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Afrika
Angola
Landbouwzaken Pretoria
Portugal investeert
Sumol+Compal (non-alcoholische dranken)
verhoogt haar investering in een nieuwe
fabriek in Angola van € 22 miljoen naar rond
de € 40 miljoen. De fabriek is bedoeld voor
opslag en verpakking van sappen en frisdranken. De onderneming bouwde in 2013
al een soortgelijke fabriek in Mozambique.

Amerika

Europese Unie

Argentinië
Landbouwzaken Buenos Aires
Voedselzekerheid

Frankrijk
Landbouwzaken Parijs
Dynamiek in kassenbouw

Het Argentijnse parlement heeft een wet
aangenomen die moet regelen dat er
voldoende voedselvoorraden in het land zijn.
Deze Bevoorradingswet geeft de overheid
meer zeggenschap en invloed op landbouwproductie en nationale beschikbaarheid.
Naast voedselzekerheid is de wet bedoeld om
binnenlandse prijsstijgingen en inflatie te
beteugelen. De agrarische sector is echter
bang dat de regering gemakkelijker de export
aan banden kan leggen en vreest dat het effect
nog groter kan zijn dan het wetsvoorstel uit
2008 dat variabele exportheffingen mogelijk
moest maken. Na een halfjaar van stakingen
en protesten is dat voorstel toentertijd met
een nipte meerderheid verworpen.

Ondanks de moeilijke conjunctuur in de
Franse voedingstuinbouw, blijkt het areaal
van glastuinders zich uit te breiden. Het
Franse kassenbouwbedrijf CMF, tevens
specialist in het installeren van Venlo-kassen,
is gevestigd in het Loire-gebied. CMF heeft
het afgelopen halfjaar 2,7 hectare plastic en
1,8 hectare glazen tuinbouwkassen aangelegd.
Vooral in de regio Provence-Côte d’Azur, het
tweede belangrijkste tuinbouwgebied van
Frankrijk. Het tomatenbedrijf Poumo d’Amour
investeerde recent in een extra 1,8 hectare
glasareaal met de expertise van CMF. Zo ook
het sla- en aardbeienbedrijf Du Quartier Neuf,
dat zijn areaal plastic kassen met een halve
hectare heeft uitgebreid voor de productie van
jonge slaplanten. Klant van CMF is eveneens
het bedrijf Fleurs de Mai, een productiebedrijf
van tuinbouwzaden. Fleurs de Mai heeft
recent twee hectare plastic (hoge) tunnels
door CMF laten installeren. CMF had in 2013
een jaaromzet van € 40 miljoen en telt 220
werknemers.

Mexico
Landbouwzaken Mexico-Stad
Kastuinbouw
In de deelstaat San Luis Potosí is bij het Center
of Technological Innovation for Protected
Agriculture ‘El Huevo’ tien hectare hoog
technologische tuinbouwkassen in gebruik
genomen. El Huevo heeft nu 40 hectare kasteelt. Deze uitbreiding betekent dat 2500 ton
extra tomaten beschikbaar komen, onder
andere voor export. In een andere deelstaat,
Sonora, is de laatste jaren flink vooruitgang
geboekt met beschermde teelt.
Belangrijkste gewassen zijn hier komkommer, tomaat en groene paprika. Echter,
gebleken is dat kascomplexen nu soms leeg
staan, als gevolg van ontbrekende techno
logische knowhow, lage productie, een te
kleine markt of hoge kosten. Het technologisch instituut van Sonora zal de situatie met
een reeks onderzoeken verder in kaart
brengen.

Nieuwe bijenrassen
Bijen zitten niet graag in uien, sjalotten, prei
of venkel en dat bemoeilijkt de bestuiving bij
lookgewassen. Bij het Franse zaadbedrijf
Fleurs de Mai loopt een experiment met
nieuwe bijenrassen, die dit bedrijf ontwikkeld
heeft op basis van kruisingen met inheemse
rassen. De bijen worden getest op hun
efficiëntie in de bestuiving van bovengenoemde planten voor het verbeteren van de
zaadproductie. Als het experiment een succes
blijkt, dan kan deze technologie ook verder
worden ontwikkeld voor andere gewassen met
een bestuivingsprobleem. Ook richt het
experiment zich op het gedrag van bijen bij
verschillende teelttechnieken.

Hongarije
Landbouwzaken Boedapest
Lagere bierconsumptie
Sinds het begin van de jaren 90 is de bierconsumptie in Hongarije continu afgenomen.
Was in 1990 de gemiddelde bierconsumptie
nog 110 liter per hoofd van de bevolking,
inmiddels is deze gedaald tot 57 liter. Het
fenomeen dat 90% van de mensen onder de
30 jaar geen bier meer drinkt en de grootste
groep consumenten - de categorie 60 jaar en
ouder - in de komende jaren steeds kleiner
wordt, maakt het toekomstperspectief voor de
verkoop van bier er niet positiever op. Tweede
probleem op de biermarkt is de afname van de
vraag naar kwaliteitsbier. De marktvraag
verschuift steeds meer richting goedkopere
bieren, veelal geïmporteerd. Het importaandeel op de biermarkt is inmiddels gestegen tot
ruim 40%. Het is dus niet verrassend dat
Borsodi en Dreher, samen met Heineken de
belangrijkste biermerken, al jaren verlies
leiden.

Polen
Landbouwzaken Warschau
Belastingparadijs
Een agrarisch ondernemer in Polen betaalt
veel minder aan belastingen dan een gelijk
verdienende ondernemer in een andere
sector. Een gemiddeld landbouwbedrijf
betaalt in Polen 2,7% belastingen. Een
‘gewone’ ondernemer circa 17%. In Polen is de
landbouwproductie grotendeels uitgezonderd
van het belastingsysteem: boeren betalen
alleen een landbouwbelasting die afhangt van
de grootte van het areaal. Daarnaast betalen
Poolse boeren een lagere pensioenpremie en
hebben zij een reeks vrijstellingen zoals van
benzineaccijns of een erfenis. Volgens het
Europees Fonds voor de Ontwikkeling van het
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GGO-maïs groeit
Het aantal hectare genetisch gemodificeerde
maïs is weer stijgende, na een daling van
1086 hectare sinds 2012. De toename met
349 hectare in 2014 (vergeleken met vorig jaar)
vindt voornamelijk in de provincie Alentejo
plaats. Van de in totaal 8542 hectare maïs,
bevindt zich 5456 hectare in Alentejo. Van de
136.000 hectare geteelde maïs in 2014, is
slechts 6,3% genetisch gemodificeerd.

van 2014, ten opzichte van dezelfde periode in
het voorgaande jaar. De waarde van de
Roemeense biermarkt wordt geschat op
€ 1,8 miljard en is goed voor circa 76.700 banen.
Met 81 liter bierconsumptie per hoofd van de
bevolking staat Roemenië op de zesde plaats
in Europa. Bijna al het bier wordt lokaal
gebrouwen. Heineken is marktleider, gevolgd
door InBev.

Bio-producten
Huismerk verliest terrein

Poolse Platteland betaalt een boer met
20 hectare grond en € 8500 aan inkomsten
circa € 1230 aan belastingen. In totaal
betaalden Poolse boeren in 2012 rond
€ 570 miljoen belasting en ontvingen zij van
de Europese Unie € 3,9 miljard aan steun.

Lage grondprijzen
De prijzen van landbouwgronden in Polen
stijgen continu. Niettemin is de landbouwgrond er nog steeds circa 50% goedkoper dan
in andere EU-lidstaten. Volgens het Pools
Bureau voor de Statistiek (GUS) kostte een
hectare landbouwgrond op de privémarkt in
het tweede kwartaal van 2014 gemiddeld ruim
€ 7600. Duurste regio’s zijn Wielkopolskie en
Kujawsko-Pomorskie, waar je € 9477 kwijt
bent voor een hectare. Het goedkoopst is
Lubelskie en Podkarpackie, waar de prijs per
hectare hoogstens € 5200 bedraagt.

Portugal
Landbouwzaken Madrid
Logistiek platform zuivel
De unie van zuivelcoöperaties uit de Azoren,
LactAçores, investeert € 1 miljoen voor de
uitbreiding van haar logistieke platform te
Vila Franca de Xira (vasteland). Bedoeling is
om zo betere condities te scheppen voor de
opslag van zuivelproducten. Uiteindelijke
doel is het betere bedienen van nieuwe
afzetmarkten, waaronder China, Japan en
Colombia. LactAçores, waarvan het merk
Nova Açores deel uitmaakt, verkoopt 70% van
haar producten (melk, kaas, room en boter)
aan het vasteland, 20% blijft op de Azoren en
slechts 10% in het buitenland. LacAçores,
onderscheidt zich van de overige Portugese
zuivelcoöperaties, omdat alle koeien vrij
rondlopen in de wei. De melk smaakt beter en
de kwaliteit komt dan ook tot uiting in de
omzet. In tien jaar tijd is de omzet gestegen
van € 30 miljoen naar € 71 miljoen.

In tijden van crisis verwacht men dat de
consument zich massaal stort op huismerken.
Niets blijkt in Portugal minder waar. Uit een
recent marktonderzoek van Nielsen blijkt dat
huismerken juist terrein verliezen ten
opzichte van fabrieksmerken. In het eerste
halfjaar van 2014 is het marktaandeel van
huismerken met 2% gedaald in vergelijking
met dezelfde periode vorig jaar. Het marktaandeel van fabrieksmerken is juist 2% gestegen.
Fabrikanten zien zich genoodzaakt, in deze
tijden van crisis, de prijs van hun producten te
verlagen met diverse campagnes. Aangezien
de prijs van fabrieksmerken zodoende bijna
hetzelfde niveau bereikt als die van huismerken, kiezen de consumenten bij de aankoop
van producten toch voor het bekende merk.
Ook de supermarktketens hebben een
voorkeur voor kortingen op fabrieksmerken,
omdat deze ten laste van de fabrikant komen.
Portugal volgt zo een andere lijn dan de
overige EU-landen, waar de consument in
dezelfde periode massaal huismerken kocht.

