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Amerika
Argentinië
Landbouwzaken Buenos Aires
Groei visexport
De export door de Argentijnse visserijsector
zal de komende vijf jaar met 30% toenemen
tot bijna USD 2 miljard per jaar. Dat blijkt uit
prognoses die het ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij bekend heeft gemaakt.
In 2013 bedroeg de export nog USD 1,5 miljard.
De grootste toename zal zitten in de
export van producten met een hogere
waarde, zoals garnalen. En de
verwachtingen van de extra vraag door
China zijn hooggespannen. De export
waarde van vis en schelpdieren is
aanzienlijk hoger dan de export van
rundvlees: die exportwaarde bedroeg in
2013 bijna USD 1 miljard.

Verenigde Staten
Landbouwzaken Washington
Onvoldoende controle
Het Government Accountability Office (GAO),
de onderzoeksinstantie van het Amerikaanse
Congres, heeft een rapport gepubliceerd
waaruit naar voren komt dat
de Food and Drug Administration(FDA)
onvoldoende controles zou voeren op de
aanwezigheid van pesticiden op geïmpor
teerde en in de VS geproduceerde voedings
middelen, in het bijzonder groente en fruit.
Aangegeven wordt dat de FDA minder dan
een tiende procent van al de geïmporteerde
groente en fruit test en minder dan één
procent van in de VS geproduceerde groente
en fruit. Het rapport beschrijft dat FDA en het
Department of Agriculture geheel niet testen
op een aantal algemeen gebruikte pesticiden
waarvoor de VS een zero tolerance-beleid
kent. Het rapport is te vinden via:
www.gao.gov/products/GAO-15-38

Europese Unie
Frankrijk
Landbouwzaken Parijs
Holland Culinary House
De toonaangevende vakbeurs voor de
horeca- en cateringsector SIRHA (Salon
International de la Restauration, de
l’Hotellerie en de l’Alimentation) wordt van
24-28 januari 2015 voor de 17e keer in Lyon
gehouden (www.sirha.com). Op de beurs is de
Nederlandse agro- en foodsector aanwezig
met een presentatie van bijna 140 m2,

het Holland Culinary House (HCH), om
Nederland culinair en gastronomisch sterk
op de kaart te zetten. Er wordt een open
ruimte gecreëerd, met een kookeiland voor
professionele demonstraties en andere
activiteiten. Hier kunnen de exposanten
direct deel van uit maken. Tijdens de SIRHA
wordt ook de wereldfinale gehouden van de
meest prestigieuze kookwedstrijd ter wereld,
de Bocuse d’Or, waaraan Jan Smink deelneemt
voor Nederland.
Er kan op verschillende manieren deel
genomen worden aan het HCH. Naar
verwachting zullen tien bedrijven zich
presenteren in het HCH. Voor overige
bedrijven wordt de mogelijkheid geboden
om op een andere manier hun bedrijf te
presenteren. Meer informatie op weblog
Landbouwzaken Parijs:
http://agrofoodhandelsinformatie.wordpress.com

Innovation awards en nominaties SIAL
Ruim 140 Nederlandse bedrijven hebben
hun producten getoond tijdens de gerenom
meerde internationale voedingsmiddelen
beurs Salon International de l’Alimentation
(SIAL), die van 19-23 oktober plaatsvond in
Parijs. Ook dit jaar gingen weer diverse
SIAL Innovation Awards en SIAL Innovation
Nominaties naar Nederlandse bedrijven!
Twee Nederlandse bedrijven ontvingen de
Innovation Award: Zandbergen World’s Finest
Meat en Peeters Produkten BV-Penotti.

