzorgingsproducten. Deze vakbeurzen
kunnen interessant zijn voor Nederlandse
exposanten met het oog op het nieuwe
actieplan van de Franse landbouwminister
inzake de versterking van landbouwbedrijven.
Uit het programma blijkt dat de beschikbare

Boedapest de 20e International Horticultural
Exhibition and Trade Fair Hortus Hungaricus
georganiseerd. Jaarlijks bezoeken zo’n 12.000
bezoekers (waarvan circa 25-30% vakpubliek)
de beurs. De Hortus Hungaricus geldt als de
belangrijkste tuinbouwbeurs van Hongarije
en trekt naast Hongaarse bezoekers ook veel
bezoekers uit omringende landen als Slowakije,
Roemenië en Servië. Op de beurs zijn
producenten en leveranciers aanwezig van
bomen en struiken, snijbloemen, potplanten,
accessoires, vakmedia, machines, kasappara
tuur, bemesting, gewasbescherming,
verpakkingsmateriaal, en tuin en landschaps
architectuur. Meer informatie is te vinden op
www.hortushungaricus.hu/index.php/en.

Het Verenigd Koninkrijk importeerde vorig
jaar meer voedsel dan ooit tevoren. De totale
invoer van voedsel, diervoeders en drank steeg
in 2013 tot zo’n € 50 miljard. Tegelijkertijd
steeg de totale uitvoerwaarde van de Britse
agrifoodsector vorig jaar tot € 23 miljard,
het tweede hoogste niveau ooit. De handels
balans voor voedsel bleef niettemin negatief:
ruim € 25 miljard. Slechts 60% van de voedsel
consumptie in het Verenigd Koninkrijk in 2013
was afkomstig uit het land zelf. Met uitzon
dering van 2006, toen de zelfvoorzienings
graad 59% was, is dit het laagste percentage
sinds 1971. Van het geconsumeerde voedsel
dat in het land zelf geproduceerd kan worden
was in 2013 ongeveer een kwart afkomstig uit
het buitenland. http://www.fwi.co.uk/
articles/04/06/2014/144861/uk-self-sufficiencydrops-for-third-consecutive-year.htm.

Importverbod haggis
De Britse minister van het Department of
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
zal tijdens een bezoek aan de VS deze week bij
zijn Amerikaanse collega aandringen op een
beëindiging van het Amerikaanse import
verbod op haggis, een Schotse specialiteit van
schapenmaag gevuld met stukjes hart, long,
en lever. In het VK zelf is de markt voor haggis
ongeveer € 18 miljoen waard. De invoer van
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haggis is in de Verenigde Staten sinds 1971
verboden vanwege een verbod op schapen
longen in voedingsmiddelen. Sinds de
uitbraak van mond- en klauwzeer in 1989
geldt ook importverbod voor Brits lamsvlees.

Ombudsman
Sinds vorig jaar is in het VK een ombudsman
actief met vergaande bevoegdheden als
toezichthouder op de keten. Toeleveranciers
kunnen, desgewenst anoniem of via branche
verenigingen, klachten indienen over
oneerlijke handelspraktijken van de grote
retailers. Ook buitenlandse bedrijven die
directe toeleverancier zijn vallen onder de
code en kunnen zich wenden tot deze
toezichthouder. Op 23 juni jl. werden de
resultaten van het eerste jaar gepresenteerd.
Opvallend was de grote terughoudendheid
van individuele leveranciers, vanwege de
angst voor mogelijke commerciële gevolgen,
om zich rechtstreeks tot de toezichthouder te
wenden. Op basis van geanonimiseerde
klachten zijn vijf oneerlijke handelspraktijken
naar voren gekomen. Deze praktijken zijn met
de betrokkenen besproken. Bij herhaling kan
door de toezichthouder worden opgetreden
met een onderzoek, publicatie (naming en
shaming) of een boete (tot 1% van de omzet
van het betreffend product). Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/news/annualconference-registration-open.

Export rund- en lamsvlees
DEFRA en China beginnen onderhandelingen
over Britse export van rund- en lamsvlees.
Een nieuwe MoU tussen DEFRA en China moet
de weg banen voor nieuwe onderhandelingen
over de export van Brits rund- en lamsvlees
naar China. Het akkoord is aangekondigd

tijdens een bezoek van premier Li Keqiang aan
het VK de afgelopen maand. Dit is de eerste
keer dat onderhandelingen hierover tussen
China en het VK zijn geopend sinds de
BSE-crisis in de jaren 80. Naar verwachting zal
de uitvoer jaarlijks tot € 145 miljoen kunnen
bijdragen aan de Britse economie. http://www.
farminguk.com/news/Negotiations-begin-for-120mChina-beef-and-lamb-export-deal_30234.html.

Internationale organisaties
FAO
Parasietenbestrijding

FAO en WHO hebben een top 10 samengesteld
van door voedsel overgedragen parasieten
die de grootste wereldwijde impact hebben.
De parasieten beïnvloeden de gezondheid
van miljoenen mensen, maar ondanks hun
enorme effecten ontbreekt vaak informatie
met betrekking tot de vraag waar de
parasieten vandaan komen, hoe ze in het
menselijk lichaam leven, en hoe ze ziekten
veroorzaken. Het rapport doet ook
aanbevelingen voor producenten en
consumenten om het risico op parasitaire
infecties te verminderen. Het Codex
Committee on Food Hygiene ontwikkelt
nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van
de parasieten. FAO en WHO ondersteunen
het proces door het verstrekken van weten
schappelijke en technische informatie.
Het doel is om nieuwe normen voor de
internationale handel in voedingsmiddelen
te ontwikkelen die landen zullen helpen de
aanwezigheid van de parasieten in de
voedselketen te beheersen. Meer informatie:
http://www.fao.org/publications/card/en/c/
ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/.
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Ons beste agro- De markt voor Nederlandse paarden in de Verenigde Staten
exportproduct naar de
Verenigde Staten in
exportwaarde is bier. Naast Met een exportwaarde van ruim $ 129 miljoen Nederlandse paarden zijn meer en meer actief
sport en presteren ook steeds beter.
bier exporteren wij ook veel in 2012 exporteerde Nederland in waarde bijna inIn deze
overleg met experts uit de Nederlandse en
evenveel paarden als bloembollen naar de
cacao naar de VS. Verenigde Staten. Het land vormt de grootste Amerikaanse paardenmarkt is een markt
segmentatie opgesteld om aan te geven welke
voor Nederlandse paarden:
De bloembollenexport naar afzetmarkt
prijsklassen zijn te onderscheiden. Onderzoek
meer dan 1700 dieren zijn in 2012 naar de VS
laat zien dat de Amerikaanse paardenmarkt in
dit land stagneert de laatste geëxporteerd, goed voor ruim 60% van de
marktsegmenten kan worden opgedeeld.
totale Nederlandse paardenexport (figuur 1).
jaren. Gelukkig zijn er ook nog Het gaat hier om alle soorten paarden, van de zeven
De Nederlandse paarden die worden geëxpor
teerd zijn gemiddeld $ 75.000 waard. Wanneer
sectoren die misschien in stilte Fries tot het Nederlandse Warmbloedpaard
ze richting de VS vertrekken voor de directe
(het populairste exportpaard). Nederlandse
opereren, maar wel een paarden zijn vooral bekend en gewild om hun verkoop zijn ze minimaal $ 60.000 waard.
Nederlandse handelaren dragen hiervoor als
in de dressuur- en springsport.
opmars maken qua kwaliteiten
Wanneer wordt gekeken naar de exportwaarde voornaamste reden aan dat de exportkosten
exportaantallen. Het over een periode van vijf jaar, dan wordt
van $ 10.000 relatief gezien te hoog worden
de Amerikanen. Dit betekent dus dat
duidelijk dat de Nederlandse paarden het in
Nederlandse paard is er daar de export veel beter doen dan buitenlandse voor
enkel de twee topsegmenten goed worden
bediend: paarden van $ 350.000-500.000 per
één van. concurrenten (figuur 2).

Holland horse challenge

Schets van de markt
De Amerikaanse paardensport staat
voornamelijk bekend om de paardenraces,
met de Kentucky Derby als bekendste
voorbeeld. Nederlandse paarden zijn geen
racers, maar presteren in het zogenoemde
showsegment. De dressuur en springsport zijn
minder populair. Twee andere vormen van
showsport, de Hunter-Jumper-sport - een
combinatie van springen en dressuur - en het
Eventing (waarbij paard en ruiter een parcours
met natuurlijke hindernissen moeten
bedwingen) zijn echter wel groot in de VS.

stuk; en paarden van $ 0,5 miljoen of meer.
Stephan Hientz, directeur van de US Dressage
Federation, de nationale organisatie voor de
dressuursport, zegt: “Hoe hoger je in de
competities komt, hoe duurder de paarden
worden; maar ook hoe meer Nederlandse
paarden je tegenkomt. In de Amerikaanse
CDI*** dressuurcompetitie, het hoogste
niveau, berijdt ongeveer 20% van de ruiters
een Nederlands paard.”
De segmenten net onder het topsegment,
zijn de segmenten waarin de meeste ruiters
actief zijn die bereid zijn om daadwerkelijk

veel geld te betalen voor een Nederlands
paard (vanaf $ 25.000 tot $ 350.000 per stuk).
Zij rijden op niet al te hoog niveau of in
andersoortige competities en sporten.

De handel
Eerder genoemde constateringen bieden
kansen voor Nederlandse handelaren: alleen
een deel van de markt in dressuur en springen
wordt nu bediend; er zijn andere vormen van
paardensport waarvan het Amerikaanse
potentieel nog veel groter is. Echter, op dit
moment is de Nederlandse hippische sector
nog niet in staat het Amerikaans potentieel
volledig te benutten. De paardenhandel is
zeer individueel georganiseerd en draait rond
een beperkt aantal sleutelfiguren: de
Amerikaanse trainers en de Nederlandse
handelaren.
In het topsegment van de paardenmarkt
zijn de trainers en de ruiters van een paard
vaak niet één en dezelfde persoon. De trainer
heeft echter het meeste invloed op welk
paard wordt aangekocht. Hij of zij werkt
dagelijks met het paard en wordt veronder
steld kijk te hebben op welk paard het meest
geschikt voor de ruiter en de sport is. Een
onderscheid kan ook worden gemaakt tussen
trainers die actief zijn in het topsegment en
zij die actief zijn net daaronder. De eerst
genoemden hebben veelal contacten in het
buitenland, omdat ze ook actief zijn in
internationale competities en komen
zodoende gemakkelijker naar Nederland
om een paard te kopen.