Roemenië
Landbouwzaken Boekarest
Kleine winkels
De 70.000-80.000 kleine winkels die nog
steeds actief zijn in Roemenië, staan in het
vizier van internationale retailers, die hen
willen aansluiten bij hun franchiseketens.
Terwijl de crisis nog niet voorbij is, lanceren
retailers als Carrefour, Metro Cash&Carry en
Mega-Image franchiseketens. Samen hebben
ze in totaal al circa 850 buurtwinkels in
gebruik genomen. Kleine winkels zijn
hierdoor genoodzaakt zich verder te specialiseren, met nieuwe producten te komen of zich
aan te sluiten bij een franchiseketen. Sinds de
introductie van moderne retail in Roemenië
in 1996, is het aantal buurtwinkels gehalveerd.

Lagere bierconsumptie
Volgens cijfers van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek daalde de bierconsumptie in
Roemenië met 8% in de eerste zes maanden

Het Roemeense ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling (MADR) blijft een
groot voorstander van gezonde biologische
voeding, biologische landbouw en traditionele producten. Roemenië is erin geslaagd om
het aantal biologische boerderijen naar 15.000
te brengen en vanaf 2015 zal de biologische
landbouw meer fondsen ontvangen. In 2020
kan Roemenië zodoende de nummer 1 van
Europa worden op het gebied van gecertificeerde biologische landbouwgrond. Officiële
gegevens tonen dat de waarde van de export
van biologische producten is gestegen van
€1,5 miljoen in 2010 naar € 60 miljoen in 2013.
Het gaat echter vooral om grondstoffen, niet
om eindproducten.

Spanje
Landbouwzaken Madrid
Liberalisering supermarkten
Het Spaanse ministerie van Economie en
Concurrentievermogen blijft stappen ondernemen ter liberalisering van de detailhandel.
Zo heeft het ministerie al aan 24 Spaanse
steden toestemming verleend voor verruiming
van de openingstijden, ook op feestdagen.
Tevens is dankzij een wetswijziging de regelgeving voor het openen of het verhuizen van
een supermarkt in het hele land vereenvoudigd.

Dalend verbruik biobrandstoffen
Het jaar 2013 betekende een keerpunt in het
biobrandstoffengebruik voor transport
binnen de Europese Unie, als gevolg van een
daling van 6,8% in het gebruik ten opzichte
van het voorgaande jaar: van 14,6 Mtep in 2012
naar 13,6 in 2013. Uit gegevens blijkt dat deze
daling is toe te schrijven aan slechts één land:
Spanje. De Spaanse regering had in 2013
besloten de toevoegingsdoelstelling te
verlagen naar 4,1% in 2014, in plaats van de
aanvankelijk vastgestelde 6,5%. Als gevolg
hiervan nam de biodieselconsumptie met
57% af en die van bio-ethanol met 10,5%.
Dit betekent dat het verbruik in Spanje nu is
gedaald van 1,2 Metp naar iets minder
dan 1 Metp.
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Brits-Chinees akkoord paardenexport

De Spaanse schapen- en geitenhouderij
verkeert al jaren in diepe crisis, met als gevolg
dat ze dreigt een marginale rol te gaan spelen
in de Spaanse veehouderij. Onrendabele
bedrijven, steun voor bedrijfsbeëindiging,
verouderde structuren en een markt die deze
vleessoorten de rug heeft toegekeerd, zijn de
belangrijkste uitdagingen voor de sector.
De interprofessionele organisatie Interovic
heeft een grote promotiecampagne gelanceerd om zo de markt te heroveren en de
sector te moderniseren. In 2001 bedroeg de
schapenvleesproductie 236.000 ton en waren
er 20,8 miljoen schapen. In 2013 daalden deze
cijfers tot 119.000 ton schapenvlees en
10,4 miljoen schapen. Wat betreft geitenvlees
ging de productie in dezelfde periode van
15.000 ton vlees en 1,7 miljoen geiten naar
8800 ton vlees en 1,2 miljoen geiten. De
export verloopt daarentegen positief. In 2001
exporteerde Spanje een volume van 21.707 ton
schapen- en geitenvlees, dat opliep tot 57.200
ton in 2013. Frankrijk is de grootste klant, met
een aandeel van 38,46%.

De Britse en Chinese autoriteiten bereikten
een akkoord over een nieuw gezondheidscertificaat waarmee export van paarden naar
China mogelijk wordt gemaakt. Het certificaat
is met onmiddellijke ingang van kracht geworden en eind dit jaar worden de eerste paarden
verscheept. De handel naar China van
volbloedpaarden zal naar verwachting jaarlijks
10 miljoen pond bijdragen aan de Britse
economie.

Verenigd Koninkrijk
Landbouwzaken Londen
Eindrapport horsegate-affaire
Op 4 september is het eindrapport van de
commissie-Elliot over de paardenvleesaffaire
gepubliceerd. De focus van het rapport ligt op
voedselcriminaliteit. De commissie stelt vast
dat die naast veel kosten en reputatieschade,
ook risico’s op het gebied van voedselveiligheid met zich meebrengt. Naar aanleiding
van het rapport heeft Defra aangekondigd een
zogeheten ‘Food Crime Unit’ in te stellen.

Melkveestapel groeit
Voor het eerst sinds 15 jaar groeit de Engelse
melkveestapel. In 2014 met 2,6% tot 1,4 miljoen
ten opzichte van 2013. Volgens een onderzoek
van het Britse productschap voor zuivel is het
vertrouwen in de sector toegenomen. Een
kwart van de ondervraagde melkveehouders wil
de komende twee jaar uitbreiden.

Groei supermarkten stagneert
De groei in supermarktomzet in het Verenigd
Koninkrijk in het laatste jaar was nagenoeg
nihil (0,3%), een laagterecord. Terwijl de
omzet van de grote supermarkten in het
middensegment kromp - Tesco (-4,5%) en
Sainsbury’s (-1,8%) -, groeiden prijsvechters
Aldi (29,1%) en Lidl (17,7%) met dubbele
cijfers. In het topsegment wist Waitrose een
omzetgroei van 4,5% te bereiken.

Internationale organisaties
PV-FAO
Landbouwzaken Rome
Nederland lanceert alliantie Climate
Smart Agriculture
23 september bezochten premier Rutte en
staatssecretaris Dijksma de Algemene
Vergadering van de VN in New York. Hier
organiseerde Nederland samen met Ierland,
Mexico en de drie in Rome gevestigde
VN-organisaties voor voedsel en landbouw
het evenement ‘Delivering Zero Hunger –
Demonstrating Impact’. De VN Zero Hunger
Challenge, opgezet tijdens de RIO+20 in 2012
door VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon,
richt zich op het uitbannen van honger door
verduurzaming van voedselsystemen, betere
toegang tot voedsel en versterking van de
situatie van kleine boeren. Tijdens het
evenement lanceerde Nederland een wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid
door het gebruik van Climate Smart Agriculture (CSA). CSA, ontwikkeld in Nederland, is
een geïntegreerde benadering voor klimaatbestendiger voedselzekerheid. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de multi-stakeholderbenadering, waarbij kennis van bedrijven,

wetenschap, overheid en lokale boeren wordt
gebruikt om innovatieve en duurzame
productiemethoden te ontwikkelen. Vooral in
Afrika en Azië, waar zowel de bevolkingsgroei
als de gevolgen van klimaatveranderingen het
sterkst zijn, zijn al meerdere CSA-projecten
opgezet. Met deze alliantie krijgt CSA een
extra impuls. Inmiddels hebben 75 landen en
organisaties zich aangesloten bij de alliantie
en geniet zij de steun van onder meer
president Obama en Ban Ki-Moon.

FAO-rapport State of Food Insecurity
Afgelopen week heeft de FAO de jaarlijkse
State of Food Insecurity in the World (SOFI)
gepubliceerd. Dit rapport schat dat in de
periode 2012-14 circa 805 miljoen mensen aan
chronische ondervoeding leden, een
vermindering van 37 miljoen in vergelijking
met de periode 2011-13. Het cijfer ligt zelfs
209 miljoen lager dan tijdens het benchmarkjaar 1990-92. Het SOFI rapport stelt dat
voornamelijk Latijns-Amerika en de Cariben
vooruitgang hebben geboekt in het verschaffen van voedselzekerheid onder de bevolking.
Het door oorlog en natuurrampen geteisterde
Sub-Sahara Afrika en West-Azië hebben weinig
vorderingen gemaakt. China is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de afname,
maar in verhouding tot de grootte van de
bevolking hebben Armenië, Azerbeidzjan,
Brazilië, Cuba, Georgië, Ghana, Koeweit,
Saint Vincent en Grenadinen, Thailand en
Venezuela de grootste voortgang geboekt.
De VN heeft zich in haar Millennium
Development Goals ten doel gesteld het
percentage ondervoeden in ontwikkelings
landen in de periode 1990-2015 te halveren
tot 11,7%. Hoewel men goed op weg is, zal dit
percentage met de huidige trend echter op
12,8% uitkomen.
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Op duizend meter hoogte, Nederlandse betrokkenheid stimuleert
aan de voet van Afrika’s ontwikkeling sector
hoogste berg, de majestueuze
Kilimanjaro, kweken
René Kleinveld en
Christine Brandsma stekken “Water en klimaat zijn van uitstekende
een extra hectare in productie genomen.
“Het is een uitdaging om steeds weer aan de
kwaliteit. Het aantal zonuren is relatief
en jong plantmateriaal. hoog vanwege de ligging ten opzichte van
toenemende vraag te voldoen. Dat zorgt wel
eens voor slapeloze nachten. Soms snijd je te
Een adembenemend decor. de Kilimanjaro”, zegt Kleinveld. “En het
vaak te veel stekken van de moederplant, die
internationale vliegveld ligt op niet meer dan
En de ideale plek voor 25 km afstand.” De Nederlanders streken in
daaronder te lijden heeft, maar je wilt de klant
zo goed mogelijk tegemoet komen”, aldus
vermeerderingsbedrijf Oasis 2008 met hun twee jonge kinderen in
Kleinveld.
Tanzania neer, na al hun bezittingen in
Young Plants. Nederland te hebben verkocht. De ultra