Elf Nederlandse bedrijven ontvingen een
SIAL Innovation Selection Nominatie: BRF
Global GMBH, Dejong Cheese, Eljap BV,
Enrico Mediterranean Specialties, Grozette BV,
Rosies BV, Royal VIV Buisman, Scelta
Mushrooms / Champi’Mer, Unitherm
Food Systems, Van Diermen Masterbakers en
Zandbergen, JAN World-Wide Quality in Meat.
Voor een compleet verslag van het SIALevenement en filmpjes van de sprekers, zie:
http://agrofoodhandelsinformatie.wordpress.com.
Meer over Jord Althuizen: www.cravecc.com of
www.foodinspiration.nl

Hongarije
Landbouwzaken Warschau
Gezond eten - we doen het samen
Begin oktober maakte de Hongaarse
vereniging van levensmiddelenproducenten
EFOSZ samen met 20 andere organisaties uit
de levensmiddelenketen 70 vrijwillige
‘commitments’ bekend. Die moeten leiden
tot een verbetering van de volksgezondheid,
onder andere door meer gevarieerde en
evenwichtige voeding, stimulering van een
actieve leefstijl en sociale betrokkenheid van
de sector. De voornemens moeten bijdragen
aan een vermindering van de consumptie van
zout, vet, calorieën en transvetten door
Hongaarse consumenten. Naast diverse
bekende ondernemingen als Danone, Pick,
Sole Mizo, Nestlé, Bunge en Unilever, wordt
het initiatief ook gesteund door de Hongaarse
overheid. Met de proactieve aanpak, probeert
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Polen
Landbouwzaken Warschau
5% meer varkens in Polen

de Hongaarse voedingsmiddelenindustrie
verdere uitbreiding en verzwaring van de
‘hamburger / chipsbelasting’ tegen te gaan.
Meer informatie: www.egyuttafogyasztokert.hu

Laag btw-tarief uitgebreid
De Hongaarse overheid streeft verdubbeling
van de varkenshouderijstapel na en heeft
hiervoor een varkensstrategie ontwikkeld.
Zo wordt onder andere ingezet op promotie,
onderzoek en investeringen (met name via de
tweede pijler in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid). Afgelopen zomer bleek het
aantal varkens in Hongarije voor het eerst
sinds jaren weer licht te zijn toegenomen.
De belangrijkste oorzaak is volgens vele
experts in de sector het in januari 2014
verlaagde btw-tarief van 5% voor levende
varkens en karkassen. Deze verlaging bleek
een uitermate goed instrument om de zwarte
markt terug te brengen zonder dat dit een
beslag legt op de Hongaarse overheids
financiën. Immers, op het eind van de keten,
betaalt de consument nog steeds 27%.
In navolging van dit succes, kondigde de
Hongaarse minister van Economische Zaken
recentelijk aan dat dit lage btw- tarief met
ingang van 1 januari 2015 wordt uitgebreid
naar koeien, schapen, geiten en vlees
geproduceerd van deze dieren. Op verwerkte
vleesproducten blijft een percentage van
27% van toepassing.

Oostenrijk
Landbouwzaken Warschau
Top-10 groentesoorten
Tomaten zijn de populairste groente onder
Oostenrijkers. Een consumptie van 28 kg per
hoofd per jaar betekent dat de Oostenrijkers
jaarlijks 32.676 ton tomaten met een waarde
van rond € 130 miljoen kopen. In principe
koopt elke gezin in Oostenrijk tomaten.
De tomatenconsumptie per hoofd is de laatste
20 jaar verdubbeld. Kwantitatief nemen uien
de tweede plaats in; naar de waarde heeft
paprika de tweede plek. Samen maken

Medio 2014 is het aantal varkens in Polen met
5% gestegen, dit ondanks de aanwezigheid van
Afrikaanse Varkenspest bij wilde zwijnen in het
Oosten, het Russische embargo van varkens
vlees en lagere prijzen. Volgens GUS (Pools
Bureau voor de Statistiek) waren er in juni 2014
11.724.100 varkens. Dat zijn er 561.600 (+5%)
meer dan eind juli 2013. De groei is vooral het
gevolg van een groeiende import van varkens
tot 50 kg, in totaal 2.027.600 stuks en daarmee
20% hoger dan één jaar eerder. De varkens
prijzen in Polen vertonen een dalende trend.
In juni 2014 lagen de prijzen circa 4% lager dan
in juni 2013. De gemiddelde prijs van graan in
januari- juni 2014 was ongeveer 20% lager dan
in dezelfde periode in 2013.