Ken Ball, directeur van de US Equestrian
Foundation, de nationale bond voor de
paardensport: “Het verkoopproces van een
Nederlands paard aan Amerikaanse klanten
begint bijna altijd met een trainer uit het
topsegment die contacten heeft met een
Nederlandse handelaar. De trainer komt
vervolgens over vanuit de VS, meestal samen
met de ruiter en eventueel een eigen
dierenarts. De handelaar zet in overleg een
programma op, waarbij in Nederland een
aantal paarden wordt bekeken en gereden.
Mocht men tot aankoop overgaan, dan wordt
het paard geëxporteerd naar de VS.”

‘Neem de drempels weg en de
markt ligt open’
Dit systeem van handel is op zich niet slecht.
Door de individualistische manier van
organiseren (iemand kent iemand in Nederland
en daar wordt gekocht) valt echter ook een
groot deel van de potentiële klanten buiten
het spectrum. Daarnaast is er nog een aantal
praktische obstakels. Ten eerste is het voor
veel Amerikanen een grote stap om naar
Nederland te gaan voor een paard. Ze hebben
enerzijds de contacten niet en anderzijds vindt
men afreizen naar Nederland te bewerkelijk.
Een tweede probleem is dat de paarden door
de export te hoog geprijsd zijn. De kosten van
export liggen rond de $ 10.000 en dat geld kan
evengoed besteed worden aan een
Amerikaans paard. Een derde probleem doet
zich voor aan Amerikaanse zijde: de afstanden
tussen handelaren zijn vaak groot. Om een

goede vergelijking te kunnen maken tussen
paarden moet men dus vaak ver reizen
tussen de handelaren.

De paardenketen
Het is dus zoeken naar andere manieren om
het geïdentificeerde marktpotentieel aan te
boren. De oplossing ligt in grotere samen
werking tussen de Nederlandse paarden
handelaren. De voordelen hiervan worden
onderschreven door de ketenbenadering.
Het is wetenschappelijk bewezen dat als
bedrijven intensiever samenwerken, zij beter
presteren en hun klanten tevredener zijn.
In het rapport over de paardenmarkt in
de Verenigde Staten zijn de belangrijkste
organisaties in kaart gebracht die een rol
spelen in de paardenketen, met een
stakeholderanalyse. Hieruit kwam opnieuw
naar voren dat de handel op dit moment
wordt gecontroleerd door trainers uit het
topsegment en een aantal Nederlandse
handelaren.

Naar een ‘Holland Horse House’
Een zogenoemd Holland Horse House
(HHH) dat dient als prestatiecentrum voor
Nederlandse paarden en toebehoren,
kan de oplossing zijn. Voor de Nederlandse
paardensector is er dan één knooppunt om
producten en diensten op de Amerikaanse
markt te brengen. Met een constante voorraad
van ongeveer vijftig ‘showpaarden’ in alle
prijsklassen, kan de Amerikaanse markt
directer worden bediend. Veel paarden bijeen
op één locatie in de VS zelf, met daarnaast een
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De hippische kennisstructuur in Nederland
kan meeprofiteren: onderwijs en onderzoek
kan een belangrijk onderdeel worden van
het prestatiecentrum. Wanneer een locatie
gevonden kan worden niet ver van instituten
die onderzoek doen op hippisch gebied,
zijn er mogelijkheden om ook hier nieuwe
verbindingen aan te gaan. Een ander voordeel
is de mogelijkheid om ook goedkopere
paarden op deze manier op de Amerikaanse
markt te verkopen. Door schaalvoordelen
kunnen transportkosten naar beneden
gebracht worden. De paarden kunnen dan
net boven de kostprijs aangeboden worden.
Amerikanen die niet op zoek zijn naar een
heel duur paard en normaliter niet naar
Nederland afreizen, krijgen de mogelijkheid
om dit goedkopere paard te vinden in de VS.

Figuur 1. Nederlandse paardenexport naar bestemming
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Figuur 2. Amerikaanse paardenimport (2008-2012) in $ miljoen
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Los van een eventueel HHH verdienen
sectorale activiteiten ter promotie van het
Nederlandse paard de voorkeur boven
individuele acties. Denk aan een Nederlands
toernooi of stands tijdens grote evenementen.
De insteek moet zijn om de drempels voor de
Amerikanen weg te nemen. Er liggen volop
kansen in de VS om nog meer paarden af te
zetten. De Nederlandse handel moet zich
meer gaan richten op lagere marktsegmenten
en andere typen sport. Wanneer de sector zich
beter organiseert, moet het ook gemakkelijker
zijn deze stappen te maken.
Koert Verkerk

Koert Verkerk, student Management
Economie aan de Wageningen
Universiteit, bracht drie maanden door
op de Nederlandse ambassade in
Washington DC om de Amerikaanse
paardenmarkt in kaart te brengen en
te kijken waar nieuwe kansen voor
Nederland liggen. Het rapport is op te
vragen via was-lnv@minbuza.nl.
Noot: alle genoemde cijfers en tabellen
zijn gebaseerd op de UN ComTrade
databank. Het betreft cijfers tot en met
2012, omdat de Nederlandse cijfers voor
2013 nog niet zijn vrijgegeven.

Gerda Verburg
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1. Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?

Ik ben hiervoor benaderd door het Kabinet.
Nederland is actief betrokken bij de VN-organisaties
voor landbouw en voedsel. Niet alleen financieel
maar ook met kennis en kunde. Wij hebben hier
wekelijks delegaties van EZ, BuZa, WUR, bedrijven of
andere instanties over de vloer, die bijdragen aan het
realiseren van doelen van FAO, WFP, IFAD of de CFS.

De samenwerking tussen multistakeholders.
Waar bij ons Nederlanders ‘samenwerking’ in ons
DNA zit, is dat in VN-verband nog behoorlijk pril.
Ik ben sinds oktober 2013 voorzitter van het
multistakeholder-Committee on World Food
Security (CFS) en ik voel de onwennigheid en
onzekerheid bij alle partners. Onderhandelingen
over bijvoorbeeld toegang tot land, bossen en
visgronden duurden meer dan twee jaar (VGGT).
Doodgewoon omdat men elkaar niet kende,
laat staan vertrouwde. Maar de uitkomst mag er
zijn. Ook al zijn de richtlijnen vrijwillig, ze worden
wereldwijd als standaard gebruikt. Nu zijn we
aan het onderhandelen met principes voor
verantwoorde investeringen in landbouw en
voedselsystemen (RAI). Ook hierbij is investeren
in vertrouwen minstens zo belangrijk als het
onderhandelen over de inhoud.

2. Wat zou iedereen moeten weten over uw
werkgebied?

Buitengewoon en Hoeveel Nederland te bieden heeft op het gebied
Gevolmachtigd van landbouw, tuinbouw, voedsel, fokkerij, zaden,
pootaardappelen en andere uitgangsmaterialen en
Ambassadeur, Permanent boerenverstand en goed ondernemerschap.
Vertegenwoordiger FAO/ Nederlanders zijn oplossingsgericht en de WUR is
WFP/IFAD en voorzitter CFS wereldberoemd.
PV-Rome 3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?

Sweden

8%

11
vragen
aan

Overige
295,9

Het ministerie van EZ
heeft ruim 50 afdelingen
in evenzoveel landen
waar landbouwraden en
-attaché(e)s actief zijn.
Elke maand maken we
kennis met een van onze
verre landbouw
medewerkers.

Elke dag. Omdat hard werken en het leven vieren
voor mij hand in hand gaan. Als ik op een dag niet
meer weet te genieten van een blik, een uitzicht,
de natuur, een rondje hardlopen, een grap of een
zoen, dan gaat het niet goed met me.

4. Wat is uw grootste bron van ergernis?
Dat we wereldwijd meer dan voldoende produceren
om elk mens en ieder kind genoeg en goed te laten
eten en er nog steeds 842 miljoen mensen iedere
avond met honger naar bed gaan, terwijl aan de
andere kant er meer dan een miljard mensen obese
is en dat vooral het aantal obese kinderen
razendsnel groeit.

5. Voor wie heeft u bewondering?
Voor de medewerkers van het Wereld Voedsel
Programma (WFP), die in rampgebieden alles doen
om mensen die huis en haard verloren hebben,
fatsoenlijk te voeden en proberen hen zo snel
mogelijk hun waardigheid en zelfredzaamheid
terug te geven.

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?
De klimaatsector. Door boeren en voedselprodu
centen niet alleen te beschouwen als deel van het
probleem maar hen juist te betrekken bij oplos
singen, kan beter en blijvend resultaat worden
geboekt, bijvoorbeeld via climate smart agriculture.

7. Hoe staat het met duurzaam
ondernemen in uw regio?
In alle thema’s die wij hier behandelen staat
duurzaamheid centraal. Waarbij we nadrukkelijk
aandacht geven aan alle aspecten van duur
zaamheid: milieu, sociaal en economisch.
Zonder balans hiertussen loopt het scheef en
uiteindelijk vast.

9. Welk lokaal gerecht is uw favoriet?
Ik ben gek op fiori di zuca, zelfgemaakte pasta
met zeevruchten en gemengde groenten. In Italië
gebruiken we minder zout en meer specerijen en
kruiden, heerlijk! Bij een goede maaltijd hoort een
mooi glas Vino Nobile di Montepulciano.

10. Met wie zou u een avond op stap willen?
Graag een week letterlijk op pad met Angela Merkel.
Wandelen in haar favoriete gebied hier in Italië.
Ik heb bewondering en grote waardering voor haar.
Ze is niet alleen leidend in de EU maar ook een
belangrijke speler voor zowel de VS als de Russiche
federatie. Als zij voor heerlijk Duits brood en wat
bier zorgt, zorg ik ‘s avonds voor een Italiaans diner
en mooie wijn.

