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Algerije
Landbouwzaken Rabat
Mond- en klauwzeer
Het Algerijnse ministerie heeft verklaard dat
de uitbraak van mond-en-klauwzeer (in 21 van
de 48 provincies) onder controle begint te
komen. De ziekte brak in juli uit bij een partij
stieren uit Tunesië. Bestrijding is lastig
gebleken omdat boeren en handelaren hun
vee hebben verplaatst, ondanks strenge
veiligheidsmaatregelen. Het ministerie kocht
900.000 doses vaccin aan om de ziekte de
baas te worden.

Rwanda
Landbouwzaken Kigali
Subsidiefonds

opvoeren, en ziet Chili naast fruit vooral
kansen om de visexport te laten stijgen, mede
omdat Noorwegen getroffen wordt door het
embargo. De Chileense visserijsector verwacht
dat de exportwaarde met 30% zal toenemen,
waarbij het vooral om zalm en forel gaat.
In 2013 bedroeg de Chileense export van die
beide soorten $ 3,5 miljard.

Argentinië
Landbouwzaken Buenos Aires
Toegang tot quota mesterij-rundvlees
Na enkele jaren lobbyen is het Argentinië
gelukt toegang te krijgen tot het zogenoemde
‘481 quotum, een tariefvrij invoerquotum van
48.200 ton voor rundvlees afkomstig uit
intensieve mesterijen. Andere landen die
toegang hebben tot dit quotum zijn Verenigde
Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en

kunnen groeien. Ook worden de omstandigheden voor optimale productie getest. Het
project wordt uitgevoerd door de Universiteit
van Querétaro en gefinancierd door het
ministerie van Landbouw (SAGARPA) en
FOCIR. Projectleider is dr. Marieke VanthoorKoopmans. De eerste productie wordt begin
2015 verwacht. Meer informatie:
mariekekoopmans81@gmail.com.

Europese Unie
België
Landbouwzaken Brussel
Fusie groenteverwerkers
De fusie van de West-Vlaamse diepvriesgroentebedrijven Ardo en Dujardin Foods is
goedgekeurd. Beide bedrijven gaan vanaf 2015

In december 2013 zette de Nederlandse
ambassade de Agri-Sector Development
Facility (ASDF) op en droeg het beheer van
deze faciliteit met € 2 miljoen over aan ICCO
Rwanda. De faciliteit verstrekt in de jaren 2014
en 2015 subsidies tot een maximum van
€ 100.000 voor innovatieve agribusinesspartnerschappen van Rwandese en Nederlandse
private sector en/of kennisinstellingen.
Projectvoorstellen kunnen rechtstreeks
worden ingediend of op basis van
(thematische) ‘calls for proposals’.
Meer informatie over de faciliteit:
http://apf-rwanda.ning.com, per e-mail
naar asdfund@icco-cooperation.org of bel
+250 786 101 41 (mobiel). Mail voor aanvullende informatie met: kig-lnv@minbuza.nl.

Handelsmissie
Minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma
zijn voornemens een gezamenlijk bezoek te
brengen aan Rwanda op 12-13 november 2014.
In het kader van dit bezoek wordt een
handelsmissie georganiseerd met focus
op agribusiness-ontwikkeling en
duurzame energie.
Meer informatie: kig-lnv@minbuza.nl.

Amerika
Argentinië, Chili
Landbouwzaken Buenos Aires
Russisch importverbod
Diverse landen in Zuid-Amerika staan klaar
om Rusland de producten te verkopen die het
vanwege de sancties niet meer uit de EU en
andere landen wil afnemen. Zo wil Argentinië
de fruit- en vleesexport naar Rusland

Uruguay. Het quotum wordt door de sector
gezien als aantrekkelijker dan het Hilton
quotum, dat Argentinië de laatste jaren niet
geheel opvulde. Administratieve problemen
bij de verdeling waren daaraan mede debet.
De laatste jaren is de export van rundvlees
vanuit Argentinië afgenomen, en inmiddels is
buurland Paraguay een grotere rundvleesexporteur.

Mexico
Landbouwzaken Mexico-Stad
Microalgae-project
Op het agropark in Querétaro (een cluster van
kassen, met een totale oppervlakte van circa
100 hectare) wordt een pilot opgezet voor
microalgae-productie. Door tests worden de
meest geschikte algensoorten geselecteerd,
die op het overtollige water van de kassen

door het leven als Ardo. Het fusiebedrijf
omvat 20 productie-, verpakkings- en
distributiesites in acht Europese landen en zal
meer dan 800.000 ton eindproduct verkopen.
De nieuwe groep zal 3800 medewerkers tellen
en een geconsolideerde omzet realiseren van
815 miljoen euro. Ambitie is om het nieuwe
Ardo verder uit te bouwen als de onbetwiste
Europese leider in vriesverse groenten en
fruit, vriesverse kruiden en ingrediënten.
De focus blijft gericht op de drie klanten
segmenten: retail, foodservice en industrie.

Daling landbouwbedrijven
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in
België daalt in 2014 naar verwachting opnieuw
met ruim 3%. Eén van de opvallendste cijfers
bij de dieren is de daling van het aantal
vaarzen voor vleesproductie tussen één en
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twee jaar. Die zou ruim 70% bedragen voor
heel België. Het aantal fokvaarzen - waarmee
vooral melkvee bedoeld wordt – dat ouder is
dan twee jaar zou dan weer gestegen zijn met
ruim 32%. “Het aantal kalveren in ons land
blijft min of meer gelijk, maar we zien wel
degelijk een trend naar een afbouw van de
vleesveestapel en een stijging van de melkveestapel”, zegt Guy Vandepoel van Boerenbond.

Portugal
Landbouwzaken Madrid
Pescanova zoekt koper
Pescanova Spanje heeft PWC opdracht
gegeven een koper te vinden voor haar
Portugese vestiging van kweekvis (tarbot) te
Mira. De Spaanse (toekomstige eigenaar) en
Portugese banken (hypotheek zowel op
kwekerij als op de aandelen) kunnen het niet
eens worden over de aflossing van de
schulden. Beweerd wordt dat het bedrijf een
injectie van € 50 miljoen nodig zou hebben,
maar de multinational weigert ook maar
1 euro aan haar filialen in het buitenland te
geven. De banken willen zodoende het filiaal
in Portugal afstoten.

de productie dit jaar nog van 230.000 ton naar
300.000 ton te verhogen. Het bedrijf zet 95%
van haar producten (uit Portugal, Chili en
Spanje) in het buitenland af.

Roemenië
Landbouwzaken Boekarest
INDAGRA-beurs 2014
Op deze grootste agrobeurs van Roemenië
(29 oktober-2 november 2014) lanceert de
Nederlandse ambassade het initiatief
‘Capitalizing Business Opportunities in the
Romanian Horticultural Sector’, bedoeld ter
ondersteuning van deze sector in Roemenië.
Van tevoren zal een handleiding worden gepubliceerd, met daarin onder andere informatie
over het nieuwe National Rural Development
Programme 2014-2020 en de strategische visie
voor de Roemeense agro- en foodsector
2020-2030. Er wordt matchmaking aange
boden, evenals kennisuitwisseling en
ondersteuning bij het identificeren van
kansen voor wetenschappelijke en commerciële kansen. Er zijn alleen reis- en verblijfkosten. Bij voldoende interesse kan een

voor textiel en halffabrikaten. De beurs
zal opereren onder auspiciën van de
Commodity Exchange in Boekarest.

Spanje
Landbouwzaken Madrid
Nutreco verkoopt niet
Door uitblijven van het gevraagde bod van
€ 450 miljoen heeft Nutreco het verkoop
proces van haar vlees- en diervoederbedrijf in
Spanje en Portugal gestaakt. In plaats hiervan
heeft Nutreco besloten de nieuwe business
unit ‘Compound Feed and Meat Iberia’ te
creëren, met als onderdelen Sada, Nanta en
Inga Food. Sada is met een marktaandeel van
26% marktleider in pluimvee in Spanje.
Diervoederpoot Nanta heeft een marktaandeel
van 16% in Spanje en Portugal en Inga Food
wijdt zich aan de varkensvleesproductie.

Verenigd Koninkrijk
Landbouwzaken Londen
Gedragscode rundvleessector
Op initiatief van Defra gaan Britse rundveehouders en vleesverwerkers samen werken aan een
nieuwe gedragscode die moet leiden tot grotere
transparantie over contractvoorwaarden en
langere notificatieperiodes over veranderingen
in productspecificaties. De Britse rundveehouderij verkeert in een crisis door een groot
aanbod, onder andere door de toename van
Iers rundvlees en afname van vraag. Defra en
het productschap gaan exportkansen voor
derde landen onderzoeken, inclusief Japan en
China, en bekijken de mogelijkheid van
beschermde geografische aanduidingen.
Agentschap voor dier- en plantenziekten
Met ingang van oktober worden de taken van
de huidige inspectiedienst voor bijen, de
diergezondheids- en veterinaire dienst, de
inspectiediensten voor plantgezondheid en
zaaigoed, en de inspectiedienst voor variëteiten en genetische modificatie, samengevoegd
in het nieuwe agentschap Animal and Plant
Health Agency (APHA).