Tuinbouw in Tanzania

moderne kassen in Moshi, waarin licht,
vochtigheid, temperatuur en irrigatie door
een computer geregeld worden, beslaan
tweeënhalve hectare en zijn deels gebouwd
met eigen geld en deels met een subsidie van
PSOM (Programma Samenwerking Opkomende
Markten).
Oasis Young Plants teelt 40 verschillende
variëteiten vetplanten en warmteminnende
plantenfamilies (onder meer rhipsalis,
haworthia, gasteria, echeveria, crassula,
lepismium, monadenium, peperomia) en
houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van nieuwe variëteiten. Planten die soms
vreemd van vorm en kleur zijn, maar gewild
bij de Westerse consument. Vanwege een
toenemende vraag uit Europa (95% van de
afzet) en de Verenigde Staten wordt in 2015

Ontwikkeling sector
Op dit moment is de tuinbouwsector in
Tanzania een van de snelst groeiende sectoren
binnen de landbouw. “De komende jaren
hopen we een groei van tenminste 20% te
halen”, zegt Anthony Chamanga, beleids
medewerker van de met Nederlandse steun
opgericht Tanzania Horticultural Association
(TAHA), gevestigd in een lommerrijke
buitenwijk van Arusha, in de schaduw van
Mount Meru.
De export van tuinbouwproducten (bloemen,
planten en stekken, groenten, fruit, zaden en
kruiden, zoals de alom geprezen gember) naar
de EU leverde het land vorig jaar 380 miljoen
dollar op, 30 miljoen meer dan in 2011.
Van 2012 op 2013 groeide het volume van
200.000 ton naar 260.000 ton.
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v.l.n.r. medewerkers in de kas bij Rijk Zwaan Afrisem;
Christine Brandsma en René Kleinveld van Oasis Young Plants op de akker in Moshi

De Tanzaniaanse overheid zag op een gegeven
moment de noodzaak in de landbouw te
diversifiëren, gezien de dalende prijzen op de
wereldmarkt voor traditionele gewassen als
koffie, thee en katoen. En het telen en
exporteren van groenten, bloemen en fruit,
zo had buurland Kenia overduidelijk laten
zien, is big business en zou de staatskas veel
buitenlandse valuta opleveren.
TAHA identificeerde zes strategische regio’s
(noorden, kust, zuidelijke hooglanden,
centrale zone, zone rond het Victoriameer en
Zanzibar) als meest geschikt voor tuinbouw,
waarvan de noordelijke regio (Arusha,
Kilimanjaro, Manyara, Tanga) de belangrijkste
is voor de teelt van bloemen, planten, stekken

Q-Sem(zaden), Enza Zaden, Vasso Agroventures en Oasis Young Plants. De belangrijkste
exportproducten zijn rozen, zaden, stekken,
sperziebonen, paprika’s, hete pepers,
knoflook, gember, mango’s, avocado’s en
ananas. Zo’n 80% hiervan komt in de EU
terecht, de rest wordt uitgevoerd naar de
Verenigde Staten en Azië. De meeste producten verlaten het continent via het internationale vliegveld van Kenia, de rest wordt met
passagiersvliegtuigen die dagelijks op
Kilimanjaro International Airport vliegen naar
Europa vervoerd.
“Wij hebben als TAHA een belangrijke rol
gespeeld bij deze groei”, benadrukt Chamanga.
“Als bedrijven met kwesties zitten over land,

‘We hopende komende jaren een groei van 20% te bereiken’
en groenten. Veel Nederlandse bedrijven zijn
hier actief zoals Dekker Bruins ( chrysanthemum), Moerman (zantedeschia), Schoneveld
(cyclamen en primrose), Fides (chrysanthemum, pelargonium and kalanchoë) Kiliflora
(rozen), Dutch Farms (lisianthus), Rijk Zwaan

vergunningen of belastingen bieden wij hulp
en treden op als bemiddelaar. En we verzorgen
transport naar het vliegveld en doen clearing
en forwarding voor ons eigen bedrijf
TAHA-Fresh.” Ook adviseert TAHA kleine
boeren over het gebruik van bestrijdingsmid-

delen en kunstmest, het verkrijgen van
leningen en het vinden van afzetmarkten.
Chamanga: “Het is belangrijk dat er een
constante stroom van producten is zodat
klanten steeds op je kunnen rekenen.
Op dit moment is dat niet het geval, waardoor
afnemers geneigd zijn elders aan te kloppen.”
TAHA houdt ook de kwaliteit van de verse
producten goed in de gaten. “Nu de EU, onze
belangrijkste markt, steeds hogere eisen stelt
aan importgroenten, -bloemen en -fruit,
moeten we steeds alert zijn en kunnen we ons
geen fouten permitteren. Om die hoge
standaard te bereiken en vast te houden
werken we ook nauw samen met de overheid
en buitenlandse partners, zoals de Nederlandse
ambassade en USAID, die ons met geld en
expertise steunen.”

Kansen voor Nederland
De tuinbouw geldt als één van de vier sectoren
in Tanzania die door Nederland als speerpunt
is geïdentificeerd omdat ze goede mogelijkheden biedt voor (versterkte) Nederlandse
betrokkenheid. De ambassade in Dar es
Salaam doet er alles aan om het klimaat voor
tuinbouwondernemers in het land te
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v.l.n.r. Heikki Niskala, general manager van Rijk Zwaan Afrisem;
product development managers Adrian Roelofs en Abel Kubey,
ook van Rijk Zwaan Afrisem.

verbeteren door voortdurend in gesprek te
gaan met betrokken Tanzaniaanse bewindslieden en specifieke diensten als de Tanzanian
Revenue Authority. Bovendien heeft de
ambassade geholpen bij de oprichting van de
Dutch Business Group (DBG), een discussieplatform voor leden dat ook goede contacten
onderhoudt met lokale en nationale overheden.
En als individuele bedrijven problemen
hebben met de autoriteiten treedt de
ambassade op als troubleshooter. Want
hoe mooi en productief het werken op de
hellingen van Mount Meru en Mount
Kilimanjaro ook is, opereren in een
ontwikkelingsland blijft een uitdaging,
verzekeren de telers. Kleinveld: “Bureaucratie
blijft je achtervolgen, of het nou om exportvergunningen, inspecties of belasting
aanslagen gaat.”
Tijdens een bezoek aan Tanzania in februari
2014 ondertekende minister Lilianne Ploumen
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een schenkingsovereenkomst
met de Tanzaniaanse minister van Financiën
voor een ORIO-project voor de renovatie
van Kilimanjaro International Airport
(15 miljoen euro). Verder profiteren tien
tuinbouwbedrijven in Tanzania op dit
moment nog van een PSI-subsidie.

Eén van de bedrijven die in samenwerking met
de Nederlandse ambassade en Wageningen
Universiteit projecten heeft opgezet in NoordTanzania om de tuinbouwproductie en voedselveiligheid te verbeteren is Rijk Zwaan Afrisem,
dat opereert naast zaadbedrijf Rijk Zwaan Q-Sem,
dochterbedrijven van Rijk Zwaan in De Lier.
Het ene project richt zich op de introductie van
kwaliteitszaden en training van kleine boeren,
die op een modelbedrijf in Moshi praktijkervaring opdoen, terwijl het andere vooral tot doel
heeft ondervoeding tegen te gaan.
“Onze rol is de voedselproductie te verbeteren
door hybride zaden voor groenten als witte kool
en Afrikaanse kale te introduceren, waardoor
boeren betere oogsten realiseren”, stelt Heikki
Niskala, managing director van Rijk Zwaan
Afrisem, gevestigd op 20 hectare aan de voet
van Mount Meru. “Ook promoten we kleine,
betaalbare kassen die boeren in staat stellen
hun productie nog verder op te schroeven.”
Afrisem is in 2008 opgericht -samen met East
West Seeds, de grootste zaadfirma van Zuid-OostAzië, die ook in Tanzania actief is - om speciale
variëteiten te ontwikkelen voor de Afrikaanse
markt die een hoge opbrengst garanderen en
beter bestand zijn tegen insecten en ziekten.
“We wilden wat terugdoen voor Afrika” verduidelijkt Niskala. “Sinds 2003 heeft ons bedrijf Q-Sem,

dat hybride zaden produceert voor de internationale
markt, goed geboerd in Arusha. Door een prima
klimaat, goedkopere, maar goed geschoolde
werknemers en de mogelijkheid het hele jaar
door te produceren (vlakbij de evenaar) is deze
plek uitstekend geschikt voor de productie van
tomaten- en komkommerzaden. Voor de lokale
markt zijn echter geen kwaliteitszaden
beschikbaar. In die behoefte willen wij
voorzien.”
Hoewel Rijk Zwaan Afrisem al sinds 2008
bestaat, komen de eerste zaden, voor
Afrikaanse aubergine (wit en veel bitterder
dan de paarse aubergine) pas begin volgend
jaar op de markt. Niskala: “Om de beste
kwaliteit zaad te kunnen ontwikkelen, zijn
langdurige, uitgebreide proeven nodig.”
In een van de kassen laat de Fin een kleine,
maar zeer sappige komkommer proeven,
een van de groenten die voor de lokale markt
is geselecteerd. Verder groeien hier paprika’s,
hete pepers, tomaten en Afrikaanse kale.
Groenten die de Tanzanianen een gezonde
toekomst moeten bezorgen, zoals is verwoord
in het motto van het bedrijf: ‘Sharing a
healthy future’. Niskala: “Over tien jaar
moeten de meeste lokale boeren kunnen
beschikken over hybride zaden.”
Frans van den Houdt, freelance Afrika-correspondent
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5. Voor wie heeft u bewondering?
Voor Stephan Raes, die als hoofd van de EZ-afdeling
op de PV-EU erin slaagt om een gevoel van eenheid
te creëren bij alle collega’s, terwijl onze werkvelden
elkaar in de Brusselse realiteit soms niet of
nauwelijks raken.