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Verbinding. Tussen stad en platteland, kleine
boeren en markten, klimaatonderhandelingen en
voedselproductie, Israël en de Palestijnse gebieden,
Noord- en Zuid-Korea, christenen en moslims,
overheden en maatschappelijke organisaties en
bedrijven, mensen en hun voedsel, mensen en
hun buurt, et cetera. Veel problemen ontstaan
of worden niet opgelost omdat verbinding niet
bestaat, is verbroken of niet tweezijdig is. Contact
leggen, communiceren, investeren in vertrouwen
en ontdekken en benoemen wat je voor elkaar en
met elkaar kunt betekenen is de toekomst
ontwikkelen. Henry Ford zei het als volgt: ‘Coming
together is a beginning, keeping together is success,
working together is progress’.
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breed pallet aan goederen en diensten gelieerd
aan het kopen van een paard, zal vele
obstakels voor potentiële Amerikaanse kopers
wegnemen.
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De bevolking groeit,
de koopkracht neemt toe, de
overheid stimuleert, de
zuivelbedrijven kunnen
leveren. Business is booming
en er staat de Vietnamese
zuivelsector niets in de weg.
Maar de productie moet eerst
nog wel even stevig
opgeschroefd worden. En dat
is waar het programma
Developing The Dairy Sector
of Vietnam komt kijken.

De onstuimige groei van
melkconsumptie in Vietnam
Als gevolg van de continue economische
groei is de koopkracht onder de 90 miljoen
Vietnamezen enorm toegenomen. Eén van de
producten waar de Vietnamese consumenten
steeds meer geld aan besteden is zuivel. Deze
toenemende vraag wordt gestimuleerd door
de overheid, die melk als een oplossing ziet
voor de relatief hoge kwalitatieve onder
voeding van kinderen van vijf jaar en jonger.
Door middel van bijvoorbeeld schoolmelk
programma’s worden Vietnamezen bewust
gemaakt van de goede aanvulling van melk
op de dagelijkse voeding. Mede door alle
communicatie van grote zuivelbedrijven zoals
Vinamilk en FrieslandCampina, is de
bevolking inmiddels bekend met ‘the
goodness of milk’, en groeit de vraag naar
melk gestaag. Bovendien zal deze vraag steeds
verder toenemen doordat de Vietnamese
bevolking in 2025 naar verwachting 100
miljoen personen zal tellen. Het land heeft
een gemiddeld zuivelconsumptie-niveau van
slechts 15 kilogram per persoon per jaar.
Landen als Thailand en Japan hebben
bijvoorbeeld een consumptie van respectie
velijk 22 en 77 kilogram per persoon per jaar.
Het wordt een enorme klus voor de Vietnamese
zuivelsector om in de komende tien jaar aan
deze uitdaging te voldoen.

Melkproductie
Momenteel wordt slechts 22% van de totale
zuivelconsumptie in Vietnam geproduceerd,
de rest van de melk wordt geïmporteerd.
De melkprijzen voor zowel boeren als
consumenten behoren inmiddels tot de
hoogste ter wereld. Goed nieuws voor de

boeren, een zorg daarentegen voor zowel de
consumenten als de overheid. De overheid
wil melk juist toegankelijk houden voor alle
inkomensgroepen van de bevolking.
Het doel van de Vietnamese overheid is
om het deel dat lokaal geproduceerd wordt
te laten groeien naar 38% van de totale
consumptie en om daarnaast de kwaliteit
van deze rauwe melk te verbeteren. Omdat
tegelijkertijd de vraag naar melk zo hard
groeit is dat niet eenvoudig. Een enorme
ontwikkeling van de Vietnamese zuivelsector
wordt vereist om de nationale melkproductie
te laten groeien van 22% naar 38%.

‘Land in peri-urbane
gebieden is onbetaalbaar’
Op dit moment is de nationale zuivel
productie in Vietnam ongeveer 313 miljoen
kilogram op jaarbasis. Dit wordt geproduceerd
door ongeveer 250.000 melkkoeien. Meer dan
70% van deze koeien worden in het warme
tropische peri-urbane gebied rond Ho Chi
Minh Stad gehouden. 95% van de melkvee
houderijen bestaat uit kleine familiebedrijven
met een veestapel van slechts 5 tot 10 koeien.
Deze familiebedrijfjes hebben zeer beperkte
mogelijkheden om hun productie uit te
breiden, in termen van landoppervlakte en
kapitaal. Men heeft simpelweg geen ruimte
om het gras en maïs voor voer te produceren.
Land in deze peri-urbane gebieden is

simpelweg onbetaalbaar en daarnaast rukt
de bebouwing van de stad steeds verder op.
Dus in plaats van uitbreiding is er zelfs het
gevaar dat steeds meer kleine melkveehouders
hun kleine stukje grond verkopen en ermee
stoppen.
Naast de kleine boeren (95%) is er een
groeiende groep grote professionele bedrijven.
Een gedeelte van deze veehouderijen is
begonnen als klein familiebedrijf en heeft
zich ontwikkeld naar een bedrijf met 100 tot
200 melkkoeien. Het overige gedeelte bestaat
uit megamelkveehouderijen, die veelal door
investeringsfondsen zijn opgezet. Deze
bedrijven zijn sinds een aantal jaar in opkomst
in Vietnam. Daarvan is er nu één die ongeveer
10.000 koeien heeft en van plan is door te
groeien naar 40.000 koeien.

Professionele familiebedrijven
Als alternatief voor de verdwijnende kleine
melkveehouders en de megamelkvee
bedrijven, is een consortium van Nederlandse
bedrijven, kennisinstellingen, Vietnamese
boeren, de Nederlandse én Vietnamese
overheid een speciaal programma begonnen.
Dit programma stimuleert en ondersteunt de
ontwikkeling van professionele familiemelk
veehouderijbedrijven met een veestapel van
75 koeien. Het programma getiteld
‘Developing the Dairy Sector of Vietnam’ heeft
de ambitieuze doelstelling om in de komende
5 jaar 150 van deze professionele familie
bedrijven te helpen ontwikkelen. Dit zal
gebeuren door de boeren te assisteren met het
toegang krijgen tot kapitaal, landzekerheid en
kennis. Deze 150 bedrijven, met in totaal circa
11.000 koeien, zullen een significante bijdrage
gaan leveren om de nationale doelstelling te
bewerkstelligen. De private partners in dit
programma zijn: FrieslandCampina Vietnam,
De Heus, Fresh Studio, Wageningen UR en de

De missie van het Dairy Developmentprogramma is om een duurzame groei van
de Vietnamese melkveehouderij mogelijk te
maken. Dit geïntegreerde programma zal
bestaan uit het verbeteren van het melk
productiesysteem, uitbreiding van de
veestapel, verbeterde melkcollectie-logistiek
en het rendabeler maken van de bedrijfs
voering. Boeren moeten met behulp van
intensieve training, doorlopende on-the-jobcoaching – en verbeterde toegang tot
financiering – professionele melkveehouders
worden. Op het gebied van de verbetering van
het melkproductiesysteem moet dit leiden tot
een transparant uitbetalingssysteem, waarbij
kwaliteit en volume beloond worden.

‘De melkveesector moet
duurzaam groeien’
Naast het voorzien van contacten met
professionele fokbedrijven zijn er nog een
aantal aspecten die moeten leiden tot een
uitbreiding van de veestapel. Dit zijn onder
andere het verbeteren van de kwaliteit van
de toeleverende diensten als kunstmatige
inseminatie en diergeneeskunde, het
verbeteren van het veehouderschap zelf en
het delen van ‘best practices’ (Good Dairy
Farming Practices (GDFP)). Daarnaast moeten
veehouders meer kwaliteitsgericht te werk
gaan en dient gefocust te worden op het
beheersen van de productiekosten. Naast
de ondersteuning van de boeren zal het
programma, in samenwerking met alle
actoren in de sector, de ontwikkeling van
een nationaal beleid ter bewaking van de
melkkwaliteit in gang zetten.
De grootste investeringen in het programma
worden gedaan door FrieslandCampina,
de grootste zuivelcoöperatie ter wereld.
FrieslandCampina is al sinds 1994 actief in
Vietnam en één van de twee grootste
spelers in de Vietnamese zuivelsector.

FrieslandCampina zal zijn enorme kennis
over melkcollectie en de daar bijhorende
kwaliteitscontrolesystemen inzetten om
de juiste melkcollectie-infrastructuur te
ontwikkelen. Met als doelstelling topkwaliteit
melk van de 150 professionele familie
bedrijven naar de melkfabriek en uiteindelijk
bij de consument te krijgen.
De Heus Vietnam, 100% eigendom van de
Koninklijke De Heus Groep, is sinds 2008
gevestigd in Vietnam. Het bedrijf, met
500 werknemers en 4 fabrieken in Vietnam,
heeft als kernactiviteit het produceren van
mengvoeders voor de veehouderij- en
aquacultuursector. De Heus zal zich richten op
het opzetten van een lokaal voedersysteem dat
moet voorzien in een optimaal menu voor de
melkkoeien. Voorlichters van De Heus zullen
de melkveehouders hierin begeleiden. Ook zal
het bedrijf investeren in een productielijn in
een van zijn fabrieken in het noorden om zo
een voor Vietnam unieke lijn van veevoeders
op te zetten die vrij zijn van antibiotica.

Verwachtingen
Enorme economische groei, de verwachte
bevolkingsgroei, stijgende inkomens van
huishoudens, de serieuze kwalitatieve
ondervoeding van kinderen, het inzicht
van zowel overheid als consumenten dat
de toevoeging van zuivel aan het dieet
van onschatbare waarde is, de stijgende
consumptieprijzen en de doelstelling van
de overheid om de zelfvoorzienendheid van
melk te vergroten, zijn kenmerken van de
Vietnamese zuivelsector. Het is gezien deze
feiten dat de partners hebben besloten tot
deze samenwerking en zeer enthousiast
zijn over de te verwachten uitkomsten.
Het programma Developing the Dairy Sector
of Vietnam zal niet alleen de Vietnamese
consument helpen, maar zal ook Vietnamese
melkveehouders een significante impuls
geven. Daarnaast verwachten de partners dat
met dit project ongeveer 1000 lokale banen
gecreëerd worden. Ook zal de kennis die op de
manier bij bedrijven en overheden verkregen
wordt toepasbaar zijn op andere gebieden.