Pescanova Portugal heeft de
capaciteit om jaarlijks 3000 ton tarbot te
kweken.

Sugal investeert
De grootste producent van tomatenconcentraat in Portugal, Sugal (eigenaar van het merk
Guloso) investeert een bedrag van € 20 miljoen
om de productiecapaciteit van haar vijf
fabrieken te verhogen, waarvan € 8 miljoen
voor de twee fabrieken in Portugal. Doel is om

gezamenlijke stand worden georganiseerd
(minimaal 5 bedrijven, voor € 1500 per
onderneming). Ook niet-tuinbouwbedrijven
kunnen deelnemen. Meer informatie:
bkr-lnv@minbuza.nl of +40 21 208 6051/2.

Voorbereiding graanbeurs
In Corabia (Zuid-Roemenië) wordt binnenkort
de eerste Roemeense graanbeurs geopend.
Op de beurs zal worden gehandeld in
(agrarische) grondstoffen, vee, grondstoffen

Stijging groenteproductie
De omvang van de Britse productie van
groente steeg in 2013 met 4%. Opmerkelijk is
dat het areaal van rabarber steeg met 31% tot
133 hectare door de toenemende binnenlandse consumptie. Toch steeg de invoerwaarde
van groente en fruit met 10% tot 5 miljard
pond en daalde de zelfvoorzieningsgraad voor
groente tot 55% en voor fruit tot 10%. Vooral
de zelfvoorzieningsgraad van champignons is
sterk afgenomen en is nu 41%.
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Saoedi-Arabië
Landbouwzaken Riyadh
Landbouwbeurs

Land-van-herkomst steeds belangrijker
Britse consumenten kijken steeds meer naar
aanduidingen van het land-van-herkomst op
de verpakking van levensmiddelen. Volgens de
onderzoekers van Perception Research
Services kijkt nu 89% van de consumenten
naar het herkomstland van vers voedsel.
60% van het winkelend publiek controleert
het herkomstland van verwerkte producten.
Een derde van de Britse consumenten geeft
aan bereid te zijn meer te betalen voor een
Brits product. Opmerkelijk is dat de jongere
klanten relatief minder naar de herkomst van
vers voedsel kijken.

Supermarkten
De prijsoorlog van supermarkten in het
Verenigd Koninkrijk houdt aan. De prijzen van
voedsel en drank waren in juni 2014 lager dan
dezelfde maand een jaar geleden. De grote
supermarkten beleven moeilijke tijden en de
verwachting is dat de prijsoorlog de komende
tijd zal verscherpen. Sommige analisten
geloven dat de Britse supermarktsector een
historische verandering doormaakt. Het lijkt
erop dat de kooppatronen door de recessie
blijvend zijn veranderd. Consumenten gaan
meer op zoek naar koopjes en loyaliteit aan
een bepaalde winkel is afgenomen.
De wekelijkse trip naar de megastore is
minder aantrekkelijk geworden. In plaats
hiervan doet men minder regelmatig de grote
boodschappen en bezoekt men vaker de
kleinere buurtwinkels. Volgens sommigen is
dit ook een verklaring voor de groei van Lidl
en Aldi, want die zijn behalve goedkoop ook
vaak dichterbij gevestigd. Hun groei lijkt nog
altijd onstuitbaar. In april-juni steeg het
marktaandeel tegenover vorig jaar van Lidl
van 3,1% tot 3,6% en van Aldi van 3,7% tot
4,8%. Behalve de concurrentie van de
prijsvechters kampen de grote supermarkten
ook met een erfenis van strategische investeringen in megastores nu de omzet via online
kanalen en in convenience stores de laatste
jaren sterk is gestegen.

‘Saudi Agriculture’ is al jarenlang de
belangrijkste en grootste landbouwbeurs
van het Midden-Oosten. Dit jaar is de beurs
voor de 33e keer georganiseerd. Van 7-10
september toonden ook standhouders uit ons
land de nieuwste innovaties op het gebied van
landbouwproducten, -diensten en -materialen. Onder de bezoekers bevonden zich
producenten, distributeurs en producenten
van landbouwproducten op zoek naar
groeimogelijkheden in de grootste en snelst
groeiende markt in de Golfregio. Nederland is
in Saoedi-Arabië marktleider voor pootaardappelen, machines voor pluimveeverwerking
en tuinbouwzaden. Andere belangrijke
exportproducten zijn bakkerijgrondstoffen en
zuivel. Ook dit jaar waren er daarom diverse
Nederlandse bedrijven aanwezig met een
stand op de beurs.

Overig Europa
Turkije
Landbouwzaken Ankara
Steun veehouderij
De Turkse minister van Landbouw kondigde
onlangs een nieuw steunprogramma voor de
Turkse veehouderijsector aan. De steun is met
name bestemd voor het midden- en kleinbedrijf en moet zorgen voor versterking van de
sector, groei van het inkomen van veehouders
en van de werkgelegenheid op het platteland,
en toename van de vlees- en melkproductie in
Turkije. Het steunprogramma is van toepassing op vier regio’s, te weten Oost-Anatolië,
Zuid-Oost Anatolië, Konya en het oostelijk
deel van de Zwarte Zee. Subsidies zijn
beschikbaar voor modernisering van
bestaande of aanschaf van nieuwe stallen
bestemd voor klein- en grootvee. De subsidies
kunnen oplopen tot 50% met een maximum
van € 105.000 voor grootvee en € 42.100 voor
kleinvee. Verder worden veehouderijen
gestimuleerd om fokstieren aan te schaffen bij
TIGEM2 of bij gecontracteerde bedrijven,
doordat het Turkse ministerie van Landbouw
80% van de aanschafkosten subsidieert.
Indien vervolgens met deze fokstieren wordt
gefokt, krijgt men van de overheid een
schenking voor ieder gefokte kalf. Voor
Nederland liggen hier kansen op het gebied
van veevoeder, stalinrichtingen en –systemen.

Internationale organisaties
OESO
Landbouwzaken PV-OESO
OECD Agricultural Policy Monitoring &
Evaluation 2014
Op 4 september publiceerde de OESO het
jaarlijkse rapport ‘Agricultural Policies
Monitoring and Evaluation’. Hierin worden de
laatste ontwikkelingen in het landbouwbeleid
van de 34 OESO-lidstaten belicht en afgezet
tegen historische trends. De belangrijkste
conclusie is dat de neerwaartse trend in de
hoogte van de landbouwsteun verder doorzet,
maar dat het aandeel van productie- en
handelverstorende steun nog groot is. De
onderlinge verschillen tussen landen zijn
echter groot. De OESO roept haar leden op om
de hoge prijzen voor landbouwproducten van
dit moment te gebruiken om handel- en
productieverstorende programma’s verder te
hervormen.
OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
Bij de presentatie van de OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023, constateerde de
secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurria,
dat de markt voor landbouwproducten na een
turbulente periode van hoge en sterk volatiele
prijzen herstellende is, maar dat dit niet
betekent dat we nu achterover kunnen
leunen. De heer Gurria schreef de stabilisatie
van de markt onder meer toe aan de terughou-

dendheid die overheden betracht hebben bij
het inzetten van handelsmaatregelen. Er moet
meer echter gedaan worden op het gebied van
handel, productiviteitsgroei en armoede
bestrijding.
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Groenten zijn uitgegroeid tot Met Nederlandse betrokkenheid
één van Kenia’s belangrijkste
exportproducten. Stephen
Mbithi, directeur van de Fresh
Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK):
(maïs, wortels, spinazie) een steeds belangrijMbithi doelt op mensen als Willem
“De basis van de tuinbouw in Stephen
Dolleman van Agrifresh Kenya en Chris Benard kere plaats in. De factoren die volgens FPEAK
Kenia is 35 jaar geleden van Mara Farming (voorheen werkzaam voor de afgelopen decennia hebben bijgedragen
aan de groei van de tuinbouwsector zijn een
“De wijze waarop zij voor en met
gelegd door Nederland en Indu-Farm).
gunstig equatoriaal klimaat – waardoor
kleine boeren werkten en werken is zeer
producten het hele jaar door geteeld kunnen
Israël. Nederlandse groente- prijzenswaardig.” Na een bescheiden begin
worden –, de aanwezigheid van verschillende
zijn groenten uitgegroeid tot een van Kenia’s
telers, met al hun kennis en belangrijkste exportproducten. Mbithi:
ecologische zones die een gevarieerde teelt
mogelijk maakt, vruchtbare grond en een goed
“Wij rekenen de komende jaren op een groei
kunde, hebben in de beginja- van gemiddeld 5 procent per jaar.”
opgeleide, niet al te dure beroepsbevolking.
ren van de tuinbouw een
“Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
exporteerde Kenia voor ruim
cruciale rol gespeeld en daar In8002013
producten na de oogst gewaarborgd blijft,
miljoen euro aan tuinbouwproducten
plukken we nu nog steeds de (bloemen, groenten en fruit) naar markten in maken exporteurs gebruik van moderne
technologie”, aldus FPEAK. “Met twee
Europa, het Midden-Oosten en Azië. Dat was
vruchten van”. 6 procent meer dan in 2012. De hoeveelheid internationale vliegvelden in Nairobi en