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?

Tim Heddema
Landbouwattaché
Permanente
Vertegenwoordiging bij de 1. Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?
Europese Unie, Brussel Op het ministerie van LNV en later EZ ben ik lang

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

actief geweest in de coördinatie van de Nederlandse
inbreng in de EU op landbouw- en visserijterrein,
inclusief onze deelname aan de maandelijkse Raad
van Landbouw- en Visserijministers. De overstap
een jaar geleden van deze Haagse naar de Brusselse
kant van de standpuntbepaling en lobby was voor
mij een voor de hand liggende stap. Het is een
mooie verantwoordelijkheid om onze wensen zelf
in Brussel aan de man brengen en vanuit de
Brusselse context Den Haag te adviseren.

2. Wat zou iedereen moeten weten over uw
werkgebied?
Het werk op een Permanente Vertegenwoordiging
verschilt sterk van dat op een bilaterale ambassade.
Mijn counterparts zijn alle EU-lidstaten, de
Europese Commissie, het Europees Parlement,
decentrale overheden, bedrijfsleven en ngo’s.
Een spannend politiek schaakspel op meerdere
borden tegelijk. Gelukkig is iedereen in Brussel
sterk gericht op samenwerking en minder op
competitie: men is zich ervan bewust dat een
eindresultaat voor alle betrokkenen iets moet
opleveren. De uitdaging is om jouw prioriteiten niet
te laten verwateren omwille van een compromis.

De Brusselse lobby van de agrarische sectoren is
buitengewoon goed georganiseerd. Koepel
organisaties kennen hier de weg naar iedereen die
ertoe doet. Zeker in geval van een tussen bedrijfs
leven en EZ afgestemde inzet is de slagingskans van
lobby-acties groot. Nederlandse landbouwonder
nemers hebben in het algemeen een goede naam
in EU-verband, omdat ze niet alleen maar hun
handje ophouden, maar met innovatief denken
ook bijdragen aan vooruitgang en oplossingen.

7. Hoe staat het met duurzaam ondernemen?
De aandacht voor land- en bosbouw als onderdeel
van de bio-economie is enorm toegenomen door
initiatieven van de Europese Commissie en ngo’s.
De meeste lidstaten onderkennen dat ecologische
duurzaamheid essentieel is voor sociaal-economische
duurzaamheid. De Nederlandse speerpunten
combinatie van innovatie, concurrentiekracht en
duurzaamheid past daar trouwens perfect bij.

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
Door de recente grote beleidshervormingen in
landbouw en visserij is er een tijdje minder
aandacht geweest voor de uitvoering, vereen
voudiging van beleid en reductie van administratieve lasten. Voor kleine en grote ondernemers is
daarin nog veel te winnen en samen met die
ondernemers moeten we actiever inhaken op
initiatieven van de Commissie (Timmermans!).
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft
daar al langer hele bruikbare input voor.

9. Welk lokaal gerecht is uw favoriet?
3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?
Als het Nederlandse standpunt dankzij tijdige en
zorgvuldige beïnvloeding terug te zien is in een
Commissievoorstel, een voorzitterschaps
compromis of de inbreng van Europarlementariërs
of andere lidstaten. En als in het toch wat grauwe
Brussel een keer de zon schijnt.

Eerder Vlaams dan Brussels: konijn in kersenbier.
En voor tussendoor de macarons.

10. Met wie zou u een avond op stap willen?
Met Frans Timmermans, om te horen wat zijn
mogelijkheden als nieuwe Eurocommissaris zijn
om het leven voor agrarische ondernemers echt
eenvoudiger te maken.

4. Wat is uw grootste bron van ergernis?
Een EU-voorzitterschap dat geen plan of doel lijkt te
hebben en slecht communiceert. Helaas is dat nu
op veel dossiers het geval met Italië. De gebrekkige
ICT van zowel EZ als BuZa krijgt van mij ook een
eervolle vermelding. Het lijkt me niet logisch te
beknibbelen op digitale hulpmiddelen als je
medewerkers veel buitenshuis aan het werk zijn.

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Voorzitterschap. Geen motto, maar vooral het
gegeven dat Nederland in de eerste helft van 2016 in
de EU het middelpunt van het universum zal zijn.
Bij alles wat we nu doen, moeten we al vooruit
denken naar wat dat voor dat hele belangrijke halve
jaar betekent. Zonder te zaaien, kun je niet oogsten.
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De verkiezing van de Nieuwe wind en volop kansen
ambitieuze premier Narendra
Modi heeft gezorgd voor een
golf van optimisme. Dit geldt
in het bijzonder voor de
landbouwsector, op basis van
probleem van India is tegelijk de kans
Modi’s ervaring op dit vlak in Het
die het biedt: het land is zo groot en divers.
de deelstaat Gujarat. Ruim 1,3 miljard inwoners, een steenrijke en

India: ook lage groei is een
enorme aanwas
stedelijke elite, voortschrijdende urbanisatie
en uitdijende middenklasse, 650 miljoen
kleine boeren, hoge kindersterfte door
ondervoeding en toch een voedselproductie
waarmee het land als geheel als voedselzeker
te boek staat.

Betekenisvol is bijvoorbeeld de groei van de
formele markt in de zuivelsector. India is de
grootste melkproducent ter wereld - groter
dan Brazilië, Rusland en China samen. Die
positie zal het land fors uitbouwen, met een
verwachte groei van ruim 4% per jaar. Oftewel
elke twee jaar een toename met het volume
dat wij in Nederland melken in 2014. India
produceert in 2020 dan ongeveer 180 miljoen
ton. Ruim 40% van de huidige productie
(van 135 miljoen ton) wordt gebruikt voor
het eigen erf.
Ook de verwerking is voor een belangrijk
deel informeel. Slechts een kwart van de totale
hoeveelheid melk belandt in een georganiseerde keten, ongeveer gelijk verdeeld over
private partijen en coöperaties. Dat gedeelte
van de markt verandert echter razendsnel,

op basis van een groei van 15% per jaar.
Dit vereist een enorme uitbreiding van de
investeringen om die melk te koelen en
professioneel te verwerken. Ondanks de
toename die wordt verwacht in de productie
van kaas, ijs, babyvoeding en andere producten
met toegevoegde waarde, zal het aandeel van
drinkmelk ook in de formele ketens groot
blijven, licht afnemend van 66% nu naar
60% in 2020. Iedereen weet hoe de Indiërs
graag hun thee drinken: met veel melk.
“Zuivel blijft een markt met een groot
potentieel”, zegt landbouwraad Wouter Verhey,
die in het voorjaar in Delhi aantrad. “De
bevolkingsgroei, de toename van de inkomens
en de cultuur gaan daarvoor zorgen – zuivel is
een onmisbaar element in het Indiase voedings
patroon, dat traditioneel vegetarisch is. En ook
als iets in India maar een beetje groeit, heb je
het over een aanwas in absolute termen die
enorm is”.
Dat verwerkers voor de inkoop van melk nog heel
lang afhankelijk zullen zijn van kleine boeren,
staat voor Verhey als een paal boven water. Maar
dat staat andere ontwikkelingen niet in de weg:
hij voorziet een spectaculaire toename van de
bedrijven die 200 tot 500 koeien melken,
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Gandhi met kalf staat op het regional research station van NDRI (National Dairy Research Institute) in Bangalore.
Ter ere van het feit dat Gandhi zelf destijds dit onderzoekstation officieel geopend heeft.

Fastfood en retail
Als een ander voorbeeld van buitenlandse
interesse noemt Verhey de opkomst van quick
service restaurants als KFC, Pizza Hut, Subways
en McDonald. “Vergeleken met China is het
aantal restaurants van deze ketens nog
bescheiden. Alleen Domino’s doet het hier
beter dan in China, met 500 restaurants.
Op zulke aantallen mikken die andere ketens
ook voor 2015, maar dan zal Domino’s al op
800 zitten. Ga maar eens na wat dit betekent
voor smeltkaas, verwerkte kip, tomaten,
ijsbergsla en mayonaise. En dan komen
Burger King, Wendy’s en al die andere ketens
nog.” Ook de retail speelt volgens Verhey een
belangrijke rol in de veranderende Indiase
voedselmarkt. Toegegeven, de wetgeving is
nog steeds ingewikkeld voor grote buitenlandse ketens, maar de kansen zijn groot.
De Nederlandse SPAR is zo’n keten die de
sprong heeft gewaagd in dit enorme land,
waar naar schatting slechts 8% van het voedsel
via georganiseerde retail wordt verkocht.