Verenigd Koninkrijk
Landbouwzaken Londen
Lifestyle trends voor 2015
Ondanks het herstel van de Britse economie
blijven consumenten op de centen letten.
Dat is een van de belangrijkste conclusies
van een nieuw marktrapport van de retailer
Waitrose. Britse consumenten blijven

wel nieuwsgierig naar nieuwe culinaire
ervaringen. Een groeiend aantal consumen
ten wil van eten genieten. Er is een groeiende
vraag naar gezond eten en een hoge
kwaliteit. Volgens Waitrose zijn de belang
rijkste trends voor 2015: de groeiende
populariteit van buurtwinkels en online
winkelen om tijd te besparen; de groeiende
populariteit van vleesloze dagen en
gerechten; nieuwe ‘vrij van’ producten en
innovaties zoals wijn met een laag alcohol
percentage; gebruik van sociale media
waarmee consumenten steeds meer leren
over ingrediënten; en streekrecepten uit de
hele wereld zoals curry uit Goa, maar ook het
mengen van ingrediënten uit verschillende
continenten. Waitrose verwacht dat de
verschillende keukens uit Zuid-Amerika
een grote hit gaan worden in 2015.

Krimp supermarkten
De voedingsmiddelenomzet in het Verenigd
Koninkrijk is voor de eerste maal sinds de
jaren 90 gekrompen. In de twaalf weken tot
9 november jl. is de voedingsmiddelenomzet
van supermarkten met 0,2% gedaald,
tegenover dezelfde periode vorig jaar. Terwijl
de omzet van alle ‘big four’ supermarkten
(Tesco, ASDA, Morrisons, Sainsbury’s) is
gedaald, groeide tegelijkertijd de omzet van
Waitrose met 5,6% en van de prijsvechters
Aldi en Lidl met respectievelijk 25,5% en
16,8%. De cijfers lijken nog eens te
bevestigen dat de ‘polarisering’ van de
Britse food retail door de opkomst van de
discounters en de relatief dure winkels zoals
Waitrose nog steeds voortduurt. Volgens
Goldman Sachs is het onvermijdelijk dat op
termijn winkelpanden worden gesloten.
De Britse supermarkten zijn al bijna een jaar
lang verwikkeld in een prijzenoorlog, wat al
heeft geleid tot een gemiddelde prijsdaling
voor alledaagse producten van 0,4% t.o.v.
vorig jaar.

Groeiende interesse Nederland
De belangstelling van Nederlandse agro- en
foodbedrijven voor export naar het Verenigd
Koninkrijk lijkt te groeien. Landbouwzaken
Londen heeft het afgelopen halfjaar ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar
rond 25% meer handelsvragen ontvangen.
De ontwikkelingen nodigen uit tot gerichte
inzet op het opbouwen van een netwerk met
mkb-bedrijven uit innovatieve subsectoren
die groeipotentieel hebben op de Britse
markt, zoals toeleveranciers voor de tuinbouw
en verse levensmiddelen.

Animal and Plant Health Agency

Rapport online foodmarket

Op 1 oktober is het nieuwe Defra-agentschap,
de Animal and Plant Health Agency (APHA),
gelanceerd. APHA is de opvolger van het
opgeheven Animal Health and Veterinary
Laboratories Agency (AHVLA) en neemt ook
een deel van de taken over van het agentschap
Food and Environment Research Agency
(Fera). APHA is verantwoordelijk voor:
plant- en dierziektenbestrijding en onderzoek,
dierenwelzijn, vrijwaring, bedreigde soorten,
inspectie van bijenhouders en dierlijke
bijproducten.