Keniaanse groentenexport
maakt grote sprong

Deze pagina: Chris Benard van Mara Farming; pagina 8:
Anthony Nyaga, directeur van het PTC Horticulture.

steeg van 380.421 ton in 2012 naar 477.000
vorig jaar. Verse groenten zijn na snijbloemen
de belangrijkste exportproducten. Nederland
importeerde in 2013 voor zo’n 42 miljoen euro
aan verse groenten uit Kenia. Op haar beurt
kocht het Oost-Afrikaanse land voor een
kleine 1 miljoen euro aan verse en gedroogde
groenten en fruit uit Nederland.
Ging het in de beginjaren vooral om sperziebonen, peultjes, sugar snaps, broccoli en
aubergines, tegenwoordig is het aanbod uit
Kenia veel ruimer en nemen babygroenten

Mombasa en een internationale haven
kunnen verse groenten makkelijk en snel naar
alle delen van de wereld worden vervoerd.”
“Keniaanse groenten zijn overwegend van
hoge kwaliteit”, zegt een medewerker van
ABC Westland, een conglomeratie van
importeurs en exporteurs in Poeldijk.
“De aanvoer is vrijwel constant, al stokt de
verkoop van sommige groenten soms. Er is
nog altijd ruimte voor uitbreiding, vooral
voor de babygroenten, die steeds populairder
worden in Europa.”
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Training en opleiding
Om de kwaliteit van tuinbouwproducten te
verbeteren, stak Nederland jaren geleden
1 miljoen euro in het Practical Training Centre
Horticulture (PTC) in Thika. Daar hebben
sindsdien zeker 10.000 kleine boeren een
meerdaagse cursus gevolgd, bevestigt
directeur en plantveredelaar Anthony Nyaga.
“Nu consumenten in Europa steeds hogere
kwaliteitseisen stellen aan de bloemen,
groenten en fruit die ze uit het buitenland
kopen, is het belangrijk dat telers volgens
Global GAP (Good Agricultural Practice)
produceren. Op ons centrum leren ze hoe ze
die hoge standaard kunnen bereiken.”
Het PTC ligt ten noorden van Thika, een
van Kenia’s snelst groeiende steden op
veertig kilometer van de hoofdstad Nairobi,
tegenover de uitgestrekte ananasplantages
van Del Monte.
Het complex is al in 1985 opgezet, met hulp
van de Japanse regering, en diende in de
beginperiode uitsluitend als onderzoekscen-

Het opleidingsinstituut opereert sinds 2012
en is opgedeeld in de afdelingen bloemen,
groenten, fruit en engineering. Naast
leslokalen zijn er proefveldjes en kassen,
waar cursisten praktische kennis opdoen
onder begeleiding van universitair geschoolde
docenten. De cursisten zijn vooral kleine
boeren, afkomstig uit het hele land. Naast
grondonderzoek, teeltmethoden, mechanisatie en effectief gebruik van water, kunstmest
en pesticiden leren zij ook de fijne kneepjes
van marketing en boekhouden.
Degenen die zich op het PTC de Good
Agricultural Practice hebben eigen gemaakt,
treden niet zelden op als ambassadeurs in hun
regio, waar ze hun kennis met andere telers
delen, aldus Nyaga.
In samenwerking met Kenyatta University of
Agriculture and Technology, KARI en FPEAK en
hulp van het Nederlandse Nuffic (organisatie
voor internationalisering in het hoger
onderwijs) wordt een speciaal lespakket
samengesteld voor studenten die zich na de

‘We kunnen ons als sector geen handelsboycot veroorloven’
trum voor macadamianoten, beheerd door
KARI (Kenya Agricultural Research Institute).
In 2009 is deze (inmiddels oude) locatie van
het researchcentrum omgevormd tot een
school voor telers. Naast Nederland schoten
ook de Amerikaanse hulporganisatie USAID
en de Keniaanse regering te hulp. Het
Nederlandse geld werd volgens Nyaga
merendeels besteed aan zaden, plantgoed,
kweekveldjes en de bouw van een rozenkas.

middelbare school willen bekwamen in
de verschillende tuinbouwdisciplines.
Die inspanning wordt ondersteund door
deskundigen van Wageningen Universiteit
en het Landbouw Economisch Instituut.

Tuinbouwprogramma
De Nederlandse ambassade in Nairobi werkt
intussen aan het Kenya Market-led Horticulture Program, dat Nederlandse bedrijven moet

stimuleren te investeren in de teelt van
bloemen, groenten en fruit, in de vorm van
onder meer technologie, zaden, kassen en
irrigatiesystemen. “Het mes zal aan twee
kanten snijden” aldus landbouwraad
Bert Rikken. “Het programma is erop gericht
om de tuinbouwsector in Kenia verder te
ontwikkelen en tegelijkertijd willen we zoveel
mogelijk betrokkenheid van de Nederlandse
sector.”
Werd aanvankelijk gehoopt dat kleine boeren
door training zorgvuldiger zouden omgaan
met chemische bestrijdingsmiddelen, in de
praktijk bleek dat behoorlijk tegen te vallen.
In januari 2013 kreeg de sector een flinke klap
te verduren, toen de EU een importverbod
instelde na in partijen groenten residuen
bestrijdingsmiddelen te hebben aangetroffen
die boven het maximumniveau lagen. Toen de
meeste bedrijven later in het jaar weer groen
licht kregen van Brussel, leken de strengere
maatregelen die de Keniaanse autoriteiten
hadden afgekondigd vruchten af te werpen.
Maar de vreugde was van korte duur. Opnieuw
dreigen handelsrestricties door Brussel, omdat
sommige exportbedrijven de steeds strengere
regels voortdurend proberen te omzeilen.
Eerder dit jaar troffen EU-inspecteurs op
Keniaanse groenten wederom te hoge
residuen chemische middelen. “Onder de
180 bedrijven die groenten exporteren, zitten
inderdaad nog altijd een paar rotte appels”,
zegt Stephen Mbithi. “Maar we doen er alles
aan om die uit te schakelen, want we kunnen
ons als sector geen handelsboycot van onze
belangrijkste importeur, de EU, veroorloven.”

08

Strenge importeisen
Chris Benard is al sinds 1998 actief in de
Keniaanse tuinbouw. Hij werkte jarenlang
voor Indu Farm en begon in november 2013
met een nieuw bedrijf, Mara Farming `
(Mara Fresh), dat avocado’s, haricots verts,
peulen en sugar snaps teelt. De producten
worden afgezet bij 22 supermarkten in
Groot-Brittannië, Duitsland, België en
Scandinavië. “Wij zorgen dat we alles van
A tot Z onder controle hebben wat residuenniveaus betreft. Dat geldt ook voor de kleine
boeren die aan ons leveren. Vanaf het
moment dat wij zijn gaan exporteren zijn we
steeds getest, maar nooit heeft er een
interceptie plaatsgevonden,” zegt Benard.
Hij is daarom ‘behoorlijk pissed’ dat de EU
zich steeds op een heel land richt en niet op
individuele bedrijven. “Daardoor wordt
iedereen de dupe en loopt de hele industrie
schade op. Terwijl wij er alles aan doen zo
transparant en maatschappelijk verantwoord
mogelijk te produceren, volgens alle
internationale standaarden, zoals Global GAP.
Alles moet kloppen. Alleen zo kun je een
goede relatie onderhouden met retailers.”
Benard blijft ondanks alle obstakels lol
houden in zijn werk in Kenia. Hij is net
een avocado-project begonnen in Bomet,
in samenwerking met Solidaridad, de
Nederlandse ambassade en SNV. Het gaat om

160 hectaren , die in 2015 voor de eerste oogst
van 100 ton moeten zorgen en uiteindelijk
zo’n 1000 ton moeten opleveren. “We werken
volledig volgens het Global Social Compliance
Programme, dat arbeidsomstandigheden en
milieu centraal stelt”, verzekert Benard.
De sector probeert intussen schoon schip te
maken. De verantwoordelijkheid voor het
residu-gehalte ligt nu volledig bij de exporteurs. Zij moeten ervoor zorgen dat hun
leveranciers, veelal kleine boeren, producten
leveren die aan alle eisen voldoen, benadrukt
Mbithi. “De exportbedrijven moeten bereid
zijn in de boeren te investeren; zij moeten
zorgen voor een strikt sproeiprogramma bij de
boeren en erop toezien dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen en er
voortdurend gecontroleerd wordt. Doen ze
dat niet en bieden ze opnieuw onacceptabele
exportgroenten aan, dan zijn ze meteen hun
vergunning kwijt. De dagen van bedrijven die
de zaak bedonderen zijn voorgoed geteld.”
Frans van den Houdt
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Wendy
Hsin Yueh Liang

1.Wat zou u doen als u dit werk niet deed?

5. Voor wie heeft u bewondering?

Ik heb microbiologie en plantenziektenkunde
gestudeerd. Dat is een voordeel wanneer ik met
fytosanitaire of veterinaire zaken van doen heb.
Vroeger organiseerde ik vaak activiteiten binnen
verenigingen of voor vrienden en dat komt ook
goed van pas in mijn werk als Agricultural Assistant.
Het is erg aannemelijk dat ik anders bij de Taiwanese inspectie voor dier- en plantgezondheid of het
museum voor natuurwetenschappen zou werken.