laten maken voor een aantal koelketens.
Daarbij is gekeken naar de meest kansrijke
deelstaten en naar een aantal producten.
Voor groenten en fruit zijn de mogelijkheden
gigantisch. Een voorbeeld is mango, een
ontzettend belangrijk product hier waarvan
de koelketen nog in de kinderschoenen staat.
Er is een enorme productie en een enorme
consumptie, de export is zeer gering. Iedereen
accepteert de seizoenspiek, maar er valt veel
geld te verdienen door degene die dat aanbod
over een langere periode naar de markt weet
te brengen. We willen in onze marktbenadering zeker de samenwerking intensiveren met
kennisinstellingen. Het is niet zo dat je in een
keten de problemen oplost door gewoon
maar een enorme ijskast te bouwen. Ook voor
garnalen liggen er enorme kansen. Nou ja,
eigenlijk voor alle versproducten.”
Het bureau van de landbouwraad zet voor de
komende jaren fors in op het faciliteren van
het Nederlandse bedrijfsleven in deze
ontwikkeling. Zakelijke dienstverleners als
NAFTC, Larive en EASIA begeleiden consortia
van bedrijven die actief op de marktkansen
willen inspelen. Het logistieke kenniscentrum
Dinalog heeft een veelbelovende samenwerking met de SCA Group, die de koelfaciliteiten
op het vliegveld van Mumbai exploiteert. Het
groeipad van India zal volgens Verhey lijken
op dat van Thailand. Daar is eind jaren 90 een

Voor alles wat verder gaat dan de daghandel in
het lokale informele segment is ketenmanagement het grootste probleem. Het zijn
enorme hoeveelheden voedsel die aan het
begin van de keten verloren gaan. Fastfoodketens, retailers, verwerkers, logistieke
dienstverleners en exporteurs: er zijn veel
partijen die belang hebben bij het uitbouwen
van koelketens. Deze grote spelers in een
koelketen verbinden met het fijnmazige net
van tussenhandelaren helemaal tot aan de
boer, dat is de uitdaging waar India voor staat.
De regering-Modi heeft het uitgeroepen tot
prioriteit.
Verhey ziet mogelijkheden om Nederlandse
bedrijven en kennis in te zetten bij de
noodzakelijke verbeteringen. “Wij hebben
een uitgebreide analyse van de knelpunten

Samenwerking
De Livestock Sciences Group van Wageningen
UR is een andere speler die kansen ziet in
India en op tal van fronten actief is. Onder
meer neemt WUR met CRV, De Heus Voeders,
Hypor en een aantal AOC’s deel in een door
NAFTC geleid consortium dat met gerichte
fok- en voederprogramma’s in de varkens
houderij vooruitgang tracht te boeken. Vooral
de banden met deelstaat Kerala zijn intensief.
Het consortium vindt het inbouwen van
kennisoverdracht belangrijk. Veel onderwijsinstellingen hebben vertegenwoordigingen
ter plekke, en kunnen een goede partner zijn
bij het in de markt zetten van technologie.

Dierlijke productie

Training en kennisoverdracht staat ook
centraal in het Indiaas-Nederlandse Joint
Agricultural Action Plan (2012). Centraal staat
de totstandkoming van een tiental demonstratie- en trainingcentra. Voor de opzet van
drie van deze centra heeft de Indiase overheid
begin september een akkoord gegeven.
Ze draaien om groenten in de deelstaat
Maharashtra, groenten en sierteelt in Kerala
en aardappelen in Punjab. De lokale wetgeving schrijft voor dat aanbesteden noodzakelijk is voor de inrichting van de centra. PUM
begeleidt deze procedure. De specificaties
zijn zodanig dat de centra hun functie als
spingplank voor het Nederlandse bedrijfsleven
zullen behouden. De onderwijsfunctie van de
centra is overigens minstens zo belangrijk als
de demonstratie van hardware. Verhey:
“Indiërs zijn niet per se op zoek naar de
allernieuwste snufjes. Degelijke bewezen
technologie waardeert men hier ook en die is
vaak een stuk goedkoper. Onder Modi gaat
het moderniserende India zijn plek in de
wereldorde opeisen.”

Nog steeds is de consumptie van dierlijk eiwit
laag, zo’n 10 gram per persoon per dag.

Frederik Vossenaar

‘Indiërs zijn niet per se op zoek naar de allernieuwste snufjes.’
Koelketen in kinderschoenen

Om het plan van de regering te verwezenlijken
om dit iets meer dan te verdubbelen, moet er
nog veel gebeuren. De nadruk zal liggen op
pluimvee en visproducten. Wouter Verhey:
“Het verbruik van krachtvoer groeit de
komende jaren met 8% en zal in 2017-2018
uitkomen op 28 miljoen ton. Nu al is India de
vierde producent van pluimveevlees ter wereld
en de derde eierproducent. Pluimvee en
aquacultuur zullen verder groeien. Dierziekten en prijsvolatiliteit hebben daar de
afgelopen jaren enigszins een rem op gezet.
De belangrijkste sprong kan India maken als
het de genetische kwaliteit van fokmateriaal
verbetert, in welke dierlijke sector dan ook.”

ontwikkeling op gang gekomen, met de
investeringen die Ahold deed in het World
Fresh Center om de Tops-supermarkten te
bedienen volgens moderne standaarden.
Nu zijn er tal van spelers die koelfaciliteiten
beheren, zowel de retailers als gespecialiseerde logistieke dienstverleners. “Bijna niets
daarvan wordt hier gecontroleerd bewaard
of vervoerd. In Frankrijk hebben ze 150.000
reefertrucks. Weet je hoeveel er in India
rijden, de tweede producent ter wereld van
groenten en fruit, goed voor 10% van de
mondiale productie? 8000!” Van het gekoelde
opslagvolume in India is tweederde voor
aardappelen bestemd, terwijl de waarde van
dat product relatief gering is.
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alsook voor de entree van buitenlandse
verwerkers: “Ze moeten wel in zo’n gigantische markt”. Van de mondiale zuivel top-20
zijn maar zes bedrijven actief in India,
waaronder Nestlé en Danone. Grote investeringsfondsen stappen in elk geval wel in
Indiase melkverwerkers. De consolidatie is
spectaculair.

foto: pieter machielsen
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Het grote knuffelgehalte
van algen
Corjan van den Berg, als
wetenschapper verbonden
aan TNO, weet veel van algen.
Heel veel. Genoeg om te
weten dat algen are here to
stay. Want iedereen is dol op
de alg, een vriendelijk ogend
groen plantje dat rijkelijk in de
natuur aanwezig is en over
ontzettend veel goede
eigenschappen beschikt.

“Algen kweek je snel en duurzaam. Het enige
wat je nodig hebt, is een bak met water, wat
zonlicht en wat mineralen. Natuurlijk is ook
enige kennis van biologie noodzakelijk,
anders heb je een bak vol met van alles en
een beetje algen. Bovendien moet je inzicht
hebben in ketens en processen. En wil je je
algen ook kunnen vermarkten, dan moet je
wel weten wat je er allemaal mee kan.
Dus, het lijkt gemakkelijk maar er komt toch
wel iets meer bij kijken. Algen kweken is ook
relatief duur, in het meest gunstige geval in
Nederland op bescheiden schaal kost het
ongeveer een tientje per kilo droge stof alg,
als je het water niet meerekent”, aldus een
enthousiaste Van den Berg.
RVO en TNO hebben dat sluimerende succes
van de alg al een aantal jaar in de gaten en zijn
al evenzolang bezig om samen met Algae
Food & Fuel een mobiele algenraffinaderij te
ontwikkelen, VALORIE genaamd. Mobiel,
omdat je op die manier bij algenkwekers ter
plekke de mogelijkheden en kansen kunt
demonstreren, en een raffinaderij omdat de
toekomst ligt in ‘opgezuiverde fracties’.
Daarmee wordt bedoeld dat je eiwitten,
koolhydraten en oliën aan de alg onttrekt,
om die vervolgens te kunnen verkopen aan
diverse partijen. De mobiele algenraffinaderij
is nog in demo-fase. Maar dat mag de pret niet
drukken, de resultaten zijn namelijk zeer
veelbelovend.

“Er is al een aantal bedrijven geïnteresseerd:
Van Wijhe Verf (dat onder andere Wijzonol en
Ralston maakt) en een Texels bedrijf, De Wit
Oils, dat hoogwaardige humane oliën voor
menselijke consumptie produceert. Geld
verdienen met algenproductie lukt ook al.
Nu nog voornamelijk voor nichemarkten zoals
de welig tierende superfoodsector. “De algen
worden verwerkt tot pillen en poeders en één
kilo droge stof levert gerust 100 euro op.
Nog wel. Want als er meer algenkwekers
komen, raakt een kleine nichemarkt in
verdrukking. De enige manier om succesvol te
blijven, is door op te schalen en de eerdergenoemde fracties op te zuiveren en zo de
algencultivatie naar een hoger plan te tillen.”
En dat is dan ook meteen het doel van de
partijen achter VALORIE.
Hoe enthousiast Van den Berg ook is over
zijn algen, hij blijft realistisch. “De sector in
Nederland is klein, maar de verwachtingen
zijn groot. Algen hebben weliswaar veel
potentieel, maar een oplossing voor het
biobrandstofprobleem zullen wij met algen
niet binnen nu en vijf jaar vinden. Dat is echt
nog toekomstmuziek. Onze insteek is, eerst
eens geld verdienen met de algen die we
hebben, en pas daarna praten over uit
breiding.”

Column 13

Eind maart dit jaar was de Chinese President Xi Jinping op staatsbezoek in
Nederland en mocht ik hem persoonlijk informeren over het succesvolle
Nederlandse agri- en foodmodel. Hij was zeer onder de indruk en vroeg om een
versterking van de samenwerking. China ziet zich namelijk geconfronteerd met
een enorme toename in de vraag naar voedsel, vooral naar hoogwaardige
eiwitten als groenten, zuivel en vlees. Juist in deze sectoren is Nederland sterk
en behoort het tot de meest productieve en innovatieve landen ter wereld.

Aalt Dijkhuizen
Boegbeeld Topsector
Agri & Food

Biografie - Aalt Dijkhuizen, zoon van een
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 persoon
lijk adviseur van de gouverneur van Fujian Province
in China.