Marion Klaver en Siebe van Wijk, Fresh Studio
www.freshstudio.vn
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Frysian. Vanuit de publieke sector wordt
ondersteuning geboden door het Faciliteit
Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid
(FDOV)-programma van het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder
spelen verschillende Vietnamese provinciale
overheden, het Vietnamese ministerie van
Landbouw en de Nederlandse ambassade in
Vietnam een belangrijke rol.
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Agri & Food: de kracht van
Nederland!
Een heel groot deel van onze welvaart wordt in het buitenland verdiend. Het totaal
aan export van goederen en diensten bedraagt ruim € 430 miljoen. Dat komt maar
liefst overeen met 80% van ons bruto binnenlands product. Agri & food levert met
een export van bijna 90 miljard een belangrijk aandeel in deze cijfers. Nederland is
daarmee na de Verenigde Staten de tweede exporteur van voedsel in de wereld.
Bovendien zit de groei er flink in en zijn de vooruitzichten gunstig. Niet alleen
omdat de wereldbevolking nog met 2 tot 3 miljard mensen toe gaat nemen, maar
vooral ook vanwege een verdere groei van de welvaart. Dit laatste maakt dat
circa 3 miljard mensen in met name China, India, Zuidoost-Azië, enkele landen van
Afrika en in Latijns-Amerika doorgroeien van een laag naar een middeninkomen.
Een zegen voor de betrokken mensen. Het geeft hun toegang tot betere voeding,
tot hoogwaardige eiwitten als zuivel, vlees en groenten. De vraag hiernaar gaat naar
verwachting de komende decennia dan ook verdubbelen.

Vet en eiwit van insecten

zijn doel grotendeels voorbij. Pas wanneer
voor de noodzakelijke proteïnen een andere
bron is gevonden, kan aquacultuur de belofte
van 100% duurzame vis inlossen. En hij weet
dat vooral insecteneiwitten zeer geschikt zijn.
Op papier is dat eenvoudig te doen. Een insect
levert per lichaamsmassa in korte tijd 20%
eiwit en 10% vet op. Met heel veel insecten in
een ideale omgeving kan dat evenveel
insecteneiwit opleveren als er aan hoogwaardig
eiwit nodig is voor de aquacultuur. In theorie is
het probleem opgelost. Nu de praktijk.

Productenlijn van Protix Biosystems BV.

Kees Aarts richt samen met zijn zakenpartner
Tarique Arsiwalla Protix Biosystems op en
zoekt daarmee samenwerkingen en finan
ciering. Het SBIR-programma vult naast
private investeerders een deel van het
noodzakelijke onderzoek en ontwikkelings
budget aan. In een laboratoriumomgeving

wordt gekeken naar de eerste stappen.
Op demonstratieschaal is daarna een
methode ontwikkeld om insecten in een
ideale leefomgeving, op een efficiënte manier,
economisch verantwoord te produceren.
Met de huidige productie van drie ton
insecten per week wordt er weer verder
opgeschaald. Protix heeft daarvoor zowel de
inputstromen alsmede de afzet veiliggesteld.
Coppens diervoeding is een van de eerste
bedrijven die insectenvetten gaat toepassen in
voeders voor dieren. Protix heeft ook al afzet
in andere markten voor de productie in hun
volgende fabriek.

Aalt Dijkhuizen
Boegbeeld Topsector
Agri & Food

Een nieuwe columnist!
Biografie - Aalt Dijkhuizen, zoon van een

Insecten vermenigvuldigen zich snel en
vormen een prima bron voor de productie van
eiwitten. Maar ook in een andere vergelijking
wint het insect het van traditionele methodes.
Het eetbare insect biedt ons 40 tot 70% aan
eiwit op droge stof basis, terwijl bijvoorbeeld
maïs een proteïnegehalte van slechts 10%
bevat. Daarnaast kan Protix tot wel 5000 ton
eiwitmeel per hectare per jaar produceren in
hun ontwikkelde productieproces. Tel uit je
winst als je insecten massaal gaat kweken.
Dan creëer je niet alleen een nieuwe bron van
eiwit voor diervoeders maar zou je een ander
verlies aan grondstoffen waarmee we worden
geconfronteerd, kunnen goedmaken.
Meerdere partijen in de wereld richten zich
momenteel op deze enorme bron aan
proteïne. Met Protix Biosystems BV heeft
Nederland een vooruitstrevende speler, die nu
al een grote rol speelt in deze ontwikkeling.
De voedselproducenten doen er goed aan de
groei van dit bedrijf van dichtbij te volgen.

melkveehouder, studeerde af in de Agrarische
Economie aan Wageningen University (1977).
Hij promoveerde in 1983 aan de Faculteit Dier
geneeskunde in Utrecht en werd in 1992 benoemd
als hoogleraar Animal Health Economics in
Wageningen. In 1998 maakte hij de overstap naar
het bedrijfsleven en werd managing director Agri
Noord-Europa bij Nutreco. In 2002 ging hij terug
naar Wageningen en werd hij bestuursvoorzitter en
ceo van Wageningen UR (University & Research
centre). Na zijn afscheid in maart 2014 is hij
benoemd tot boegbeeld en voorzitter van het
topteam van de topsector Agri&Food en is hij actief
in diverse raden van commissarissen en nationale
en internationale adviesraden in de food &
agrisector, alsmede lid van de Raad van Toezicht
van de Publieke Omroep. Daarnaast is hij
persoonlijk adviseur van de gouverneur van Fujian
Province in China.

De hoeveelheid beschikbare landbouwgrond zal niet verdubbelen. Integendeel,
want al die extra mensen zullen ook nog eens moeten wonen, werken en recreëren.
Bovendien zullen de grondstoffen schaarser worden, en dus duurder. Om in de
vraag naar voedsel te blijven voorzien, zullen we dan ook efficiënter moeten
omgaan met de grond en de grondstoffen en dus meer moeten produceren per
hectare, per dier, per liter water of wat ook. Dit alles met blijvende aandacht voor
zaken als natuur, milieu en dierenwelzijn. En juist hier is Nederland sterk in, zeer
sterk. Wereldkampioen! Dankzij onze hoge productiviteit, produceren wij het
voedsel met de minste grond en grondstoffen en stoten we per kg product de
minste broeikasgassen uit. ‘Meer met Minder’, zoals we dat noemen. Dankzij
nieuwe kennis en technologie is het eind daarvan nog lang niet in zicht.
Hier liggen dan ook gouden kansen voor Nederland. De vraag naar onze kennis
en technologie op dit gebied is groter dan ooit. Niet voor niets begon Xi Jinping,
de nieuwe president van China, in maart zijn Europese staatsbezoeken in Nederland
en liet hij zich op zijn verzoek persoonlijk informeren over onze manier van
produceren. Fantastisch! Maar om die kansen te verzilveren moet er nog wel
wat gebeuren.
Wat dat betreft onderschrijven we de aanbevelingen uit een recente verkenning
door Bertrand van Ee, uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW en de minister van
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanbevelingen gericht op een versterking
van de Nederlandse exportpositie in het algemeen. Zo zullen we in het buitenland
onze krachten veel meer moeten bundelen. Zullen publiek en privaat meer samen
de boer op moeten en zorgen voor één gezicht naar buiten. Een grotere bekendheid
creëren door gezamenlijke branding. Het lopende initiatief om als agri & food een
Holland Center op te zetten in China sluit hier perfect op aan.
Bij dat alles is het cruciaal, dat de ondernemer centraal staat en blijft staan.
Ondersteund door de overheid en in nauwe samenwerking met onderzoek en
onderwijs. Die ‘gouden driehoek’ heeft Nederland op het gebied van agri & food
veel gebracht en kan ons de komende decennia nog heel veel meer brengen.
Als Topsector gaan we ervoor!
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Small Business Innovation
Research (SBIR) werkt. Met
dit instrument stimuleert de
overheid onderzoek,
ontwikkeling en start met de
productie van innovatieve
ideeën en toepassingen.
Het stimuleringsprogramma
nam vanaf 2009 het plan Protix Biosystems BV:
‘Nieuwe en innovatieve
eiwitten op het menu’ onder
de hoede. En nu gaan Protix Kees Aarts ziet al langer de contradictio in
Biosystems BV en Coppens terminis in bijvoorbeeld de aquacultuur.
vis te kweken verbruikt de branche nog
Diervoerders insecten inzetten Om
altijd grote hoeveelheden vismeel als
voor vet en eiwitten. bestanddeel van het voer en schiet daarmee
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Op weg naar een ontwikkelde
agrologistiek

auto’s, treinen en havens. Wat ook van belang
is; wat zijn de mogelijkheden van boeren om
tot exportmarkten toegang te krijgen. Hoe zit
het met de wetgevingskant, of met de mogelijk
heden om snel te exporteren, het afstemmen
van douane- en inspectiediensten, het
opleidingsniveau van mensen, de verschillende
stimuleringsmaatregelen die er zijn. Dat zijn
allemaal belangrijke facetten van ons
onderzoek.
Mexico is al verstedelijkt en dat gaat in hoog
tempo door. 80% van de bevolking woont al

daar mede debet aan. Het is de uitdaging om
retail en export te ontsluiten voor het mkb,
met incentives vanuit de markt en niet alleen
vanuit de overheid.