Mensen die in een positie van invloed verkeren en
de wereld kunnen veranderen, maar die nog steeds
eerlijk zijn en het hart op de juiste plaats hebben.

Agricultural Officer, 2. Wat zou iedereen moeten weten over uw
Netherlands Trade and werkgebied?
Taiwan ligt weliswaar in de subtropische zone,
Investment Office maar kent een centraal gebergte dat soms meer dan

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 landbouwmedewerkers.

3800 m hoog is. Het eiland heeft dus verschillende
klimaatzones. Taiwan is de 16e handelsnatie van de
wereld. Het is de brug naar China, vanwege onze
kennis van taal en cultuur. Ons gevarieerde aanbod
aan etenswaren, natuur en vriendelijke mensen zijn
goed bekend.

3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?
Voor mij is elke dag een nieuw begin en vol
nieuwe avonturen. Ik geloof dat als ik mijn best
doe, ik nergens spijt van zal hebben – ongeacht de
uitkomsten. Elke dag tegemoet treden met een
positieve instelling is voor mij een taak.

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?
De veehouderij. Er is hier behoefte aan apparatuur
en machines voor veehouderij en ook aan kennisuitwisseling met onderzoeksinstituten. Daar liggen
veel kansen.

7. Hoe staat het met duurzaam ondernemen
in uw regio?
Vanwege de kleinschaligheid van de landbouw,
onze beperkte natuurlijke hulpbronnen en dure
arbeidskracht is duurzaamheid altijd belangrijk
voor ons. De overheid biedt training aan boeren
die de volgende stap willen maken naar duurzame
agro-ondernemers. Daarbij is samenwerking met
bedrijven die maatschappelijk verantwoord
ondernemen belangrijk. Die helpen boeren
bijvoorbeeld met hun distributieketen of om de
erkenning als bioboer in de wacht te slepen.
Ook zijn vaak boerenmarkten opgestart, die zich
nu omvormen tot mvo-bedrijven.

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
Er zou een database met Nederlandse ondernemingen en sectorinformatie moeten zijn.

9. Welk lokaal gerecht is uw favoriet?
4. Wat is uw grootste bron van ergernis?
Ik vind mezelf een optimist en probeer altijd van
iets de zonnige kant in te zien. Maar ik zou het niet
leuk vinden als een beslissing die ik neem niet door
mijn naaste familie wordt gesteund.

Douhua (tofu-pudding). Gekoeld met bruinesuikersoep in de zomer en heet met zoete gembersoep in
de winter!

10. Met wie zou u een avond op stap willen?
Charles Darwin. Hij is de natuuronderzoeker die
ik het meest bewonder. Van hem zou ik graag alle
verhalen horen over de reis van de Beagle, hoe hij
de geologie in kaart bracht, fossielen verzamelde en
het exotische dierenleven observeerde. Het zou leuk
zijn met hem de evolutietheorie door te nemen!

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Passie.

V.l.n.r Hans Fortuin, hoofd NTIO, Wendy Liang en Ton
Snellen van Vollenhoven, landbouwraad Korea en Taiwan.
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Denemarken mag als Zwaar weer voor slachterijen; wenkend perspectief voor
eerste EU-land varkensvlees- groeiende export
producten exporteren naar
China. Ook anderszins is
de Deense varkensketen
volop in beweging. Project Månegrisen oftewel Maanvarken.
Het project is net zo ambitieus als de
Het klinkt als de titel van een nieuwe Deense
maanwandeling destijds, omdat noch de
Meest ambitieuze onderdeel: sciencefictionserie. Maar het is de realiteit:
technologie, noch de wetgeving al ontwikkeld
project Maanvarken. de Deense overheid wil een state-of-the-art zijn.
waarbij uitbreiding van de
Een overzicht van de varkenshouderij
varkensstapel hand in hand gaat met milieu
Nu is het zo dat er eisen worden gesteld aan
het aantal dieren, het soort voeding en de
recentste ontwikkelingen. en dierenwelzijn. Dus geen varken op de

De Deense varkensketen

maan, maar de doelstelling is volgens de
Denen niet minder ambitieus.

Het project moet een boost geven aan
toekomstige wet- en regelgeving die enerzijds
aan de uitdagingen die het milieu stelt

inrichting van de stallen. Terwijl er in de
toekomst een norm gesteld zou moeten
worden aan de hoeveelheid ammoniak en
stikstof die het betreffende bedrijf uitstoot.
Er zijn vier deelprojecten van start gegaan,
die het visioen dichterbij realisatie moeten

‘De geambieerde groei naar 25 miljoen (slacht)varkens
zal buiten Denemarken plaatsvinden’
tegemoetkomt, maar anderzijds ook de
varkenshouders voldoende flexibiliteit biedt
om hun productie te kunnen uitbreiden.
Meetinstrumenten die geïntegreerd worden in
de stallen moeten het mogelijk maken om de
varkenshouderij – net als de industrie – af te
rekenen op hun output, niet op hun input.

brengen. Het prototype van de duurzame,
diervriendelijke en efficiënte maanvarkensstal
moet in 2016 klaar staan. De Denen hopen
daarmee ook een groot exportpotentieel te
ontwikkelen, aangezien de uitdagingen van de
varkenshouderij internationaal van aard zijn.
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Verduurzaming varkensketen
De benoeming van Dan Jørgensen als
minister van Voedsel, Landbouw en Visserij
kwam als een verrassing voor velen, maar
vooral in de landbouw hield men de adem in.
Jørgensen had zich als EP-lid voor de
Sociaal-Democraten in die kringen onbemind gemaakt door zich geregeld kritisch uit
te laten over de veehouderij, vooral in
verband met dierenwelzijn. Het duurde dan
ook niet lang voor de minister de varkenshouderijsector, de detailhandel, het
onderzoek en dierenbeschermingsorganisaties om de tafel riep voor overleg. De
intentieverklaring die het resultaat was,
omvat de volgende doelstellingen, waarvan
de follow-up direct werd ingezet:
• De sector werkt eraan om vóór 2020 het
aantal overlevende biggen met één per
worp te verhogen.
• De sector heeft als doel dat minstens 10%
van de zogende zeugen in 2020 vrij
rondloopt.
• De sector heeft als doelstelling om uiterlijk
in 2018 op te houden met het castreren van
biggen.
• Het aantal couperingen van staarten moet
fors minder worden.
• Door een verscherping van de gezondheidscontrole moet het aantal gevallen van
maagzweer teruggedrongen worden.
• Aandacht voor dierwelzijn bij de
ontwikkeling van stalinrichting voor
het maanvarken.

• Slachterijen en handel verplichten zich
meer informatie te bieden aan consumenten en een grotere keuzemogelijkheid in
verhouding tot producten met een beter
dierwelzijn.
In Denemarken is het gebruik van antibiotica
in de varkenshouderij aan banden gelegd.
Er is een centrale registratie van alle veterinaire geneesmiddelen die door een bepaalde
dierenarts voorgeschreven worden aan een
bepaald bedrijf. En degene die het middel
uitschrijft ,verdient niet aan de medicijnen.
Naast de vermindering in hoeveelheden,
is ook het soort antibiotica dat voor dieren
gebruikt wordt beperkt. Antibiotica die
kritisch belangrijk zijn voor humane behandeling, zoals derde en vierde generatie
cefalosporinen en fluoroquinologen worden
praktisch niet gebruikt voor dieren.

in
Denemarken te hoog.
Daarnaast kampt
Denemarken met
minder goede voorwaarden dan concurrenten in het buitenland, er
zijn bijvoorbeeld hoger
kosten verbonden aan
toezicht, energie en
milieuheffingen. Gevolg is
dat er een overcapaciteit is bij
de Deense slachterijen.
Danish Crown is zijn capaciteit
nu gefaseerd aan het terugbrengen.

Varkens(vlees)export
Deense biggen zijn een geweldig exportproduct,
met grote negatieve gevolgen voor de Deense
slachterijen. Zeg Denemarken en varkenshouderij en je zegt Danish Crown. Met meer dan
22.000 werknemers, ruim 8500 (coöperatieve)
leden en jaarlijks meer dan 21 miljoen slachtvarkens, levert de onderneming 6,3 miljoen
slachtvarkens in voornamelijk het Verenigd
Koninkrijk, Polen en Zweden. De geambieerde
groei naar 25 miljoen varkens per jaar zal
uitsluitend in het buitenland plaatsvinden.
De ondernemingsleiding acht de (loon)kosten

Intussen is Denemarken het eerste EU-land
dat vleesproducten zoals bacon en worstjes
naar China mag exporteren. Dit was één van
de resultaten van het bezoek van een Deense
handelsdelegatie aan China in april. De
overeenkomst is afgesloten na zes jaar
onderhandelen. Drie producenten zijn
goedgekeurd als leveranciers van worstjes aan
China. Naar verwachting zal de export jaarlijks
€ 33,5 miljoen opleveren.
Renske Nijland, LNV-steunpunt Kopenhagen
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Een bedrijf beginnen in
koffiemelkcupjes. Er zijn vast
veel adviseurs die je dit ten
zeerste zouden afraden.
Want de markt krimpt en
bovendien zijn Friesche Vlag
en Becel twee grote spelers,
met een onverwoestbare
merknaam. Maar gelukkig
zijn er altijd mensen die ‘het’
wel zien, die denken in kansen
en door te durven net dat
gapende gat – in dit geval
biologische koffiemelk in
cupjes – in een moeilijke
markt weten te vullen.