De online verkoop van voedingsmiddelen in
het VK zit sterk in de lift. De verwachting is dat
in 2018 deze markt meer dan verdubbelt van
€ 8,45 miljard in 2013 naar ruim € 18 miljard.
Deze snelle groei komt voor een groot deel
door het gemak dat online shoppen met zich
meebrengt. Dit wordt door veel drukke
huishoudens als een groot voordeel gezien.
Maar er zijn ook andere factoren die
meespelen, zoals de groei in nieuwe
diensten als click & collect, meer gebruik
van mobiele telefoons en tablets, en de
mogelijkheid om kosten bij te houden en te
vergelijken. Dit rapport is opgesteld door
Promar International in opdracht van de
Nederlandse ambassade in Londen, en laat
zien welke kansen er liggen in de groeiende
online food markt in het Verenigd Koninkrijk
voor Nederlandse agro- en foodexporteurs en
-ondernemers. Het zet ook enkele praktische
zaken op een rijtje, waar ondernemers aan
moeten denken als ze de sprong willen maken
naar de snel veranderende detailhandel in het
Verenigd Koninkrijk. Op te vragen bij
lon-lnv@minbuza.nl of via www.hollanduktrade.com.

Onderzoek voedselzekerheid
De vaste Kamercommissie voor Environment,
Food and Rural Affairs (Efra) van het House of
Commons heeft een uitgebreid onderzoek
ingesteld naar de voedselzekerheid in het VK.
Uitgangspunt is dat elke Brit toegang moet
hebben tot voldoende, veilig en kwalitatief
goed voedsel. Daarnaast is duurzaamheid
belangrijk. De Kamercommissie houdt
hoorzittingen over duurzame inkoop,
voedselverspilling en afvalhergebruik.

Circular Economy Task Force
De Circular Economy Task Force, een
beleidsforum van onder andere Unilever
en WRAP en gesteund door Defra, heeft
aangekondigd te gaan focussen op het
delen van best practices en afspreken van
gezamenlijke standaarden met andere
lidstaten. Volgens de Task Force is in
Nederland, Duitsland en Frankrijk het
denken over de circulaire economie in een
verder gevorderd stadium dan in het VK.
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tomaten bijna 41% van de hele fruit- en
groentesector in Oostenrijk uit. Op plaatsen
drie tot tien staan wortelen voor kom
kommers en paprika, ijssla, groene sla,
Chinese kool, courgette en kruiden. Naar
waarde blijven komkommers voor uien en
wortelen. Een goed verkoopresultaat leveren
ook gesneden sla, champignons en asperges.
Het aandeel ‘bio’ bedroeg kwantitatief 11% en
naar waarde 15%.
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Sinds jaren groeit de Duitser houden van biologische levensmiddelen
consumptie van biologische
producten in Duitsland.
De eigen productie kan niet Duitsland is een grote producent van
jaren van een nichemarkt tot een professio
nele markt ontwikkeld. Door de groeiende
biologische
levensmiddelen.
Het
aandeel
voldoen aan deze stijgende
belangstelling van consumenten worden
biologische landbouwgrond steeg er in 2013
vraag. Dat biedt voor met 1% en 23.484 producenten bewerken ruim biologische producten inmiddels bijna in
elk levensmiddelen-retailkanaal aangeboden.
miljoen ha. De biologische landbouw heeft
Nederlandse bedrijven kansen 1een
aandeel van 8,3% in de gehele Duitse
om meer duurzame en landbouw. In vergelijking met andere landen Biologische levensmiddelen, die 4,4% van
dat een sterke positie. Nederland had in
de totale omzet in de levensmiddelenbranche
biologische producten naar is2013
een aandeel biologische landbouwgrond
voor hun rekening nemen, worden voor
namelijk verkocht in de retail (60%),
Duitsland te exporteren. van 2,7% van het totaal.

In Duitsland is ‘bio’ in

De sector is sterk georganiseerd; meer dan de
helft van de biologische producenten is lid
van koepel- of brancheorganisaties. De Duitse
bio-brancheorganisaties stellen strengere
productievoorwaarden aan hun leden dan het
EU-bio-keurmerk en hebben eigen richtlijnen
met een eigen keurmerk. Bioland is met
5783 leden de grootste organisatie en richt
zich vooral op regionaliteit. Daarna volgen
Naturland met 2616 leden en Demeter met
1449 leden. De consumenten in Duitsland
hebben veel vertrouwen in hun producten
die al jaren bestaan en waarmee zij zijn
opgegroeid.