“De belangrijkste modaliteit van vervoer in
Mexico is de weg”, vervolgt Ravensbergen.
“Er is wel een spoorwegsysteem maar dat wordt
eigenlijk alleen maar voor import van granen
en andere bulkproducten gebruikt. Natuurlijk
worden ook niet landbouw-gerelateerde
producten per trein vervoerd, maar die laten we
hier even buiten beschouwing. De trein is een
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Mexico staat te popelen om
meer te weten te komen over
hoe je producten op de meest
effectieve manier naar
markten krijgt, waarbij een
belangrijke rol is weggelegd
voor agrologistiek. Nederland
is de uitgelezen partner om bij
zo’n (in eerste instantie kennis-)
traject te betrekken.
Onderzoekers van
Wageningen UR Food &
Biobased Research werken
samen met Mexico om tot een
strategische visie en
beleidsaanpak te komen: Mexico stippelt zijn route naar landbouwhervorming uit
het Nationale Programma
voor Agrologistiek, dat het
land moet gaan helpen de
stap te maken. Op weg naar
onder andere een betere, “Agroparken zijn nieuw in Mexico. Sinds 2010 is in stedelijke gebieden, en de komende jaren
duurzamere manier van slim Wageningen UR betrokken bij de realisatie van komen er naar schatting 35 miljoen burgers
bij in deze steden. De landbouw moet heel
3 agroparken. De vraag rees bij SAGARPA waar
transport van agroproducten, in Mexico die agroparken het best tot hun recht snel hervormen om aan de veranderende
kunnen komen. Vorig jaar ontstond het vraag tegemoet te kunnen komen. Nu zie je
ketenbeheersing en het zouden
vaak in landen die dit soort ontwikkelingen
idee dat het zinvol zou zijn om een landelijke
verminderen van post harvest analyse te maken van het agrologistieke
meemaken, een scheiding tussen een hele
groep grote ondernemingen die heel
systeem in geheel Mexico. Wij kijken naar waar
losses. Peter Ravensbergen zijn de afzetmarkten (grote steden en export), kleine
makkelijk de exportmarkt bedienen en grote
groep kleine ondernemers die daar nauwelijks
van Wageningen UR is hoe verandert de vraag naar agroproducten,
toegang tot hebben, alleen tot de kleine
waar is de productie, en wat is er nodig aan
hieraan als projectleider allerlei logistieke ‘nodes’, infrastructuur en
lokale markt.” Het gebrek aan keten
samenwerking in en tussen alle schakels is
diensten.
Logistiek
is
natuurlijk
veel
meer
dan
verbonden.

lastige omdat het vooralsnog niet mogelijk is
hier gekoelde containers (‘reefers’) op aan te
sluiten. Er is weinig ontwikkeling op die
modaliteit, wellicht omdat er te weinig
concurrentie is. Havens zijn wel in ontwikke
ling, je ziet er een groei op het gebied van
import. Vooral granen maar ook fruit vanuit
Zuid-Amerika. Het wegennet is kortom het
belangrijkst, echter slechts een kleine 40% van
de Mexicaanse wegen is verhard. Bederfelijke
waar zoals groente en fruit lijdt daaronder.
Daar valt nog winst te behalen. Nog een punt
is dat de dichtheid van het wegennet goed is,
behalve in het noorden en zuiden. De oostwestverbindingen zijn heel matig. Het zuiden
van Mexico is slecht ontsloten. Veel tropische
vruchten (bijvoorbeeld mango) geproduceerd
in Chiapas vinden hun weg slecht naar de
markt. Ons uitgangspunt is dat we kijken waar
de huidige productiegebieden zijn voor
grondgebonden teelt. Op die plekken willen
we de connectiviteit verbeteren. Het blijkt dat
de koelketens nog nauwelijks zijn gesloten en
er valt een wereld te winnen als je dat wel voor
elkaar krijgt. Een koelcel bouwen is een ding,
hem laten functioneren is een tweede.
En dan geldt ook: hoe organiseer je die
kleine ondernemers zo dat ze hun producten
samenvoegen en sorteren om die groot
schalige markt te bedienen. De sleutel is
functionerende businessmodellen. Er is niet
één model dat werkt. We zullen verschillende
modellen moeten bekijken wat werkt in welke
sector en dat communiceren.” Een voorbeeld

van een sleutel volgens Ravensbergen ligt bij
de handel die de grootschalige retail belevert.
“Als je hen zou kunnen servicen, dan kun je
met een stukje verticale integratie de boel al
organiseren. Daarnaast is het ontwikkelen
van samenwerkingsverbanden tussen boeren
belangrijk om de koelketen te kunnen sluiten
hoewel Mexico (nog) niet heel coöperatief is
ingesteld. Als je kijkt naar niet grondgebonden
teelt, zoals tomaten, paprikas en

het identificeren en betrekken van de
belangrijkste stakeholders.”
De ambities voor de ontwikkeling van het
Nationale Programma voor Agrologistiek
liggen hoog. In de korte periode dat dit
initiatief loopt, zijn er al ruim 20 partijen bij
betrokken. Op 23 mei jl. heeft de projectgroep
de eerste tussentijdse bevindingen gepresen
teerd en getoetst. “Op dit moment werken we

“Wij, als Food &Biobased Research”, zegt Ravensbergen,
“zijn vooral sterk in technologische oplossingen in ketens”.
komkommers die in kassen worden geteeld,
dan is het interessant om te kijken wáár je dat
dan gaat doen.
Samenwerken op federaal niveau is essentieel,
bijvoorbeeld om exportcorridors te ontwik
kelen. Er zijn volop kansen, maar eerst moet
de samenwerking tussen partijen op het
hoogste niveau een boost krijgen. Landbouw
is hierin slechts één partij, de andere
ministeries moeten ook meedoen, als
Transport & Communicatie, Economische
zaken, Ruimtelijke ordening, Financiën en
Onderwijs. Dat is de uitdaging. Ons voorstel
is een National Council for Agrologistics op te
zetten waarin we een aanpak nastreven
vergelijkbaar met ons topsectorenbeleid.
De eerste stappen daartoe zijn al gezet met

aan vijf actielijnen met elk drie acties,
die verder in een aantal projecten worden
uitgewerkt. Dit alles moet leiden tot een
Roadmap voor de komende vier jaar.
De Roadmap is bij het verschijnen van dit
blad inmiddels opgeleverd. Het onderzoek
zal onder meer input zijn voor de beleids
notitie Herziening van het Platteland
(‘Reforma del Campo’), wat de President
nog dit jaar wil presenteren.”
Als die wordt goedgekeurd door de
Mexicaanse overheid komen gelden
beschikbaar om die programma’s uit te rollen.
“Wij, als Food &Biobased Research”, zegt
Ravensbergen, “zijn vooral sterk in techno
logische oplossingen in ketens. In samen
werking met nationale en internationale
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Wat betreft Nederlandse agro-ondernemers
die mogelijk kansen zien en op de hoogte
willen blijven van dit project: “Het project
bevindt zich nu op een hoog beleidsmatig
niveau. Het is wel zo dat ik continu zit te
kijken waar het Nederlandse bedrijfsleven een
rol kan spelen. De aanpak zoals we nu
voorstellen in Mexico is natuurlijk goed te
matchen met de internationale activiteiten
van de topsectoren Agrifood, Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en Logistiek. Op die
manier willen we een link leggen om het
Nederlandse bedrijfsleven te verbinden met
het Mexicaanse netwerk. Één van de beoogde
actie uit het programma is het opzetten van
een Network of Excellence Post Harvest
Losses. We zijn in Nederland ook bezig met
het opzetten van zo’n netwerk dat in
december van start moet gaan. Tussen beide
netwerken willen we verbindingen leggen.
Het bestaande programma Mexicultura is een
derde spoor, dat vooral gericht is op de
beschermde teelten. Het is in ieder geval mijn
ambitie om de partijen uit het bedrijfsleven
aan elkaar te verbinden of kansen in Mexico te
laten zien. Maar wij doen dit niet alleen.

De traditionele mest- Nieuw concept Kamplan
vergister werkt, maar slaagt er
niet in het mestoverschot te
elimineren. Het proces vraagt
om perfectionering. Kamplan
combineert in één installatie Nederland wordt geplaagd door het nijpend
van een mestoverschot. Een bekend
meerdere technieken. probleem
onderwerp, en wellicht wat uitgekauwd en
Het innovatieve proces daardoor momenteel minder in het nieuws.
probleem wordt er niet minder om.
belooft een belangrijke stap Het
De mestvergisters van Nederland werken wel
voorwaarts. De installatie is maar niet afdoende. Nieuwe technieken
worden aangekondigd maar halen vaak de
leverbaar en inzetbaar. Export eindstreep niet. De veehouders worden op de
hoeveelheid mest aangekeken
staat op de agenda. onverwerkbare
en zien de oplossing liever vandaag dan

Het project had niet van de grond kunnen
komen zonder hulp van Landbouwraad
Gabrielle Nuytens en ambassadeur in Mexico
Dolf Hogewoning.”

Aanpak mest in
stroomversnelling

Hans van der Lee / Jacqueline Rogers

morgen gerealiseerd. Jos van den Langenberg,
bij Kamplan verantwoordelijk voor de afdeling
mestverwerking: “Oplossingen halen wel het
nieuws, maar het bewijs van een doeltreffende
werking wordt vaak niet geleverd.” Er zijn ook
initiatieven zonder een concrete slaagkans,
die slechts gericht lijken te zijn op het
aantrekken van financiële middelen.
Dat vergroot helaas de argwaan bij veel
veehouders en een bewezen werkzame
methodiek staat dan ook hoog op het
verlanglijstje van de sector.

Samenvatting National Programme for Agrologistics
Wageningen UR werkt samen met de
Mexicaanse overheid aan de transitie van
de Mexicaanse landbouwsector en aan de
ontwikkeling van agroketens. De projecten
beslaan twee onderwerpen: de ontwikke
ling van AgroParken én de verbetering van
agrologistiek. Het Mexicaanse ministerie
van Landbouw (SAGARPA) hecht grote
waarde aan deze onderwerpen.
Al in 2010 begon Wageningen UR Alterra
met een verkenning naar de implementatie
van AgroParken in drie staten te weten:
Aguacalientes, Nayarit en Chiapas. In de
jaren daaropvolgend stelde SAGARPA
middelen beschikbaar om ook in andere
staten AgroParken te ontwikkelen. En vorig
jaar verzocht het Mexicaanse ministerie van
Landbouw Wageningen UR om een
strategische visie op agrologistiek te
ontwikkelen. Die vraag komt voort uit het

feit dat Mexico relatief gezien een slechte
infrastructuur heeft, hoge verliezen lijdt in
de keten, dat er weinig waarde toegevoegd
wordt aan producten...
De Nationale Strategie voor Agrologistiek
bestaat uit drie onderdelen: een Diagnose,
een Strategie en een Roadmap 2014-2018
met aanbevelingen hoe Mexico op
concurrentiegebied, efficiency en
duurzaamheid de agroketens kan
verbeteren.
Plan van Aanpak
1. Baseline assessment
2. Assessment van 6 internationale experts
3. Ontwikkeling van de visie en strategie
4. Road map 2014-2018, wat moet er de
komende 5 jaar gebeuren

Focus/strategie
• Infrastructuur en logistic
intelligence (hardware)
• Institutionele ontwikkelingen & allianties
(orgware)
• Innovatie en kennisuitwisseling
(software)
Organisatie
• Wageningen UR team Nederland:
projectleider en agrologistieke experts
• Wageningen UR team Mexico: lokale
Wageningen UR projectleider met
Mexicaanse specialisten vanuit diverse
instituten/bedrijven.

De nieuwe mestverwerkingsinstallatie draait
succesvol op volle toeren.
De installatie verwerkt circa 35.000 m3 mest per jaar.