Meer informatie: www.zuivelrijck.nl

Van goed idee naar A-merk,
het verhaal van Zuivelrijck
René van der Veen werkt bijna tien jaar bij
FrieslandCoberco (nu FrieslandCampina) als
hij op een dag besluit voor zichzelf te
beginnen. Het ondernemen lonkt. Kennis
heeft hij genoeg. Opgedaan in diverse functies
binnen het bedrijf, zowel nationaal als
internationaal.
“We zijn ons bedrijf begonnen vanuit een
simpele gedachte: de markt voor fair trade en
biologische koffie en suiker maakt al jaren een
opmars. Waarom is het dan niet mogelijk om
bij dat kopje koffie een melkcupje te leggen
dat ook duurzaam en biologisch is”, vertelt
Van der Veen. “Samen met mijn zakenpartner
Leo van Herpen zijn we gaan onderzoeken wat
nodig is om koffiemelk biologisch te maken.
Technische mensen uit ons netwerk hebben
geholpen om de stabilisator (E339) te vervangen die bij koffiemelk de houdbaarheid
garandeert. Uiteindelijk, na veel testen,
vallen en opstaan, kwamen we erachter dat
koffiemelk ook zonder vervanger voor de
stabilisator houdbaar kan blijven. Dat heeft
zo’n anderhalf jaar geduurd en toen was het
product volmaakt”, aldus Van der Veen.
“In de volgende fase van de ontwikkeling van
ons product heb ik de beste beslissing van
mijn leven genomen”, lacht Van der Veen.
“Ik heb een designbureau (Brandnew Design
uit Amsterdam, red.) in de hand genomen,
ondanks dat er weinig tot geen budget was.
We zijn toen op een bijzondere manier een
samenwerking aangegaan. We hebben een
verdienmodel opgesteld gebaseerd op
daadwerkelijk verkochte producten. Dat
werkte voor beide partijen erg goed. Het
designbureau heeft ons laten ervaren wat de
kracht van design kan zijn”, zegt Van der Veen

trots. En zo werd Zuivelrijck geboren. Een
oerhollands klinkende merknaam, en daar
heeft Van der Veen ook bewust voor gekozen.
“We richten onze pijlen op Nederland en we
willen de lacune in biologisch houdbare zuivel
en aanverwante producten vullen.”
Inmiddels heeft Zuivelrijck een indrukwekkende klantenlijst en vooral de out-of-homemarkt is een belangrijke afnemer van
Zuivelrijckproducten. “Naast koffiemelk in
cupjes, hebben we ook rietsuikerstaafjes in
ons assortiment, een goed idee van een klant
van ons, en we hebben pakken halfvolle en
volle houdbare melk. Ons uitgangspunt is ons
te richten op alles wat houdbaar is en wat
gerelateerd is aan koffie en thee. We zijn nu
bijvoorbeeld ook bezig met biologisch
koffiemelkpoeder in koffieautomaten.”
Hoewel Zuivelrijck zich vooralsnog niet richt
op export, heeft het bedrijf alvast wel een
mooi uithangbord op Schiphol. Daar komen
dagelijks mensen van waar ook ter wereld in
contact met het product.
Het is en blijft een lastige markt om op te
concurreren. Friesche Vlag en Becel zijn goed
vertegenwoordigd in huishoudens en horeca.
Toch lijkt de out-of-homemarkt steeds vaker te
gaan voor Zuivelrijck. Van der Veen: “Als een
horecaondernemer de stap heeft gezet om op
biologische koffie en suiker over te gaan, dan
is het logisch om op het schoteltje een
biologisch koffiecupje te liggen. Een pluspunt
is overigens ook dat je met een biologisch
koffiecupje een subtiel communicatiemiddel
in handen hebt. Je vertelt de klant min of
meer dat ze ook kunnen verwachten dat de
koffie die ze drinken biologisch is.”
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In het colofon van dit blad staat: Het doel van dit blad is informatieverstrekking
over relevante ontwikkelingen op agrarisch handelsgebied, buitenlandse markten,
handelsbemiddeling... De landbouwraden in het buitenland dragen in sterke mate
bij aan de berichtgeving in dit blad. Als nieuwe columnist (zie kader) voel ik me nu
al thuis in Berichten Buitenland. FMO heeft als doel te investeren in zich ontwikkelende landen, om door middel van het financieren van de private sector de
economische ontwikkeling te bevorderen.

Nanno Kleiterp
CEO van FMO

Strategisch heeft FMO een aantal jaren geleden gekozen voor landbouw als
speerpunt. In 2050 moeten negen miljard mensen op deze planeet gevoed worden.
De grote uitdaging hierbij is om de productiviteit van de landbouw te verdubbelen
met hetzelfde grondgebruik en een halvering van het watergebruik. Landbouw is
daarom cruciaal en als FMO willen we met financiering, kennis en ons netwerk
agrarische bedrijven in ontwikkelingslanden ondersteunen. Investeringen in
ontwikkelingslanden moeten niet alleen financieel levensvatbaar zijn, maar ook
goed voor mens en milieu. Het betrekken van kleine boeren in de commerciële
ketens is cruciaal voor het verhogen en verduurzamen van landbouwproductie,
maar ook voor het bestrijden van armoede. We willen onze klanten dus financieel,
duurzaam en inhoudelijk landbouw-raad geven. Dat sluit dus prachtig aan bij de
intenties van Berichten Buitenland.

Private sector in ontwikkelingslanden
FMO heeft inmiddels een portefeuille van bijna zeven miljard euro. Investeren doen
we door kredietverstrekking aan private bedrijven in de ontwikkelingslanden.
Daarnaast beheert FMO voor de Nederlandse overheid een aantal fondsen waaronder het Fonds Opkomende Markten. Dat fonds is er voor investeringen door het
Nederlands midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden; gemiddeld tussen de
anderhalf en drie miljoen euro, tot een maximum van tien miljoen. Durven
traditionele banken het in den vreemde vaak niet aan, FMO kan met borgstellingskredieten van de overheid die stap vaak wel zetten. We investeren bijvoorbeeld in
een mango- en bananenbedrijf in Malawi, maar ook in een waterkrachtcentrale in
Laos. Doel is: verdubbeling van de impact (bijdragen aan verantwoorde economische groei van een land) en het halveren van de ecologische footprint.

Onrust

Onze tweede nieuwe columnist!
Nanno Kleiterp (61) is sinds 2008 CEO van FMO,
maar al sinds 1987 actief bij de Nederlandse
ontwikkelingsbank. Hij heeft gewerkt in Nicaragua,
Mexico en Peru en neemt als CEO dus jarenlange
praktijkervaring mee. Kleiterp is bestuursvoorzitter
van het internationaal instituut voor natuur en
natuurlijke hulpbronnen IUCN NL, lid van
Worldconnectors en lid van de Adviesraad van het
International Institute of Social Studies. FMO is in
1970 opgericht. De staat is voor 51% eigenaar;
grootbanken bezitten de overige 49%.

Het is momenteel onrustig in de wereld. Relaties met Rusland zijn problematisch,
Oekraïne zit op de rand van een burgeroorlog en Argentinië is failliet. Landen waar
ook FMO zit. Toch worden we daar als FMO niet nerveus van. FMO zit in zeventig
landen en altijd is er wel ergens iets aan de hand. Ik zeg niet dat het in probleemgebieden voor ons nu business as usual is, het heeft onze verhoogde aandacht, maar
we hebben als FMO inmiddels zoveel ervaring dat we ook in crisistijden weten hoe
we klanten daar doorheen kunnen loodsen. Zo hebben we in 2008 tijdens de
kredietcrisis de TBC Bank in Georgië mee overeind helpen houden. En we hebben
ook geleerd van de vorige crisis in Argentinië, zodat we nu nog beter weten hoe we
FMO klanten daar nu van dienst kunnen zijn.
Om negen miljard mensen te kunnen voeden, zijn er de komende decennia
miljarden investering nodig in de landbouw. We willen als FMO daarin een
voortrekkersrol spelen. Commerciële banken zijn nu nog terughoudend in
langetermijnfinanciering in ontwikkelingslanden. Wij laten zien dat investeren in
zich ontwikkelende landen rendabel is en kan bijdragen aan een duurzame wereld
en zo een win-winsituatie oplevert. Eens in de twee maanden zal ik in Berichten
Buitenland vanuit FMO u van landbouw-raad voorzien. Als expert in financiering
van Buitenlandse Agrarische Zaken
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FMO voor landbouw-raad
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SITA en ZLTO gaan een Nieuwe exportmarkt bedienen én werken aan ons mestoverschot
fabriek realiseren voor de
productie van biomineralen in
de vorm van mestkorrels uit
varkensmest. Doelen: én
de Noord-Franse markt
de tafel: Nico van Opstal, landbouwop met Berengère Poletti, regionaal bestuurbedienen met hoogwaardig Rondom
raad Parijs; Peter Brouwers, bestuurslid van
der en tevens lid van de Assemblée Nationale.
Na eerste contact met toenmalig Staatssecreproduct én op innovatieve ZLTO; Lodewijk Burghout, kwartiermaker
Biomineralen BV; en Jan van der Meer,
taris Bleker met de vraag om te komen tot een
wijze het Nederlandse mest- directeur van SITA ReEnergy.
meer continue en betrouwbare mesthandel
tussen Nederland en Frankrijk, is in Nederland
overschot verminderen.