Holland Center
No. 505, Huirong Road, Jiading District, Shanghai
Postal code: 201815
Tel: +86 021 6707 7692
E-mail: info@hollandcenter.com.cn
www.hollandcenter.com.cn

De Nederlandse agri- en foodsector heeft al de nodige ervaring in China.
Zo exporteert ze inmiddels voor ruim 1,5 miljard euro en investeert er voor
enkele miljarden euro’s per jaar. Dit laatste met name binnen eigen dochter
ondernemingen en in joint ventures met Chinese bedrijven. Business doen in
China is echter niet eenvoudig en leidt nogal eens tot teleurstellende ervaringen
en verliesgevende resultaten. Gevolg daarvan is, dat bedrijven terughoudend
worden en kansen onbenut blijven.
Het komende Holland Center in Sjanghai is erop gericht de slagingskans in
China te vergroten. Sleutel daarbij is de toegang tot een uniek netwerk van
private ondernemers. Dit dankzij onze Chinese partner in het centrum,
Mr Edward Zhu. Zelf succesvol ondernemer als eigenaar en ceo van de CHIC
Group en daarnaast voorzitter en boegbeeld van de agri- en foodalumni van
CEIBS, de nummer één business school in China. Dé plaats waar de nieuwe
generatie ondernemers en bestuurders wordt opgeleid. Onder zijn leiding en
met zijn kennis en ervaring kunnen wij Nederlandse bedrijven op maat helpen
om de kansen in de markt te onderzoeken, geschikte partners op te sporen en
daadwerkelijk tot business te komen. Voorts kunnen we de bedrijven indien
gewenst ook nadien blijven begeleiden. Daarnaast bundelen we de krachten
om samen als Holland Center de sterkte van ons land in agri en food te etaleren,
ook richting de Chinese overheid.
Het Center is business gedreven en wordt dan ook betaald door de betrokken
bedrijven. De Nederlandse overheid ondersteunt het centrum en de activiteiten,
hetgeen de positie richting de Chinese overheid versterkt. We zijn dan ook
bijzonder blij met de formele lancering door Minister Ploumen eind oktober in
Sjanghai. Dat geeft een vliegende start. Hulp en betrokkenheid van de overheid
zullen blijvend nodig zijn om importbelemmeringen en andere hindernissen
uit de weg te ruimen.
Het Holland Center wordt opgestart en vorm gegeven met een beperkte groep
bedrijven. De activiteiten staan echter vanaf het begin open voor iedereen die
geïnteresseerd is om (meer) business te doen in China en zich aanmeldt als lid.
Natuurlijk, het concept moet zich nog bewijzen, maar ik heb er alle vertrouwen
in. Misschien wel het beste bewijs hiervoor is, dat de contacten meteen al
hebben geleid tot concrete acties voor extra afzet van producten die getroffen
worden door de Ruslandboycot. Dat illustreert wel het business gedreven
karakter van het initiatief en de uitstekende toegang tot relevante bedrijven
aan Chinese kant.
Een initiatief als dit Center lijkt me zeker ook relevant voor andere landen,
mits er wel net als in China een directe link met een sterk bedrijvennetwerk
mogelijk is.
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Fytosanitaire markttoegang Gezien vanuit de NVWA
is van essentieel belang voor
de export van onze aardappelen, groente, fruit, zaaizaden,
bloembollen, stekken,
bloemen en planten. Het openen, open houden en heropenen van
exportmarkten voor Nederlandse
De inspanning om belangrijke belangrijke
plantaardige producten zonder fytosanitaire
markten te (her)openen met belemmeringen – kortweg fytosanitaire
– is een taak die vorm krijgt in
een juiste combinatie van markttoegang
goede samenwerking tussen de Nederlandse
technische input en diploma- Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de
relevante koepelorganisaties, de directie
tie blijft vaak grotendeels Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
van het ministerie van EZ en de landonzichtbaar. Dit artikel (PAV)
bouwraden en agricultural assistants op de
verschaft een doorkijkje, Nederlandse ambassades in het buitenland.
sectororganisaties bepalen wat belangrijke
gezien vanuit de NVWA. De
fytosanitaire knelpunten zijn die de markttoe-

De Nederlandse inspanning
voor markttoegang

gang belemmeren en bepalen samen met het
ministerie van EZ welke prioriteit hebben om
op te lossen. De NVWA brengt technische
input en kennis van internationale standaarden, wet- en regelgeving en fytosanitaire eisen
in stelling. Departement en landbouwraden
passen diplomatie toe. Maar hoe werkt dit nu
in de praktijk?

Rusland - pootaardappelen
Marjan Folkers, bij de NVWA senior beleidsmedewerker internationale fytosanitaire zaken,
is onder andere verantwoordelijk voor het
gevoelige dossier Rusland. Hierbij gaat het

vooral om de (poot)aardappel. Rusland sloot
op 1 juli 2013 de grens voor aardappelen
(en (boom)kwekerijproducten). Zowel de
Europese Commissie als Nederland onderhandelden met de Russische autoriteiten om de
grens weer open te krijgen. Uiteindelijk lukte
het Nederland – in het kielzog van Finland
– zelfstandig om Nederlandse pootaard
appelen weer toegang te laten krijgen.
Folkers: “In februari was er een inspectiemissie van twee Russische inspecteurs (en één
Wit-Russische). In de belangrijkste productiegebieden zijn toen monsters genomen en – bij
uitzondering, omdat mede-EU-lidstaat
Finland dit al had toegestaan – ingepakt voor
transport naar Rusland. De Nederlandse
Aardappel Organisatie (NAO) heeft tijdens
deze missie alle medewerking verleend.
Belangrijkste winst is dat wij een dossier met
vele politieke aspecten weer hebben teruggehaald naar het technische speelveld en het
daar ook hebben opgelost.” Resultaat: de
Russische markt voor pootaardappelen voor
het afgelopen exportseizoen 2013-’14 ging
tijdelijk open en de sector was uiteindelijk in
staat dit voorjaar ruim 10.000 ton pootaardappelen naar Rusland te exporteren.
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V.l.n.r. Marjan Folkers, Jos van Meggelen, Anton van der Sommen, Johan Roman en Henk Stigter. Niet op de foto: Nico Horn.

Israël - zaaizaden
Eind vorig jaar dreigde Israël de invoer van
zaaizaden vanuit Nederland te blokkeren.
In maart bezocht het PAV-/NVWA-team de
Israëlische (fytosanitaire) autoriteiten om
het Nederlandse systeem van fytosanitaire
garanties toe te lichten, op het punt van de
re-export van groentezaden. Nico Horn, senior
beleidsmedewerker internationale fytosanitaire zaken bij de NVWA en deelnemer aan
genoemde missie: “In de toptien van
ondernemingen in groentezaden staan drie,
vier Nederlandse bedrijven. Die hebben
werkwijze om alle productie – waar ter wereld
die ook plaatsvindt – eerst naar Nederland te
laten komen, om de kwaliteit van hun product
te kunnen garanderen. Daar worden zaden
centraal bewerkt en opgeslagen. Zaden
kunnen tot wel tien jaar worden bewaard.
Israël wilde bijvoorbeeld een veldinspectie.
Maar bij zaden die allang geoogst zijn, kun je
daar niet meer aan voldoen. Dan is een toets
de enige mogelijkheid, maar die is niet altijd
beschikbaar. Dit vroeg om enige uitleg.
Daarmee is het vertrouwen in de Nederlandse
systematiek weer grotendeels hersteld en kon
de handel weer doorgaan.” Na de bilaterale
ontmoeting is gewerkt aan een overeenkomst
voor de export van tomaten-, paprika-, uien-,
komkommer- en bietenzaad, opdat markttoegang voor Israël voor deze producten ook in

de toekomst behouden blijft. In beide
gevallen is er intensief overleg en samenwerking geweest met de koepelorganisatie
Plantum. De totale Nederlandse export
van deze zaaizaden naar Israël ligt rond de
€ 8 miljoen.

Brazilië - peren
Op de agenda van het fytosanitair overleg met
Brazilië eind maart stond onder andere het
openen van de Braziliaanse grens voor peren.
Mede dankzij de vasthoudendheid in de
laatste jaren van de Nederlandse landbouwraad in Brasília, Patricia de Vries-van Loon,
is het Nederlandse dossier inzake peren met
voorrang afgehandeld. Eind juni is
fytosanitair-technisch overeenstemming
bereikt. Brazilië dient de fytosanitaire
importeisen nog wel officieel te publiceren.

FrugiVenta en de Nederlandse Fruittelers
Organisatie (NFO) af welke eisen voor zowel
de NVWA als de sector haalbaar waren.
“In eerste instantie moesten we uitzoeken
wat nu precies het belangrijkste probleem
was. Uiteindelijk bleek dat een fruitmot te
zijn en hebben wij een voor China geldend
protocol aangepast en voorgesteld aan onze
Braziliaanse counterpart. Ons voorstel is
geaccepteerd en hierna kwamen ook de eisen
voor de overige organismen op tafel.”