Onder de initiatieven zijn biogasinstallaties
in de meerderheid. Van den Langenberg:
“Op zich een werkzame oplossing. Wel wordt
het volume van de mest uiteindelijk alleen
maar groter. Wij werken al vanaf 1990 aan een
installatie voor mestverwerking, met als doel
een continu biologisch proces. Plus: volledig
geautomatiseerd, elke fase meetbaar en
controleerbaar en een gelijkmatig effluent.
Door verschillende processen en bewerkingen
in één installatie samen te brengen, hebben
we nu 80% gecontroleerd veilige rioollozing
en 20% dikke fractie die in de biogasinstallatie
wordt omgezet in energie.” Hoewel Kamplan
de techniek blijft ontwikkelen, is de installatie
al leverbaar in Europa en elders in de wereld.
“Dit type biologische mestverwerkings
installatie kan nu worden ingezet. Hoe meer
er met succes jaarlijks hun circa 35.000 m3
mest verwerken, hoe sneller de uit door
ontwikkeling verkregen innovaties overal
kunnen worden ingepast.” Die ontwikkeling
richt zich op de reststromen. De dunne fractie
kan nog schoner en aan de dikke fractie moet
meer nuttige bodemvoeding kunnen worden
onttrokken.

Kamplan verwerkt met de in eigen huis
ontworpen en volledig geautomatiseerde
installatie diverse soorten mest in een
biologisch proces, in samenhang met
innovatieve mechanische technieken en
intelligent meten, regelen en besturen.
Met duurzame elementen in een volledig
geautomatiseerd systeem onder unieke
besturing met monsterneming en controle
momenten rendeert de installatie met een
minimaal energieverbruik.
Onder die ideale omstandigheden zet het
biologische proces ongewenste stoffen om
in neutrale stoffen. Continue controle van
het verwerkte materiaal is essentieel,
want het effluent wordt op het riool geloosd
en daarvoor zijn de normen en waarden in
overleg met het waterschap vastgesteld.
Vroeger waren waterschappen en gemeenten
ronduit tegen lozing, maar nu de technieken
een aanvaardbaar effluent kunnen verzorgen,
werken overheden en organisaties graag mee
aan de oplossing van het mestprobleem.
Van den Langenberg meent: “Nu we zover
zijn dat we controleerbaar een veel beter
resultaat behalen, werken toezichthouders
gemakkelijker mee aan de bouw en
ingebruikneming van een nieuwe installatie.
Onze biologische mestverwerkingsinstallatie
toont aan dat er een werkbare oplossing
beschikbaar is en die realiteit draagt bij tot
een meer welwillende houding tegenover de
agrarische sector.”
Meer informatie:
www.kamplan.com/nl/mestverwerking
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experts en consultants hebben we dit project
in zijn gehele breedte aan kunnen bieden aan
de klant.”
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18 Landbouwraden in het buitenland (www.landbouwraden.nl)

Addis Abeba
Werkgebied: Ethiopië
Dhr. mr. J.L.M. van den Heuvel,
Landbouwraad
T (00-251) 113.711.100 ext. 205
E add-lnv@minbuza.nl
I http://ethiopia.nlembassy.org
Nairobi
Werkgebied: Kenia, Tanzania
Dhr. ir. G.A. Rikken, Landbouwraad
T (00-254) 20.4450.137
E nai-lnv@minbuza.nl
I http://kenia.nlambassade.org
Pretoria
Werkgebied: Zuid-Afrika,
Mozambique, Angola
Dhr. drs. N. Schelling, Landbouwraad
T (00-27) 12.425.4570/2/3
E pre-lnv@minbuza.nl
I http://zuidafrika.nlambassade.org
Kigali
Werkgebied: Rwanda, Burundi
Oeganda
Mw. ir. J.T.C.G. Muffels,
Landbouwraad
T (00-250) 280280281
E kig-lnv@minbuza.nl
I http://rwanda.nlambassade.org
Rabat
Werkgebied: Marokko,
Tunesië, Algerije en Libië
Dhr. drs. N.W. Visser, Landbouwraad
T (00-212) 537219613
E rab-lnv@minbuza.nl
I http://marokko.nlambassade.org
Algiers (Landbouwsteunpunt,
valt onder Rabat)
Dhr. K. Benchaalal,
Agricultural assistant
T (00-213) 21.92.28.28
E alg-lnv@minbuza.nl
I http://algerije.nlambassade.org

Amerika
Brasília
Werkgebied: Brazilië
Mw. ir. P.M.B. de Vries-van Loon,
Landbouwraad
T (00-55) 61.3961.3208
E bra-lnv@minbuza.nl
I http://brazilie.nlambassade.org
Twitter @bomdiapatricia

São Paulo (Landbouwsteunpunt,
valt onder Brasília)
Mw. F.E. Heering,
Agricultural assistant
T (00-55) 11.3811.3300
T (00-55) 11.3811.3313
E sao-lnv@minbuza.nl
I http://saopaulo.nlconsulaat.org
Buenos Aires
Werkgebied: Argentinië,
Chili, Uruguay, Paraguay
Dhr. ir. B. Vrolijk, Landbouwraad
T (00-54) 11.4338.0090
E bue-lnv@minbuza.nl
I http://argentinie.nlambassade.org
Twitter @bartvrolijk
Mexico
Werkgebied: Mexico, Cuba
Dhr. ir. J.F. Rummenie, Landbouwraad
T (00-52) 55.110.56560
E mex-lnv@minbuza.nl
I http://mexico.nlambassade.org
Twitter @GabrielleMexico
Washington
Werkgebied: Verenigde Staten
van Amerika (incl. Puerto Rico),
Canada, tevens Wereldbank
Dhr. drs. M.W.M. Olde Monnikhof,
Landbouwraad
T (00-1) 202.274.2716
E was-lnv@minbuza.nl
I http://dc.the-netherlands.org
I www.hollandfoodpartner.com
Twitter @oldemonnikhof

Azië
Hanoi
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Mw. mr. drs. D. Dernison,
Landbouwraad
T (00-84) 43.8315.650 ext. 220
E han-lnv@minbuza.nl
I http://nl.hollandinvietnam.org
Twitter @daphnedernison
Bangkok (Landbouwsteunpunt,
valt onder Hanoi)
Dhr. S. Chantachitpreecha,
Agricultural Assistant
T (00-66) 2.309.5290
E ban-lnv@minbuza.nl
I http://thailand.nlambassade.org

Jakarta
Werkgebied: Indonesië, Singapore,
Malesië, tevens voor Association of
South-East Asean Nations (ASEAN)
Dhr. ir. J.F. Rummenie, Landbouwraad
T (00-62) 21.524.1032/48
T (00-62) 21.525.1515
E jak-lnv@minbuza.nl
I http://indonesie.nlambassade.org
Kuala Lumpur
(Landbouwsteunpunt, valt onder
Jakarta)
Mr. Sing Know Tham, Agricultural
Assistant
Mrs. Li Huan Hoh, Agricultural
Assistant (markttoegangs
problemen en SPS)
T (00-60) 3.2168.2600
E kll-lnv@minbuza.nl
I http://maleisie.nlambassade.org
Singapore (Landbouwsteunpunt,
valt onder Jakarta)
Dhr. ir. A. Kusuma, Agricultural
Assistant
T (00-65) 6739.1121
E sin-lnv@minbuza.nl
I http://singapore.nlambassade.org
New Delhi
Werkgebied: India, Sri Lanka
Dhr. drs. ing. A.W. Verhey,
Landbouwraad
T (00-91) 11.24.197.605
E nde-lnv@minbuza.nl
I http://india.nlambassade.org
Twitter @wouterverhey
Peking
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Dhr. ir. M. Overheul, Landbouwraad
Mw. mr. N. Runia, Landbouwraad
T (00-86) 10.8532.0260
E pek-lnv@minbuza.nl
I http://china.nlambassade.org
Hong Kong SAR
(Landbouwsteunpunt, valt onder
Peking)
Dhr. R. Wong, Agricultural assistant
T (00-852) 2599 9227
E nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
I www.hollandinhongkong.org
Shanghai (Landbouwsteunpunt,
valt onder Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
T (00-86) 21.22.087229
E sha-lnv@minbuza.nl
I http://shanghai.nlconsulaat.org

Seoul
Werkgebied: Republiek Korea
en Taiwan
Dhr. A. Snellen van Vollenhoven,
Landbouwraad
T (00-82) 2.311.8670
E seo-lnv@minbuza.nl
I http://zuidkorea.nlambassade.org
Taipeh (Landbouwsteunpunt,
valt onder Seoul)
Mw. W. Liang, Agricultural assistant
T (00-8860) 2.8758.7228
E nltaiagr@ntio.org.tw
I www.ntio.org.tw
Tokyo
Werkgebied: Japan
Mw. drs. C.M. Heijdra, Landbouwraad
T (00-81) 3.5776.5490
E tok-lnv@minbuza.nl
I http://japan.nlambassade.org
Twitter @cindyheijdra

Europese Unie
Berlijn
Werkgebied: Duitsland en
Zwitserland; Denemarken,
Noorwegen en Zweden i.s.m.
Kopenhagen
Dhr. ir. A.C. van Arnhem,
Landbouwraad
Mw. ir. K.L. Westra, Landbouwattachée
T (00-49) 30.2095.6480
E bln-lnv@minbuza.nl
I http://bln.niederlandeweb.de/nl
Twitter @agriberlijn
Blog www.agriberlijn.com
München (Landbouwsteunpunt,
valt onder Berlijn)
Mw. A. Meyer
T (00-49) 89 206 02 67 12
E mun-lnv@minbuza.nl
I www.niederlandeweb.de
Boedapest
Gesloten per 1-8-2014.