Mestkorrels voor
Noord-Frankrijk (en verder)

Noord-Frankrijk kent in de regio’s Ardennen,
Champagne en Lorraine een landbouwareaal
van circa 2 miljoen hectare, meer dan het
totale Nederlandse oppervlak aan landbouwgrond. De afgelopen jaren is de afzet van

door ZLTO deze uitdaging opgepakt.

Nico van Opstal: “Van beide kanten is er
natuurlijk een goede match. Nederland heeft
een overschot aan mest, Frankrijk een tekort

‘Overheid: maakt vaart met erkenningsregeling’
Nederlandse mest hier al toegenomen en die
vraag groeit nog steeds. Tegelijkertijd hebben
de ontvangende boeren zorg over de continuïteit van aanvoer, de betrouwbaarheid van het
product en de sterke fluctuerende prijzen.
Partijen in de regio namen hierover contact

aan met name fosfaat – maar ook het gehalte
aan organische stof in de bodem is sterk
gereduceerd. Vanuit de wens naar een
betrouwbare leverancier is contact opgenomen met Peter Brouwers van ZLTO. Kunnen
wij in gesprek komen met organisaties om
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een raamwerk – of infrastructuur – op te
zetten voor afzet van hoogwaardige mestproducten in Frankrijk, was de oorspronkelijke vraag. Onder regie van ZLTO begint het
nu van de grond te komen.”
Datgene waarop men is uitgekomen, is het
realiseren van een fabriek voor de productie
van biomineralen uit varkensmest, in de vorm
van mestkorrels.
Peter Brouwers: “Deze marktkans bood een
nieuwe benadering van de mestproblematiek,
met een andere oplossing dan een kleinere
veestapel om van je mestoverschot af te
komen. Je kijkt wat er in de mest zit, die nu
met geld erbij wordt afgevoerd van de
boerderij.” Lodewijk Burghout vult aan:
“Als het lukt om zodanig waarde toe te voegen
en ook de eigenschappen voor transport
gunstiger te maken, kun je op grotere afstand
markten bereiken en word je betaald voor de
mineralen en de organische stof die in je
product zitten.”
“Het is dus goed dat er een verplichting tot
mestverwerking voor elke veehouder met een
fosfaatoverschot in de Mestwet is opgenomen. Elke individuele boer moet een deel van
zijn mestoverschot (laten) verwerken of

Gezien vanuit Frankrijk…
In gesprek met Berengère Poletti, onder andere lid van het regiobestuur ChampagneArdenne, en gedeputeerde van departement Ardennen in de Assemblée Nationale;
Christian Renaudin, belangrijkste handelaar van Nederlandse mest in de departementen
Ardennen en Meuse. Heeft bovendien twee akkerbouwbedrijven met 300 hectare
(granen, suikerbieten); Brice Petit: belangrijke afnemer van Nederlandse mest. Heeft een
akkerbouwbedrijf van 220 hectare granen en 20 hectare grasland) in departement
Ardennen.
Mevrouw Poletti heeft grote interesse voor landbouw, milieuzaken en voelt zich sterk
betrokken bij het wel en wee van ‘haar’ boeren. Zij vond het een logische stap destijds
onze bewindspersoon voor landbouw te benaderen over de (varkens)mestproblematiek
Noord-Frankrijk/Nederland. De heer Renaudin deelde zijn zorg met haar over het
teruglopende organische stofgehalte in de kalkhoudende, kali- en fosfaatarme bodem
van Champagne-Ardenne, door de jaren heen ‘uitgeput’ door vrijwel uitsluitend gebruik
van kunstmest. Varkensmest heeft de ideale samenstelling (relatief veel fosfaat). Het
product moet dan wel betrouwbaar en stabiel zijn. Poletti onderstreept dat er een rol is
voor de Chambres de l’Agriculture, gezien hun rol en fijnmazig netwerk op het platteland,
bij de advisering omtrent bemesting. Beiden zijn het erover eens dat communicatie hard
nodig is over de Nederlands-Franse samenwerking. Renaudin stelt dat de mestkorrel de
toekomst heeft. Er is geen verlies aan productvolume tijdens de opslag, en het product is
‘jaarrond’ stabiel. De heer Petit is tien jaar geleden helemaal overgestapt op organische
mest. Met als gevolg constant hoge opbrengsten, maar het organische stofgehalte van
de (arme kalk)bodem is flink toegenomen. Ziet organische mest ook als grondverbete
raar voor de grond, niet alleen als voeding voor de plant. Zijn grond (krijtwit) heeft
dankzij
deze bemesting meer ‘kleur’ en meer leven gekregen. Hij staat dus volledig achter
varkensmest, maar pleit voor spoedige beschikbaarheid van mestkorrels.
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Links: v.l.n.r. Nico van Opstal, landbouwraad Parijs; Berengère Poletti, onder andere regiobestuurder Champagne-Ardenne; en agro-ondernemer Christian Renaudin
bij de levering van gehygiëniseerde dikke fractie varkensmest door Biomineralen/Van Kuijk Groep (Helvoirt).
Onder: v.l.n.r. Lodewijk Burghout, Nico van Opstal, Peter Brouwers en Jan van der Meer op de locatie van SITA ReEnergy. Rechts: Christian Renaudin bij een van zijn
percelen met suikerbieten.
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bemeste gewassen
opwaarderen en afzetten buiten de Nederlandse markt voor dierlijke mest, zodat er
leveringszekerheid verkregen kan worden
voor de geplande fabriek. In het verleden ging
het daarop mis”, zegt Brouwers. Het zwaartepunt ligt daarbij weliswaar op de gebieden
met het grootste overschot als Zuid- en
Oost-Nederland, maar de verplichting geldt
voor elke boer waar die in Nederland ook zit.
Hij vervolgt: “Wat veel zou bijdragen, is als de
overheid serieuzer werk maakt van de
bestrijding van onregelmatigheden die
plaatsvinden. Er wordt nu gesjoemeld bij de
export van dikke fractie, compost en digestaat, onder andere door onder andere het
manipuleren van de gehaltes aan mineralen.
Mijn oproep is dus dat vaart wordt gemaakt
met de door ons voorgestelde regeling voor
erkende exporteurs en dat de overheid
stelstelmatig gaat handhaven op de reeds
bestaande en nieuw in te voeren regels.
Voorkomen moet worden dat te veel dubieus
product zijn weg vindt naar Noord-Frankrijk,
met onvrede en een verpeste afzetmarkt als
gevolg.
In onze contacten met de akkerbouwers uit
die regio hebben wij ook ons dilemma
geschetst: dat wij nog geen korrel kunnen
leveren, maar wel dikke fractie die aan de
vereisten beantwoordt, zodat je een naam

opbouwt op basis van betrouwbaarheid en
kwaliteit, waar je straks met de afzet en
inkoop van Biomineralen-korrels van
profiteert.” Burghout vertelt hoe ZLTO is uitgekomen bij SITA: “Biomineralen BV is opgericht
vanuit ZLTO. Wij onderzochten 70 locaties
waar het opwaarderingsproces tot mestkorrels
zou kunnen plaatsvinden. De techniek is
simpel: de mest wordt gedroogd op een band
en het poeder wordt vervolgens gepelleteerd
tot korrels. Daar is warmte voor nodig. Die
kun je opwekken of je kunt zoeken naar een
organisatie die al restwarmte produceert – in
de juiste hoeveelheid en op de juiste temperatuur – en ook mee wil in dit mooie avontuur
en dat is SITA ReEnergy.”
Jan van der Meer vult aan: “Voor SITA is het
een mooie aanvulling op onze bedrijfsactiviteit, die ook goed matcht met onze doelen op
het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en verduurzaming.” SITA
ReEnergy is één vanEuropa’s modernste
afvalenergiecentrales. Met de installatie in
Roosendaal voorziet SITA 70.000 huishoudens
van elektrische energie, en levert warmte aan
een kassencomplex waarbij 3,5 miljoen m3
aardgas wordt bespaard. In de nabije
toekomst wordt ook zogeheten pure
restwarmte aan de nieuwbouwwijk Stads
oevers in Roosendaal geleverd. Daarbij is de

eerste aansluiting ten behoeve van het ROC
recent gerealiseerd. De installatie van
ReEnergy verwerkt ongeveer 380.000 ton afval
per jaar, en wekt jaarlijks 275.000 MWh elektriciteit op, waarvan 56% groene stroom is.
Met de restwarmte wordt straks jaarlijks ruim
140.000 ton dikke mestfractie ingedroogd tot
organische mestkorrels. Volgens schema gaat
de bouw van de fabriek in 2015 van start.
Burghout’s intentie is om een kwart van de
totale hoeveelheid dikke fractie te verwerken
en daarmee verderop gelegen markten te
zoeken. Voordeel hiervan is dat de resterende
dikke fractie meer ruimte krijgt in de reguliere
afzetkanalen.
Hans van der Lee en Nico van Opstal

Column 17

Ik hoor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf vaak beweren dat zij geen rol
kunnen spelen in de verduurzaming van internationale handelsketens. ‘Wij zijn te
klein om onze leveranciers duurzaamheidseisen op te leggen’. Alleen grote jongens als
Unilever of Philips kunnen met hun miljardencontracten precies bepalen hoe ze
hun grondstoffen gefabriceerd willen hebben.
Maar, om één van de legendarische popsongs uit de jaren zestig aan te halen:
‘With a little help from my friends’, kan het midden- en kleinbedrijf wel degelijk een
groot verschil maken. Wat zeg ik? Het MKB heeft de macht om hele sectoren te
doen kantelen. Een schoolvoorbeeld van hoe eendracht ‘flower power’ macht maakt,
is het IDH-bloemenprogramma.