Colombia - leliebollen
De Colombiaanse fytosanitaire autoriteiten
kondigden in maart aan een strikter controleregime te hanteren en strenger toezicht te
houden op de import van Nederlandse
bloembollen. De gebruikte tekst op het
Nederlandse exportcertificaat dat ruim elf jaar

‘Het is werk van lange adem, maar het belang van
markttoegang is groot’
Constante diplomatieke druk heeft nog niet
geleid tot publicatie. Het exportpotentieel
voor onze peren naar Brazilië wordt geschat
op € 5 miljoen per jaar. Anton van der Sommen,
senior beleidsmedewerker internationale
fytosanitaire zaken bij de NVWA, speelde een
actieve rol in dit dossier en stemde met

de export van leliebollen mogelijk maakte,
voldeed volgens de Colombiaanse autoriteiten
niet meer aan de importeisen van het land.
Als gevolg stopte de export. Van der Sommen:
“Nederland certificeerde als ‘practicamente
libre’ (praktisch vrij), omdat 100% garantie
voor de gevraagde virussen niet kon worden
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Capaciteitsopbouw
NVWA werkt ook aan capaciteitsopbouw in de exportlanden. Jos van Meggelen, senior
adviseur internationale samenwerking: “Professionaliteit en dus professionalisering is
een issue. Ook simpelweg het uitbreiden van de bestaande menskracht. Maar ik houd
mij ook bezig met de harmonisatie van de internationale fytosanitaire standaarden in de
landen waar wij projecten ontwikkelen. Die harmonisatie leidt tot een gelijk speelveld,
dat wil zeggen op gelijke manier omgaan met fytosanitaire regelgeving en dezelfde
fytosanitaire eisen stellen aan de import van planten en plantaardige producten.”
Van Meggelen is nauw betrokken bij de workshops van de NVWA in Vietnam (26 stuks
over een periode van 3 jaar). Hij werkt ook mee aan twinning-project van de Europese
Unie met Egypte. “Dit land wil zich net als Nederland richten op handelsbevordering en
markttoegang. Dat moet je dan wel organiseren: meer capaciteit, maar ook meer
communicatie.”

gegeven. Al die tijd is deze term geaccepteerd,
maar bij nadere beschouwing kon Colombia
er niet zoveel mee. Ook hier moest dus
worden uitgelegd hoe wij werken en hoe wij
tot deze garantie kwamen.” Na een periode
van intensief onderhandelen ging Colombia
voorlopig akkoord met zendingen op basis
van de bestaande garanties. De export van
Nederlandse leliebollen naar Colombia kan
hierdoor voorlopig worden gecontinueerd.
De gemiddelde exportwaarde bedraagt
€ 15 miljoen euro per jaar.

Organisatie (NFO). In mei is het protocol voor
markttoegang getekend. Afgelopen zomer
bezochten experts van de Chinese organisatie
AQSIQ Nederland voor een auditinspectie.
Het openen van de Chinese markt voor
Nederlandse peren leidt tot een jaarlijkse
export van circa € 15 miljoen. Ook inzake
miniknollen is een protocol getekend en was
er een auditinspectie. Meer Nederlandse
rassen miniknollen kunnen in China worden
getest en op grotere commerciële schaal
geïntroduceerd.

China – peren en miniknollen

Indonesië - uien

Henk Stigter, senior beleidsmedewerker
internationale fytosanitaire zaken bij de
NVWA, is al jarenlang actief op China.
“Daar zijn ze gewend om in eeuwen te denken,
dus als ik zeg dat het zes jaar heeft geduurd,
voordat wij het dossier tot een goed einde
brachten: voor hen is dat snel. De smaak van
onze Conference-peer valt ontzettend goed
bij de Chinese consument. Er is een enorm
potentieel voor export, gezien de grootte
van de markt.” Stigter overlegde nauw met
FrugiVenta en de Nederlandse Fruittelers

Met de bekendmaking van het Indonesische
ministerieel decreet over de import van
Nederlandse consumptie-uien in Indonesië, is
helder geworden aan welke fytosanitaire eisen
de Nederlandse uien voor de Indonesische
markt moeten voldoen. In de eerste helft van
2014 is hard gewerkt aan de implementatie
van de voorwaarden. Met de Indonesische
autoriteiten is gecommuniceerd en aange
geven dat de eerste zendingen Nederlandse
uien vorige en deze maand in de haven van
Jakarta aankomen. Stigter: “Indonesië is altijd

al een grote markt geweest en onze export
kan nu doorgroeien naar 80-, 90-duizend ton
per jaar. De afspraken zijn zo in detail vast
gelegd, dat wij op perceelniveau garanties
konden afgeven.”

Verenigde Staten - snijbloemen
Johan Roman, senior beleidsmedewerker
internationale fytosanitaire zaken bij de
NVWA: “Amerika is geen gemakkelijk land,
men is er procedureel ingesteld. Zo kent het
een uitgebreide, tijdrovende stakeholderconsultatie. Ook is men gewend aan een ‘voor
wat, hoort wat’-benadering, waarmee wij
niets kunnen, omdat wij niet over EU-import
gaan.” Niettemin zijn in juni na een invoerverbod van ruim vijf jaar weer Nederlandse
chrysanten snijbloemen naar de VS geëxporteerd. De exportwaarde wordt geraamd op
€ 5-10 miljoen per jaar. Roman heeft tijdens
dit onderhandelingsproces en zeker het
laatste jaar voor afronding intensief overlegd
met de koepelorganisatie VGB en het
exporterend bedrijfsleven.
Hans van der Lee
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SPACE 2014: innovatieprijzen voor Nederland
Denkavit voor Energy@milk
Met de Energy@milktechnologie worden vetten
in zuivelproducten
gebracht met een combinatie van ‘flash-cooling’
en ‘spray-drying’. Dit heeft
een positief effect op de
verteerbaarheid, oplosbaarheid en smakelijkheid
van het product.
Zie www.denkavit.nl

Fancom voor het luchtinlaatsysteem Fantura

Dit systeem zorgt voor een constante en egale toevoer van verse
lucht in de stal. De inkomende lucht wordt gebundeld en heeft
daardoor een betere worp. Er valt geen koude lucht meer op de
dieren. Die blijven gezond, groeien beter en de gelijkmatige
groeicondities verbeteren de uniformiteit. Meer capaciteit per
inlaat, dus besparing op energie.
Zie www.fancom.nl

Nedap Livestock Management
voor hun koe-positiebepaling

MS Schippers voor het doseersysteem
MS DOP

Het opsporen van
afzonderlijke dieren in
de koppel kan veel
tijd kosten. Nedap Koe
Positie-bepaling helpt
daarbij. In één
oogopslag ziet de boer
op het scherm van zijn
pc, tablet of smartphone exact waar individuele dieren zich
bevinden in de stal.

Hands-free systeem voor dosering van vloeibare
producten aan jonge biggen, dat pijn en
vergroeiing voorkomt, en de juiste hoeveelheid
toedient. Het werkt veiliger en gezonder dan
de aloude doseerpomp.

Zie nl.nedap-livestockmanagement.com

Zie www.schippers.nl
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Op de 28e editie van de jaarlijks te Rennes
gehouden internationale vakbeurs voor technologie
en apparatuur, ontvingen vier Nederlandse
bedrijven de innovatieprijs ‘Innov’SPACE 2014’.
De beurs telde 114.000 bezoekers, waarvan 12.000
internationale bezoekers; 1400 exposanten,
waarvan ruim 360 buitenlandse bedrijven,
afkomstig uit 118 landen. Nederland was met bijna
60 exposanten ruimschoots vertegenwoordigd.
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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
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Hollandpaviljoen landbouwbeurs Kiev
Het ministerie van EZ organiseert op de Agro Animal Show, de Fruit, Vegetable Logistics
en de Grain Tech Expo een Hollandpaviljoen (11-13 februari 2015 te Kiev).
Deze drie beurzen worden gelijktijdig
georganiseerd. Het Hollandpaviljoen biedt
plaats aan circa 15 Nederlandse exposanten en
zal staan in de hal (Agro Animal Show) waar
ook de andere landenpaviljoens zich
bevinden. Ondanks de huidige situatie blijft
de landbouwsector een belangrijke motor van
de Oekraïense economie, die van het onlangs
afgesloten vrijhandelsakkoord zal profiteren.
Door de welbekende oranje Holland-uitstraling, PR-activiteiten en een netwerkevent

worden veel buitenlandse bezoekers naar de
Nederlandse stand getrokken. Gebruik het
Hollandpaviljoen als startpunt en springplank. Deelname aan het paviljoen is
mogelijk via een ministand van 6 m²
(€ 1600,- ex BTW) of een grotere stand
(€ 280,- per m² ex. BTW.
Meer informatie:
landbouwzaken Kiev: +380 44 490 82 23 of
kie-lnv@minbuza.nl.

Hollandpaviljoen Tokyo
Van 12-14 november 2014 vindt de jaarlijkse landbouwbeurs Agro-Innovation plaats in
Tokyo Big Sight. De ambassade organiseert een Hollandpaviljoen.
Meer informatie: zie www.jma.or.jp/ai/en voor deelname: tok-lnv@minbuza.nl.