Boekarest
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije en Griekenland
Dhr. drs. R.H. Schaap,
Landbouwraad
T (00-40) 21.208.6050
E bkr-lnv@minbuza.nl
I ww.netherlandsemb.ro
Twitter @reinderschaap

Lissabon (Landbouwsteunpunt,
valt onder Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
T (00-351) 21.391.4919
E lis-lnv@minbuza.nl
I http://portugal.nlambassade.org

Sofia (Landbouwsteunpunt,
valt onder Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova,
Agricultural assistant
T (00-359) 2.8160.380
E sof-lnv@minbuza.nl
I http://bulgarije.nlambassade.org

Parijs
Werkgebied: Frankrijk
Dhr. ir. N.A. van Opstal,
Landbouwraad
T (00-33) 1.4062.3353/55
E par-lnv@minbuza.nl
I http://frankrijk.nlambassade.org
Blog http://agrofoodhandels
informatiefrankrijk.wordpress.com

Brussel
Werkgebied: België, Luxemburg
Dhr. drs. G.G.J. Thissen,
Landbouwraad
T (00-32) 2.679.1550
E bru-lnv@minbuza.nl
I http://belgie.nlambassade.org

Rome (Landbouwsteunpunt)
Werkgebied: Italië
Mw. M. Sipman, Agricultural
assistant
T (00-39) 06.3228.6224
E rom-lnv@minbuza.nl
I http://italie.nlambassade.org

Kopenhagen
(Landbouwsteunpunt)
Werkgebied: Denemarken,
Noorwegen en Zweden i.s.m.
Berlijn; Finland i.s.m. Warschau
Mw. drs. R. Nijland,
Agricultural assistant
T (00-45) 33.707.237
E kop-lnv@minbuza.nl
I http://denemarken.nlambassade.org
Twitter @renskenijland

Warschau
Werkgebied: Hongarije,
Oostenrijk, Polen, Slowakije
Dhr. ir. M.A.C. Homan,
Landbouwraad
T (00-48) 22.559.1269
E war-lnv@minbuza.nl
I http://polen.nlambassade.org

Londen
Werkgebied:
Verenigd Koninkrijk, Ierland
Dhr. dr. M.H. de Jong, Landbouwraad
T (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
E lon-lnv@minbuza.nl
I http://verenigdkoninkrijk.
nlambassade.org
Twitter @HenkdeJong3

Cairo
Werkgebied: Egypte
Dhr. ir. J.C.M.A. Geijer, Landbouwraad
T (00-202) 2 736 38 63 /
2 739 55 71/2/3
E kai-lnv@minbuza.nl
I http://egypte.nlambassade.org

Madrid
Werkgebied: Spanje, Portugal
Mw. Drs. C.W. Zwitser,
Landbouwraad
T (00-34) 91.353.7521
E mad-lnv@minbuza.nl
I http://spanje.nlambassade.org

Midden-Oosten

Riyadh
Werkgebied: VAE, Saoedi-Arabië,
Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman
Dhr. dr. ir. J.G. van der Beek,
Landbouwraad
T (00-966) 11 488 1093
E riy-lnv@minbuza.nl
I http://saudi-arabie.nlambassade.org
Twitter @NLAgrofoodGCC
Dubai (Landbouwsteunpunt,
valt onder Riyadh)
Mw. S. Kadri, Agricultural assistant
T (00-971) 4.4407600 (ext. 607)
E dba-lnv@minbuza.nl
I http://vae.nlambassade.org

Overig Europa
Ankara
Werkgebied: Turkije, Israël en
Palestijnse gebieden
Dhr. M. Cevikoglu, Landbouwraad
T (00-90) 312.409.1860
E ank-lnv@minbuza.nl
I http://turkije.nlambassade.org
Belgrado
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Servië en Montenegro
Dhr. drs. M.A. Wegen, Landbouwraad
T (00-381) 11.202.39.83
E bel-lnv@minbuza.nl
I http://serbia.nlembassy.org
I www.agribusiness-nl-srb.com
Zagreb (Landbouwsteunpunt,
valt onder Belgrado)
Mw. D. Bacic, Agricultural assistant
T (00-385) 1.464.2220
E zag-lnv@minbuza.nl
I http://kroatie.nlambassade.org
Kiev
Werkgebied: Oekraïne,
Dhr. dr. E.J. Krajenbrink,
Landbouwraad
T (00-380) 44 490 82 23
E kie-lnv@minbuza.nl
I http://oekraine.nlambassade.org
Moskou
Werkgebied: Rusland, Kazachstan
Dhr. ir. P.J.M. de Jong, Landbouwraad
Dhr. E. Smidt, Landbouwattaché
T (00-7) 495 797 29 46
E mos-lnv@minbuza.nl
I http://rusland.nlambassade.org
Twitter @iorusland

Permanente Vertegenwoordigingen Ez bij internationale organisaties
Brussel PV-EU
Dhr. drs. G.G.J. Thissen,
Landbouwraad
Dhr. drs. J.K. Knol,
Veterinaire en Fytosanitaire Raad
Mw. drs. I.C.M. Tilborg-van Loon,
Landbouwattachée
Dhr. drs. T. Heddema,
Landbouwattaché
T (00-32) 2.679.1545/1546
E bre-lnv@minbuza.nl
I http://eu.nlmission.org
Tevens belast met procurementaangelegenheden in het kader van
de ontwikkelingsfondsen van de EU.

Genève PV-Genève
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
WTO (Wereldhandelsorganisatie)
en andere internationale organisa
ties te Genève (UNCTAD, UNEP,
WHO, WIPO/UPOV)
Dhr. ir. P.L. Gooren, Landbouwraad
T (00-41) 22.748.1822/08
E gev-lnv@minbuza.nl
I http://geneva.nlmission.org
Parijs PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Mw. drs. C. Boonstra, Landbouwraad
T (00-33) 1.4062.3313/4
E pao-lnv@minbuza.nl
I http://oeso.nlvertegenwoordiging.org
Twitter @carlaboonstra
Rome PV-Rome
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
VN-organisaties voor voedsel
en landbouw
Mw. G. Verburg, Buitengewoon en
Gevolmachtigd Ambassadeur,
Permanent Vertegenwoordiger
Dhr. drs. R. Elkhuizen,
Ambassaderaad, Plv. Permanent
Vertegenwoordiger
Dhr. drs. M. Adelaar, Tweede
Secretaris, Adj. Permanent
Vertegenwoordiger
T (00-39) 06.574.0306/ 2326
E rof@minbuza.nl
I Zie www.italie.nlambassade.org >
Ambassade > Nederlandse
vertegenwoordigingen in Italië
Twitter @GerdaVerburg

Netherlands AgriBusiness
Support Office
NAFTC New Delhi
Dhr. M. Leijten, Director
T (00-91) 98 11 244 239
E info@naftc-india.com
I www.naftc-india.com
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Nederland is uitgenodigd om op 7 en 8 mei
2015 gastland te zijn van het Symposium
Feines Essen & Trinken in München. Tijdens
de bijeenkomst krijgt het Nederlandse
product twee dagen alle aandacht van onder
andere Duitse inkopers die het Holland
Paviljoen bezoeken en kookdemonstraties
bijwonen. Daarnaast krijgen deelnemende
bedrijven de kans om kennis te maken met
Duitse retail en is er veel aandacht vanuit de

vakmedia. Feines Essen & Trinken is een
evenement dat bestaat uit een symposium
en een exclusieve productpresentatie waar
speciaal uitgenodigde bedrijven hun nieuwe
producten tonen. De bezoekers bestaan uit
retail-filiaalleiders, managers en inkopers
van de grote Duitse supermarktketens.
Deze unieke netwerkmogelijkheid is wat
dit symposium zo bijzonder maakt.

Wilt u gebruikmaken van deze unieke
kans en uw producten presenteren
aan een breed netwerk van relevante
(Zuid-)Duitse decision makers en
vooraanstaande inkopers van de retail?
Neem dan contact op met Anna Meyer:
mun-lnv@minbuza.nl.

GreenhouseConnect
Tailor made netwerken; het kan tijdens het
GreenhouseConnect Event dat gehouden
wordt van 22 tot 25 oktober 2014 in
Tampa, Florida. Doel is om kwekers en de
toeleverende industrie samen te brengen.
Van te voren worden er uitgebreide
gesprekken met deelnemers gevoerd zodat
op voorhand geïdentificeerd kan worden
waar de uitdagingen, kansen en
oplossingen liggen. De verkregen

informatie wordt gedeeld met alle
deelnemers zodat iedereen op voorhand
kan bepalen met wie men graag in contact
komt. Het team van GreenhouseConnect
maakt vervolgens de afspraken voor de
betrokken partijen.
Meer informatie via was-lnv@minbuza.nl of
kijk op http://www.greenhousegrower.com/
greenhouse-grower-connection-event/.

Langere levensduur melkvee

Foto: E. Dronkert

Dierenartsen, melkveehouders, bedrijfs
adviseurs en kengetallenspecialisten
ontwikkelden gezamenlijk voorstellen voor
nieuwe hulpmiddelen die kunnen bijdragen
aan het verlengen van de levensduur van
melkvee. In opdracht van het consortium
Duurzame Zuivelketen (DZK) hebben zij
gewerkt aan nieuwe kengetallenoverzichten
en een planmatige aanpak om melkvee
houders te ondersteunen in hun
diermanagement. Het verlengen van de
levensduur van melkvee vraagt om een
bedrijfsbrede aanpak. Het gaat om een
combinatie van kennis over gezondheid,
huisvesting, voeding, jongvee-opfok en
fokkerij aan de ene kant en gericht werken aan
het planmatig verbeteren van het bedrijfs
management aan de andere kant.

De nieuwe kengetallenoverzichten
verschillen van de bestaande doordat ze
alle beschikbare kengetallen die betrekking
hebben op gezondheid, welzijn en levens
duur op één A4 weergeven. In één oogopslag
krijgt de veehouder daarmee een actueel
inzicht in de status van de veestapel.
In de overzichten staan kengetallen over
onder andere levensduur, afvoerredenen en
de gezondheid van melkkoeien en jongvee.
Het eindresultaat bestaat uit een jaarover
zicht en een periode-overzicht met actuele
kengetallen over de afgelopen weken tot en
met kwartaal. Dat laatste is gericht op het zo
snel mogelijk bijsturen wanneer kengetallen
aangeven dat resultaten gaan afwijken van
streefwaarden.

Bedrijfsgerichte aanpak
Het tweede hulpmiddel betreft een methode
om via een bedrijfsgerichte aanpak te
werken aan het verbeteren van gezondheid,
welzijn en levensduur op melkveebedrijven.
De methode omvat de stappen Plan, Do,
Check en Act en wordt daarom afgekort
weergegeven met de term PDCA. De
veehouder werkt met dit plan stapsgewijs
aan verbetering op basis van de zelfgekozen
bedrijfsdoelen en verbeterpunten. Aan de
hand van het verloop van kengetallen uit
de overzichten kan worden gemonitord of
doelen bereikt worden. Adviseurs kunnen

ondersteunen bij het opstellen en
monitoren van dergelijke verbeterings
plannen. Zo is een lijst beschikbaar met
allerhande hulpmiddelen die via internet of
adviseurs beschikbaar zijn. Hiermee kunnen
zowel oorzaken van problemen als
mogelijke oplossingen snel gevonden
worden.