Joost Oorthuizen
Algemeen directeur
Initiatief Duurzame Handel

De internationale bloemensector kampte de afgelopen tien jaar wat duurzaamheid
betreft met twee hardnekkige ‘uitdagingen’, zoals dat zo mooi heet. Er waren in het
afgelopen decennium zoveel ‘duurzaamheidslabels’ opgekomen, dat niemand door
de stengels de bloemen meer zag. En de middelgrote Europese bloemenimporteurs
en Afrikaanse bloemenproducenten konden onmogelijk aan al die verschillende
keurmerken met al hun verschillende eisen voldoen, zonder extreem hoge kosten
te maken. Kosten die niet of nauwelijks in de markt terug te verdienen zijn.
Daardoor schoot duurzaamheid in de bloemensector maar niet op en bleven
duurzame bloemen een niche. Daarmee het vooroordeel van de machteloze
MKB’ers bevestigend.
Wat te doen? Op initiatief, en onder de vlag van IDH hebben vanaf 2012 inmiddels
32 bedrijven en brancheorganisaties van noordelijke en zuidelijke producten,
internationale bloemenimporteurs, de veiling, retail en maatschappelijke
organisaties zich verenigd, om met elkaar te bepalen: wat verstaan wij als bloemenbranche onder duurzaam produceren? Grote maatschappelijke organisaties als
Wereld Natuur Fonds hebben daarbij geholpen. Denk aan regels en criteria rond het
gebruik van pesticiden, kunstmest en (grond)water; afvalwatermanagement,
landconflicten en arbeidsvoorwaarden van (seizoens)arbeiders. Gebaseerd op best
practices, zodat het geen luchtfietserij wordt en met een agenda voor continue
verbetering zodat het niet bij één verbeterslag blijft, is er een sectorwijde, duurzame bandbreedte geformuleerd. En, nu mogen één voor één de aangesloten
bloemenbedrijven misschien niet de power hebben om iets te veranderen aan de
manier waarop bloemen geproduceerd worden; gezamenlijk hebben ze genoeg
flower power om de markt te doen kantelen.

Laatste column
Deze bijdrage is de laatste column van Joost
Oorthuizen voor Berichten Buitenland. De redactie
is hem zeer erkentelijk voor zijn columnistenschap.
Hij draagt het stokje over aan Nanno Kleiterp van
de FMO, zie pagina 13.

Op basis van die ‘bandbreedte’ aan duurzaamheidscriteria die de 32 bedrijven
samen geformuleerd hebben, heeft IDH een duurzaamheidsmeetlat gemaakt
waarlangs alle bestaande keurmerken gelegd kunnen worden. Daardoor wordt voor
iedereen transparant en inzichtelijk wat welk keurmerk eigenlijk belooft en waar
het beter of slechter scoort dan wat de sector gezamenlijk onder duurzaamheid
verstaat. Wij en alle aangesloten organisaties denken met deze aanpak 90% van de
hele wereldhandel in bloemen en potplanten binnen nu en zes jaar te kunnen
verduurzamen.
Als dat geen voorbeeld is van de Flower Power van het midden- en kleinbedrijf,
dan weet ik het niet meer!
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Afrika
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. T. Akkerman,
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
Dhr. A. Veldhuizen, MBA,
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)
Mw. drs. J.W.L. Wassink,
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. drs. M.W.M. Olde Monnikhof,
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
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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: Polen, Hongarije,
Oostenrijk, Slowakije
Dhr. ir. M.A.C. Homan,
Landbouwraad
T (00-48) 22.559.1269
E war-lnv@minbuza.nl
I http://polen.nlambassade.org
Twitter @HomanMAC

Midden-Oosten

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

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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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

20 Naoogst

Economische missie Colombia en Peru
Wilt u zakendoen in Colombia en/of Peru? Ga dan van 24-28 november mee met de
economische missie naar Colombia onder leiding van Minister Ploumen voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Directeur-Generaal Buitenlandse Economische
Betrekkingen Simon Smits leidt de missie in Peru.
Met een groeicijfer van 6,4% (eerste kwartaal
2014) is Colombia één van de snelst groeiende
markten in Latijns-Amerika. In de afgelopen
jaren is de veiligheid in het land sterk
verbeterd. De Colombiaanse overheid
investeert fors in fysieke en sociale infrastructuur en heeft grote behoefte aan Nederlandse
kennis en kunde. Nederland zet in op een

Missie
veehouderij
Mexico
De Nederlandse ambassade nodigt u uit
deel te nemen aan de jaarlijkse veehou
derijmissie in Mexico van 27-31 oktober.
De focus ligt in 2014 op pluimvee-,
varkens- en diervoederproductie in de
provincies Yucatán, Veracruz en Puebla,
en de missie omvat tevens activiteiten in
Mexico-Stad. Meer informatie en
aanmelden: mex-lnv@minbuza.nl.

handelsrelatie, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de fondsen uit de Transitiefaciliteit. Peru heeft zich het afgelopen decennium
met groeicijfers van 5-7% ontwikkeld tot een
hoger middeninkomensland. Het heeft zich
ontwikkeld tot een belangrijke speler in de
productie en export van groenten en fruit.
De Peruaanse vraag naar goederen, diensten

en kennis in de sectoren waarop de missie
inzet, biedt interessante kansen voor
Nederlandse bedrijven.
Aanmelden vóór 29 september: www.rvo.nl >
Actueel > Evenementen, zoek op Colombia.
Deelnamekosten bedragen € 950 per bedrijf/
kennisinstelling. Dat is exclusief reis- en
verblijfskosten en eventuele kosten voor de
individuele matchmaking (individueel
transport, tolken). Meer informatie:
Jos Hermsen, 088 602 10 78 of jos.hermsen@rvo.nl

Economische missie China
Wilt u zakendoen in China? Ga dan van 25-30 oktober mee met de economische missie naar
Shanghai en Beijing onder politieke leiding van Minister Ploumen voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
China is met 1,3 miljard inwoners een gigantische markt die vele kansen biedt. Maar tegelijkertijd
is het commerciële landschap onderhevig aan snelle veranderingen. Dit maakt de markt niet
eenvoudig te bewerken. Het veroveren van de Chinese markt kost over het algemeen veel tijd en
energie. Meer informatie over het zakendoen in China kunt u vinden op de websites van RVO.nl
en van het Nederlands Economisch Postennetwerk in China.
Aanmelden: www.rvo.nl > Actueel > Evenementen, zoek op China. Deelnamekosten bedragen
€ 950. Dat is exclusief reis- en verblijfskosten en eventuele kosten voor de individuele
matchmaking (individueel transport, tolken). Meer informatie: Jos Hermsen, 088 602 10 78 of
jos.hermsen@rvo.nl. Ondernemend Nederland, afdeling KlantContact, intake@rvo.nl of 088 042 42 42.

Nederlandse mestproducten voor Hongarije
Het belang van akkerbouw neemt in Centraal- en Oost-Europa steeds meer toe, waardoor
het aandeel veehouderij in de landbouwproductie in de regio afneemt. Ook in Hongarije
heeft de afgelopen jaren een krimp van de veestapel plaatsgevonden en is er sprake van een
‘mesttekort’.
Per saldo is hierdoor een tekort aan organische stof en fosfaat ontstaan. Eén van de
oplossingen is de export van Nederlandse
mest. Een consortium van Nederlandse
bedrijven zal zich de komende jaren inzetten
het gebruik van (gedroogde) mestproducten
in Hongarije te stimuleren. Het consortium
heeft hiervoor een plan van aanpak ontwikkeld. Gedurende vier jaar worden in verschil-

lende delen van Hongarije veldproeven
uitgevoerd. Via velddagen en seminars zullen
lokale akkerbouwers geïnformeerd worden
over de voordelen die het gebruik van
organische meststoffen in de praktijk biedt.
Ook zal het consortium aanwezig zijn op een
aantal nationale en internationale landbouwbeurzen. Het consortium wordt bij haar
plannen gefaciliteerd door de Nederlandse

overheid. Meer informatie: Consortium
Natural Minerals for Hungary, Hans Verkerk,
033 247 49 00 of hverkerk@cumela.nl.
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De Dutch Moldovan Business Council (DMBC) organiseert van 28-31 oktober een
handelsmissie naar Moldavië voor onder andere Nederlandse bedrijven uit de veeteelt en
agro-verwerking. In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Boekarest biedt de
DMBC een veelzijdig programma aan.
Moldavië is een uniek Oost-Europees land
gelegen tussen Oekraïne en Roemenië. Het
land functioneert als een brug tussen Europa
en Centraal-Azië en heeft mede daardoor
interessante mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is de grootste
buitenlandse investeerder in Moldavië.