Russische sancties
Op 7 augustus 2014 heeft Rusland als reactie op de door de EU ingestelde sancties tegen het
land tegensancties opgelegd aan de EU. Zoals u uit het nieuws hebt kunnen vernemen,
hebben deze sancties vergaande gevolgen voor de groente- en fruitsector in Nederland.
Sectoren die niet rechtstreeks worden
getroffen door de sancties hebben toch last
van deze sancties, niet in de laatste plaats
omdat financiering van activiteiten in
Rusland moeilijk zo niet onmogelijk is
geworden. Rusland geeft aan dat zij de gaten
die in de markt vallen als gevolg van het
wegvallen van de groente- en fruitstromen
uit de EU en de VS enerzijds gaan opvangen
door importen uit (voornamelijk) Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen en aan de
andere kant door de eigen productie te
verhogen. Rusland realiseert zich dat de
verhoging van de eigen productie niet
gerealiseerd kan worden zonder het gebruik
van uitgangsmateriaal en technologie vanuit
het westen. Deze vallen dan ook niet onder
de sancties.
De Russische overheid heeft aangekondigd de
middelen op de landbouwbegroting zodanig
te herschikken dat er (extra) geld beschikbaar
komt voor investeringen in de landbouw.
Het lijkt erop dat op deze wijze extra geld

beschikbaar komt voor de tuinbouw,
inclusief kassenbouw, vollegronds groenteteelt en de veeteeltsector. Dit geld zal
waarschijnlijk beschikbaar komen voor
iedereen die in deze sectoren wil investeren.
Investeren in de Russische landbouwsector
door buitenlandse bedrijven is toegestaan,
biedt ondanks de geschetste risico´s zeker
kansen, maar kent gezien de ontwikkelingen
de laatste drie maanden ook risico´s.
Mocht u willen exporteren naar of investeren
in Rusland dan dient u rekening te houden
met de door de EU ingestelde sancties en
de gevolgen daarvan. Voor informatie over
de sancties kunt u terecht op de website van
rvo.nl > zoeken op Ondernemersloket >
Sancties Rusland. Voor de niet getroffen
sectoren blijft export mogelijk. Voor
eventuele vragen hierover kunt u contact
opnemen met landbouwzaken Moskou
(zie de lijst op pagina 18-19). Ook voor
investeringsplannen in de Russische
landbouw kunt u daar terecht.
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De Belgische voedingssector deed het in 2013 goed. Deze sector telt het grootste aantal
bedrijven en biedt de meeste werkgelegenheid.
Er zijn nog steeds kansen te over voor
Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in
innovatieve technologieën en nieuwe
voedingsproducten op de Belgische markt.
Daarom organiseert landbouwzaken Brussel
in samenwerking met A&B Partners op
11 december 2014 in hotel Park Inn by
Radisson Liège Airport een economische
‘missie’ agro en food. Het onderdeel

matchmaking biedt aan het Nederlands
bedrijfsleven de kans kennis en expertise te
delen met Belgische bedrijven, instellingen en
overheden. A&B Partners brengt u in contact
met potentiële partners, op maat van uw
bedrijf.
Meld u aan voor een (gratis) intakegesprek:
www.a-bpartners.com/agroandfood.

Handelsmissie Georgië
Van 14–16 december 2014 zal onder leiding van DG-BEB Smits een handelsmissie naar
Georgië plaatsvinden. De landbouwsector in Georgië is belangrijk voor de economie.
De productiviteit is laag, maar het beleid van
de regering is om dit drastisch te verbeteren.
Het Georgische Co-Investment Fund investeert
in de agro-infrastructuur en productie.
Verwacht wordt dat in de naaste toekomst
de Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement (DCFTA) met de EU getekend gaat
worden en dat wederzijdse handelsbetrekkingen aanzienlijk zullen verbeteren.
Met 21 microklimaten kunnen veel verschillende producten verbouwd worden. Men richt
zich vooral op importsubstitutie (zuivel- en
varkensvleesproductie), export (wijn, fruit en
groenten) en infrastructuur (opslag, verwerking en kassen). Aanmelden bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland.
Meer informatie: Jos Hermsen,
088 602 1078 of jos.hermsen@rvo.nl.

Mexico: microalgen in
restwater tuinbouwkas
Agropark Querétaro start een project over het kweken van microalgen en tegelijkertijd
schoonmaken van het restwater van tuinbouwkassen.
Het project staat onder leiding van dr. Marieke Vanthoor-Koopmans van de Autonomous
University of Querétaro (UAQ) en wordt financieel ondersteund door SAGARPA en Focir.
De eerste productie van microalgen wordt verwacht in januari 2015.
Meer informatie: Marieke Vanthoor-Koopmans (UAQ), mariekekoopmans81@gmail.com,
of zie www.AlgaePARC.com.
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Marco Beijersbergen Condifood ontwikkelt nieuwe standaard in voedselinspectie
beschikt over die zeldzame
(maar dan echt...)
eigenschapscombinatie van
een wetenschapper
versheid van de vis wordt onder andere
(want Prof. dr. en Bijzonder In 1998 startte Beijersbergen met zijn partner De
Max Collon het bedrijf Cosine (spreek uit co-sign) bepaald door de kleur van de kieuwen, waarbij
Hoogleraar in de Experimen- met als doel technologie in de vorm van onder de camera dat beter kan zien dan het menselijk
oog. Beijersbergen is enthousiast, net als
meetapparatuur te ontwikkelen, met
tele natuurkunde verbonden andere
Schmidt Zeevis. “Het is eigenlijk meer dan alleen
een vliegende start in de ruimtevaart. “Al snel
aan de Universiteit Leiden) kwamen we tot de conclusie dat er meer moet een inspectie, het helpt je als bedrijf ook om
nauwkeurig inzicht te krijgen in de kwaliteit van
dan toepassingen bedenken die ‘alleen
met ondernemerszin. zijn
je product. En als je dat weet kun je bijsturen om
maar’ astronomie en natuurkunde vooruitde kwaliteit te verbeteren en in veel gevallen kan
Beijersbergen komt uit een helpen.”
dat zonder kosten”, aldus Beijersbergen.
gezin van betawetenschap- Beijersbergen denkt graag in fundamentele
maar de antwoorden
Stap voor stap
pers maar zijn opa was slager onderzoeksvragen,
moeten altijd een praktische toepassing
Een slimme zet is ook de manier van uitrollen
en runde met succes een meekrijgen. Het was Marco’s vader, gepromo- van het inspectiesysteem. Niet meteen een
bioloog en later directeur van het
full-fledged ingewikkelde machine neerzetten.
slagerij in de wijk Loosduinen veerd
laboratorium voor Bloembollenonderzoek in
“We zetten onze apparatuur neer bij die klanten
in Den Haag. Daar zal het ‘m Lisse, die de jonge Marco al vroeg meegaf dat die daar direct iets aan hebben en daarom ook
onderzoek doen leuk is, maar dat je als teler
bereid zijn om ervoor te betalen. Dat houdt ook
in zitten. toch echt wilt weten wat je met dat onderzoek in dat we niet meteen alle problemen kunnen

Hoe vers is de vis?

concreet kunt doen om je product te
verbeteren.

foto: monique shaw

Van Cosine naar Condi Food

Eén van de bedenkers van Condifood Jan Rolloos (links)
en op de band de eigenaar van Schmidt Zeevis Marcel van
Breda.

“We maken gebruik van een spectrale camera
waarmee je foto’s kunt maken van kleuren
die je met het menselijk oog niet kunt zien.
Deze camera’s worden ingezet om sterren,
planeten en aardoppervlak vanuit de ruimte te
fotograferen. Maar als je wat dichterbij kijkt
en je afvraagt welke sectoren nog meer baat
zouden hebben bij een technologie als deze,
kom je als snel uit bij food en farmaceutische
industrie. We zien het ook als een maatschappelijk relevante toepassing; aardobservatie is
fantastisch natuurlijk, maar als we kunnen
bijdragen aan iets wezenlijks als de verbetering van voedsel is dat nog
veel mooier. En vanuit
die gedachte hebben we Condifood opgericht.
Condi staat voor Continuous Optical
Non-Destructive Inspection.”
Condifood is nog maar een jong bedrijf, maar
naast een nominatie voor de Herman Wijffels
Publieksprijs 2014, is er ook een eerste, succesvolle samenwerking met Schmidt Zeevis.
Dit bedrijf, dat levert aan toprestaurants
en -hotels, gebruikt de camera om de versheid
van de vis te beoordelen. De vis gaat zoals
gebruikelijk over een lopende band, en de
camera hangt daaroverheen en maakt foto’s.

oplossen, maar we gaan aan de slag en stap voor
stap maken we de weg vrij voor deze vorm van
productinspectie. De mogelijk bestaat om later
steeds meer applicaties toe te voegen.”
Beijersbergen gaf in zijn rol als voorzitter van
het Road Map Team Advanced Instrumentation
een lezing in het kader van het topsectorenbeleid. Waar het volgens hem op neerkomt, is
dat bedrijven meer moeten gaan samenwerken
met wetenschappelijke partijen. “25 jaar geleden
stond de astronomie voor dezelfde uitdaging als
de voedselsector nu. ‘We moeten high-tech
worden’, wordt er gezegd. “Mijn antwoord is
dat je astronomie moet gaan bedrijven op je
weiland. Dat stelt je in staat om veel informatie
te krijgen over veel oppervlakte of over veel
producten, zonder dat je het hoeft vast te
pakken en kapotmaakt.”
Meer informatie (en stemmen!) op
www.condifood.com

Hierop is onze
NightPod
camera te zien in het
ISS ruimtestation met
André Kuipers.
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Activiteitenkalender 2014-2015
Onderstaande activiteiten zijn op datum gerangschikt per regio en per land

Afrika

Azië

midden-oosten

Overig Europa

Zuid-Afrika

India

Saoedi-Arabië

Georgië

Hollandpaviljoen op Food and
Drink Event te Johannesburg
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
a.b.van.beuzekom@minez.nl

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

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

Handelsmissie o.l.v.
DG-BEB Smits
Inlichtingen uitvoering:
jos.hermsen@rvo.nl
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

5-7 november

3-7 november

Marokko

10-13 december

Irak

9-11 december

Oekraïne

Landbouwbeurs AgroInnovation (Hollandpaviljoen)
te Tokyo
Inlichtingen uitvoering en markt:
tok-lnv@minbuza.nl

Hollandpaviljoen op Iraq
Agrofood 2014, Erbil
(Noord-Irak)
Inlichtingen uitvoering:
aplomp@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
r.metaal@minez.nl

Landbouwbeurs
(Hollandpaviljoen) te Kiev
Inlichtingen uitvoering en markt:
kie-lnv@minbuza.nl

12-14 november

Amerika

India

Cuba - Feria Internacional
de la Havana

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

Hollandpaviljoen
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

14-16 december

Japan

Handelsmissie groente en fruit
Inlichtingen uitvoering:
miaallala@nchnl.nl
inlichtingen markt:
rab-lnv@minbuza.nl

2-9 november

9-11 november

14-16 november

11-13 februari 2015

europese unie
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

Chili

30 november 4 december
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

Noteer het in je agenda!