Downloaden rapport
Het eindrapport Kengetallenoverzichten en
PDCA-aanpak voor verlenging van levensduur
melkvee is te downloaden via:
http://edepot.wur.nl/307160

Dit project werd in opdracht van het
publiek-private partnership Duurzame
Zuivelketen uitgevoerd onder leiding
van ZLTO in samenwerking met
Wageningen UR Livestock Research en
de eerder genoemde deskundigen
vanuit de melkveehouderij en het
dienstverlenend bedrijfsleven. Het
onderzoek werd gefinancierd door het
Productschap Zuivel en het ministerie
van Economische Zaken.

Zuivelsector
China
De aangescherpte importeisen, deels
samenhangend met zwaardere hygiëne-eisen
voor de eigen zuivelsector in China, betreffen
slechts één kant van de medaille. Tegelijkertijd
werkt China aan de modernisering van de
eigen melkproductie en aan een logische,
noodzakelijke herstructurering van de eigen
Chinese zuivelindustrie, in antwoord op
voedselveiligheidsproblemen en de trends in
de Chinese voedsel- en zuivelmarkt (in een
wereldwijde context). Feit is dat de import
behoefte aan melk in China sterk gegroeid is
en de komende jaren zal blijven toenemen; in
2008 bedroeg de import slechts 3% van de
binnenlandse consumptie van melkproducten
in China. In 2012 was dit cijfer verviervoudigd
tot circa 14%. In 2015 zal de importbehoefte
naar verwachting meer dan 33% zijn.

Foto: Chris Billman

De Chinese ambities zijn om in 2015 circa
40 miljard kilogram melk te produceren
(verwachte consumptie is circa 60 miljard
kilogram). Voor 2020-2025 zijn productie
doelen van 50-70 miljard kilgroam genoemd.
De vraag is of dat productietechnisch en
economisch haalbaar is gezien de beperkte
productiemogelijkheden in China (land,
water, voer, diergezondheid, etc.).

• in 2020 zal China naar verwachting
de grootste consumentenmarkt voor
zuivelproducten ter wereld zijn met een
winkelomzet ter waarde van meer dan
€ 100 miljard.
• dat wil zeggen een groei van 64% tegenover
slechts 1-3% groei in de West-Europese
landen, 4% in Japan, 11% in Rusland, 13%
in Noord-Amerika, 17% in Iran, 22% in
Brazilië.

In financiële termen ziet de Chinese
zuivelmarkt er nog indrukwekkender uit:
• in 2012 vertegenwoordigden de
winkelverkopen van zuivelproducten in
China een waarde van € 38 miljard.

In 2013 bedroeg de agri&foodexport van
Nederland naar China en Hong Kong
€ 2,2 miljard. 35% daarvan betrof export van
zuivelgerelateerde producten, met baby
voeding en ingrediënten daarvoor als grootste

productcategorieën (in CBS-statistieken
grotendeels te vinden onder graanproducten).
In 2005 bedroeg de Nederlandse export van
agri&foodproducten ongeveer € 0,5 miljard,
in 2010 werd de € 1 miljard overschreden en in
de afgelopen drie jaar vond nogmaals een
verdubbeling plaats, met zuivel en babyfood
als sterkst groeiende en belangrijkste
productgroepen.
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Inter Fresh Concepts BV Inter Fresh Concepts:
helpt uiteenlopende
producenten hun afzet
optimaal te conditioneren en
tijdens transport te koelen. “Ja, en dan gaat het erom zo veel mogelijk
nadelen uit die oplossing weg te puzzelen,”
Het bedrijf zoekt naar de legt Leon Hoogervorst uit, “Want bloemen
wellicht koel aankomen, maar ook
beste oplossing voor elk kunnen
kletsnat worden en dan treedt smet op. Vis kan
product. Vis van afslag tot je met scherfijs koelen, maar vriesplekjes doen
aan de kwaliteit en een plas smeltwater
consument, rozen per afbreuk
ziet er ook niet fris uit. Kortom, wij zoeken net
vliegtuig of in een zo lang tot we een perfecte oplossing hebben.
Dan werken we samen met diverse producen
zeecontainer, pootgoed naar ten, want elk conditioneringconcept vraagt
verre landen, insuline of om specifieke technieken.”
bloedmonsters, Inter Fresh Een goed voorbeeld is Ice Pack XL. Je koelt er
of tijdens transport kaas, vis, vlees,
Concepts heeft een oplossing. infruitopslag
en bloemen mee. Ook de medische sector

Koele concepten

Alle gebruikte materialen zijn
geschikt voor levensmiddelen en
voldoen aan alle richtlijnen
van de laatste EG verpakkings
verordeningen.

Inter Fresh Concepts BV werkt samen met
onder andere Wageningen UR, TNO en
SenterNovem en is uitgegroeid tot een
kenniscentrum dat op tal van vragen een
innovatief antwoord wist te formuleren.
“We hebben een aantal producten dat zich
inmiddels heeft bewezen,” vervolgt
Hoogervorst. “Naast Ice Pack XL ook
InterSORB™. Dat absorbeert vocht, waardoor
zoiets als botritis geen kans krijgt zich te
ontwikkelen in een bloementransport.
Legt een exporteur of mondiaal werkende
producent een specifiek probleem voor dan
zoeken we een maatwerkoplossing. Zo werken
we regelmatig voor de voedsel- en medische
sector, maar ook voor installatie & constructie
bedrijven, supermarktketens en bijvoorbeeld
voor kwekers van potplanten.”
Meer info:
www.interfreshconcepts.com

De Helianthus annuus, nu overal te zien.
Prachtig in een vaas. Maar ook zeer geschikt
om na te schilderen, fantastisch in olievorm.
Het loof van zonnebloemen wordt gebruikt als
veevoer en de zaden kunnen aan kippen worden
gevoerd om de eierproductie te bevorderen en
de dooier donkerder te laten kleuren.

Foto
van de
maand

is een dankbare gebruiker. Het is een mat van
non-woven doek, verdeeld in cellen met
absorberend poeder en afgedekt met plastic
(LDPE) toplagen. De losse vellen worden in
water gelegd en zuigen zich binnen een half
uurtje vol. Nu wordt de aaneenschakeling van
gelkussens in een vriezer op de gewenste
temperatuur gebracht, bijvoorbeeld 3 minuten
in een tunnelvriezer of 5 uur in een vriesvak.
De mat is in diverse afmetingen leverbaar of
aan de rol, met perforatie om gemakkelijk af te
scheuren. Pasklaar in de koeldoos of rond een
product gewikkeld of gevouwen zorgt Ice Pack
XL voor een langdurig stabiele temperatuur.
De mat blijft flexibel en voorkomt daarmee
drukplekken en bevriezingspunten. Het
ultralichte materiaal belast de transportkosten
niet. Er komt na ontdooiing geen smeltwater
vrij en de koelmat is herbruikbaar.

“En bedenk,” vertelt Leon Hoogervorst,
“Dat Ice Pak XL gemakkelijk droog kan worden
opgeslagen. Eén doosje van 40x40x40cm geeft
eenmaal vol ijs een gigantisch koeloppervlak.
Het is economisch voor grootverbruikers en
ook ideaal in de retail. Geeft een visdetaillist
een klant een visje in scherfijs mee, dan komt
die thuis met een tasje smeltwater. Een stukje
Ice Pack XL is vele malen klantvriendelijker.”

Activiteitenkalender 2014
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land

Afrika

AMERIKA

Azië

europese unie

DR, Congo Zambia

Cuba - Feria Internacional
de la Havana

India

Italië

International FoodTec India &
PackEx India
(Hollandpaviljoen)
Inlichtingen uitvoering:
FME-CWM: nicole.de.borst@fme.nl
079 353 13 90
Inlichtingen markt:
nde-lnv@minbuza.nl

Matchmaking en workshop
visserijsector
Inlichtingen uitvoering en markt:
rom-lnv@minbuza.nl
+39 06 32 28 62 24

14-20 september
Handelsmissie landbouw,
veeteelt en energie
Inlichtingen uitvoering:
Joost van Dam: info@nec.nl
Inlichtingen markt:
Ambassade te Kinshasa:
kss-hb@minbuza.nl

Zuid-Afrika

5-7 november
Holland Paviljoen op Food and
Drink Event te Johannesburg
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
a.b.van.beuzekom@minez.nl

2-9 november

Holland paviljoen
Inlichtingen uitvoering:
Marjolijn Waal: mwaal@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

Argentinië, Paraguay en
Uruguay

9-14 november

Economische missie met focus
op (onder andere) land- en
tuinbouw
Inlichtingen uitvoering:
fred.vandermeer@rvo.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

Colombia, Peru

24-28 november
Economische missie met
focus op (onder andere)
land- en tuinbouw
Inlichtingen uitvoering:
jos.hermsen@rvo.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

Chili

30 nov-4 dec
Handelsmissie met focus op
(onder andere) tuinbouw, o.l.v.
burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam
Inlichtingen uitvoering:
mflierhuis@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

14-16 november

midden-oosten
Irak

17-20 november
Holland Paviljoen op Iraq
Agrofood 2014, Erbil
(Noord-Irak)
Inlichtingen uitvoering:
aplomp@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
s.h.hoff@minez.nl

Saoedi-Arabië

9-11 november
Gulfood Manufacturing/ Seafex
Holland Paviljoen
Inlichtingen uitvoering:
ccramer@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
riy-lnv@minbuza.nl

14-15 oktober

Duitsland

10-12 november
Handelsmissie naar Beieren met
focus op tuinbouw en uitgangs
materiaal (incl. ronde tafel)
Inlichtingen uitvoering:
Jochem Wolthuis:
info@nldcommunicatie.nl
Inlichtingen markt:
anna.meyer@minbuza.nl

Overig Europa
Rusland

15-18 september
World Food Moscow
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
mos-lnv@minbuza.nl

8-11 oktober
Landbouwbeurs Golden Autumn,
Moskou
Inlichtingen uitvoering:
vjp@phaff.com
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

Noteer het in je agenda!