De Moldavische agro-verwerking is al jaren
groeiende, maar er is gebrek aan apparatuur en
techniek voor opslag, verpakking, langeafstandstransport van verse producten,
gedroogde producten, vriestechnieken en de
productie van verwerking tot ingrediënten en
toevoegingen. Producenten van kwaliteitsvlees

in Moldavië zijn vandaag de dag afhankelijk
van aanlevering van buitenaf. Moldavië
importeert ongeveer 60% van zijn zuivel- en
vleesproducten voor consumptiegebruik.
Deelnamekosten bedragen € 490 per bedrijf
(max 2 personen). Dat is exclusief
reis- en verblijfkosten en eventuele kosten voor
individuele matchmaking (tolk, transport).
Meer informatie en aanmelden: Cristian van
Pruissen, cvanpruissen@dmbc.nl.

Economische missie India
Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 3-7 november mee met de
economische missie naar India onder leiding van Minister Ploumen
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
Met 1,2 miljard inwoners is India een gigantische markt die vele kansen
biedt. De welvaart en grootte van de middenklasse nemen sterk toe.
Sinds de start van de liberalisering in 1991 opent India zijn economie
stapsgewijs voor buitenlandse ondernemingen. Veel Indiase bedrijven
zijn druk bezig met een inhaalslag.
Aanmelden: www.rvo.nl > Actueel > Evenementen, zoek op India.
Deelnamekosten bedragen € 950. Dat is exclusief reis- en verblijfs
kosten en eventuele kosten voor de individuele matchmaking
(individueel transport, tolken). Meer informatie: Karin Schipper,
088 042 42 42 of karin.schipper@rvo.nl.

Nederland ook in 2013
tweede agro-exporteur
Recent is de databank van de Verenigde Naties, Comtrade,
zodanig ge-update dat de ranglijst van de grootste exporteurs van
landbouwproducten voor 2013 definitief kan worden samenge
steld. Uit de cijfers blijkt dat Nederland het afgelopen jaar weer
iets is uitgelopen op de naaste achtervolgers. Ons land realiseerde
een groei van ruim 9%, waarmee ons land in de top 10 na India
(14%) en België (13%) de hoogste groei kende.
De Verenigde Staten was ook in 2013 veruit de grootste exporteur
van landbouwproducten (€ 129 miljard), op afstand gevolgd
door achtereenvolgens Nederland (€ 83 miljard), Duitsland
(€ 76 miljard), Brazilië (€ 68 miljard) en Frankrijk (€ 65 miljard).
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Wat kun je met een ei?
Bakken, koken, pocheren
en verwerken in allerlei
producten. Een ei is voor velen
een basisproduct:
een gemeengoed waar
niemand al te lang bij
stilstaat. Dat zegt Jos
Nelissen, oprichter en general
manager van Newtricious én
eigenaar van een pluimveeen handelsbedrijf. “In de
zoektocht naar toegevoegde
waarde op ons product, het ei,
hebben we echter geconstateerd dat het ei op het gebied
van humane gezondheid een
bijzondere rol kan spelen.”

Het Ei van Newtricious
Bijvoorbeeld in de strijd tegen macula-degeneratie (MD), in de volksmond ouderdomsblindheid.
Het ei van Newtricious kan onderdeel zijn van
het terugdringen van deze ziekte. “Wij geven
onze kippen voer dat alleen maar bestaat uit
natuurlijke componenten. Daarnaast voegen
we een premix toe, met onder andere luteïne
en zeaxantine afkomstig uit de Tagetes
(Afrikaantje) en nog een paar specifieke
componenten. Als deze aan het voer van de
kip worden toegevoegd, wordt de eidooier
een soort superfood. Luteïne bijvoorbeeld zit
weliswaar ook in groene bladgroente, maar de
stof werkt het best als die opgenomen wordt
in een vetachtige omgeving, zoals een
eidooier. “Je zou iedere dag twee kilo spinazie
moeten eten om hetzelfde effect te verkrijgen
als met één eidooier”, stelt Nelissen.
Newtricious voegt de speciale eidooier toe
aan karnemelk en mengt het tot een drankje.
“We hebben ook een versie die we sproei
drogen tot een poedervorm en verpakt in een
sachet verkopen onder de naam Macuview.
Het product wordt verkocht via opticiens,
apotheken en online en de resultaten zijn
ernaar”, aldus Nelissen. “Tijdens focusgroepen waar onze eindgebruikers aan deelnemen, krijgen we uit eerste hand te horen hoe
ons product bijdraagt aan de verbetering van
de kwaliteit van leven.”
Het is bijzonder dat een bedrijf met roots in de
traditionele agrofoodsector, de stap heeft
weten te maken naar Life Sciences. “Er lag al
een schat aan kennis op het gebied van eiwit
uit ei, er was alleen nog niet heel veel mee
gedaan richting humane gezondheid. In die
leemte zijn wij gesprongen.”

Gezondheidsclaims
Het bedrijf beweegt zich in een complexe
wereld als het gaat om gezondheidsclaims en

de strenge wet- en regelgeving die daaraan
verbonden is. “Newtricious is in de basis een
R&D-bedrijf en ons doel is om wat we beweren,
ook te bewijzen. Dat doen we door middel van
klinische studies in samenwerking met
gerenommeerde kennisinstellingen, nationaal
en internationaal. Zo lopen er ook wetenschappelijke studies op het gebied van metaboolsyndroom, een clusteraanduiding voor
cardiovasculair gerelateerde aandoeningen
waarin eiwit uit ei in bij de preventie ervan een
belangrijke rol kan spelen.

Drive
De uitdaging van Nelissen en zijn team ligt nu
in het vinden van partners waarmee verdere
internationalisering tot stand kan worden
gebracht. “Onze kracht zit in het feit dat we als
bedrijf goed in staat zijn om verschillende
partijen bij elkaar te brengen en ketens op te
zetten. Ons product Macuview is hier een goed
voorbeeld van. We omringen ons met de beste
partijen, waardoor we in staat zijn interessante
innovaties te ontwikkelen. Met een mooi doel.”
Nelissen: “Toen we begonnen met Newtricious
was dat in eerste instantie ingegeven door
economische motieven. Maar onze missie is
in de tijd geëvolueerd. Toen we in aanraking
kwamen met mensen die lijden aan maculadegeneratie heeft dat op ons een enorme
impact gehad. Dat wij voor die groep mensen
zo concreet iets positiefs kunnen betekenen,
dat geeft mij, ons bedrijf, en onze mensen een
hele sterke drive.”
Meer informatie: www.newtricious.nl

Agri-ProFocus bevordert agroondernemerschap in Afrika door boeren,
bedrijven, innovatieve partijen en
overheden samen te brengen.
Lees er meer over in de special
op pagina 16-17.
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Activiteitenkalender 2014
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land

Afrika

Chili

India

europese unie

Zuid-Afrika

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

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

Italië

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

30 nov-4 dec

14-16 november

14-15 oktober
Matchmaking en workshop
visserijsector
Inlichtingen uitvoering en markt:
rom-lnv@minbuza.nl
+39 06 32 28 62 24

Duitsland

Amerika

Azië

midden-oosten

Mexico

China

Irak

Veehouderijmissie
Midden-Mexico
Inlichtingen uitvoering:
mex-lnv@minbuza.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

Economische missie o.l.v.
minister Ploumen (Shanghai en
Beijing), met focus op (onder
andere) de topsectoren
Agri & Food en Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen.
Inlichtingen uitvoering:
jos.hermsen@rvo.nl
Inlichtingen markt:
pek-lnv@minbuza.nl

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

27-31 oktober

Cuba - Feria Internacional
de la Havana

2-9 november

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

Colombia, Peru

24-28 november
Economische missie o.l.v.
minister Ploumen (Colombia) en
DG-BEB Smits (Peru), met
focus op (onder andere)
land- en tuinbouw
Inlichtingen uitvoering:
jos.hermsen@rvo.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

20-25 oktober

Japan/Korea

27 oktober-4 november
Handelsmissie o.l.v.
minister Kamp
Inlichtingen uitvoering:
sandra.pompe@rvo.nl
Inlichtingen markt:
r.a.stunt@minez.nl

India

3-7 november
New Delhi
handelsmissie o.l.v. Minister
Ploumen
Inlichtingen uitvoering:
karin.schipper@rvo.nl
Inlichtingen markt:
nde-lnv@minbuza.nl

17-20 november

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

Saoedi-Arabië

Moldavië

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

Economische missie met
focus op veeteelt en de
agro-verwerkende sector
Inlichtingen uitvoering:
cvanpruissen@dmbc.nl
Inlichtingen markt:
bkr-lnv@minbuza.nl

9-11 november

29-31 oktober

Rusland

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

Noteer het in je agenda!