Retail in de bio-branche
Bron: www.oekolandbau.de / Copyright BLE, Bonn

De productie en handel van biologische
levensmiddelen hebben zich in de afgelopen

inclusief bio-supermarkten en drogisterijen,
gevolgd door reformwinkels (31%). Minder
belangrijk zijn weekmarkten en speciaalzaken.
Een belangrijke trend is dat de er steeds
meer grotere bio-supermarkten met een
verkoopoppervlakte van meer dan 400 m²
komen. De biologische handel richt zich
steeds meer op de behoeftes van de consu
ment: Naast een toename van het aantal
winkels wordt ook het assortiment groter.
In Duitsland is er een verschil tussen regionale
aanbieders van biologische levensmiddelen
en Duitsland-brede aanbieders. Dennree uit
het Beierse Töpen is de grootste bio-supermarkt
met een jaarlijkse omzet van € 615 miljoen.
Daarbij aangesloten is een eigen groothandel,
die Duitsland-breed niet alleen aan de eigen
filialen levert, maar ook aan supermarkten.

Dennree heeft een eigen handelsmerk en
biedt een uitgebreid assortiment met
voordelige producten aan. Ook Alnatura
uit het Hessische Darmstadt, de op één na
grootste bio-supermarktketen, heeft een
dergelijk concept en maakt een jaarlijkse
omzet van € 593 miljoen. Duidelijk minder
omzet maken de bio-supermarkten Basic
(jaarlijkse omzet € 111 miljoen) uit München
en Bio Company uit Berlijn (jaarlijkse omzet
€ 100 miljoen). Naast de genoemde Duitslandbrede groothandelaren zijn in Duitsland ook
regionale, op biologisch gespecialiseerde
groothandelaren actief.
Voor Nederlandse producenten liggen er
kansen in het zuiden van Duitsland. Hier zijn
met Dennree, Alnatura en Basic de drie
grootste bio- supermarktketens te vinden.
Ook het westen van Duitsland en grote steden
bieden kansen.

Consumptie van biologische
levensmiddelen
In Duitsland zijn bio-producten vooral bij
jonge mensen populair. Bij deze groep stijgt
de consumptie van biologische levens
middelen het sterkst. In totaal koopt een
kwart vaak biologische voedselproducten.
Uit een recente enquête van het Duitse
landbouwministerie bleek de belangrijkste
reden voor het kopen van biologische
levensmiddelen de regionale herkomst van
de producten (87%). Welzijn van dieren (85%)

en een lagere contaminatiewaarde (83%) zijn
daarna de meest genoemde redenen.
Vooral verse producten zoals groenten,
fruit, eieren en aardappelen uit biologische
landbouw worden door de Duitse consument
graag gekocht. In 2013 werd een omzet
gegenereerd van rond € 7,55 miljard en deze
is in 2014 verder gestegen. De omzet van
groenten, fruit en aardappelen is het meest
toegenomen.

‘44% van de biologische
groente wordt geïmporteerd’
Een andere ontwikkeling is de toename van de
out-of-home-markt. Steeds meer aanbieders,
vooral kantines, schoolkeukens en restaurants
stappen deels of volledig over op biologische
producten. Hier wordt de komende jaren een
sterke groei verwacht.

Duitse productie voldoet niet aan vraag
De afgelopen tien jaar nam de handel in
biologische producten met 127% toe, terwijl
de biologische landbouwgrond maar met 47%
gegroeid is. Duitsland kan niet voorzien in de
behoefte aan een groot aantal biologische
levensmiddelen. In de groente- en fruitsector
is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar.
Slechts 56% van de biologische groente komt

uit Duitsland, de overige 44% wordt
geïmporteerd uit voornamelijk Italië,
Oostenrijk en Frankrijk. Zo worden
bijvoorbeeld negen van de tien biologische
paprika’s geïmporteerd. Jaarlijks wordt in
Duitsland gemiddeld per persoon € 86 aan
bio-producten uitgegeven. Dat is ruim twee
keer zoveel als het gemiddelde in de EU.
Deze grote vraag biedt goede kansen voor
het Nederlandse bedrijfsleven, ook gezien
het feit dat Duitsland met een jaarlijkse omzet
van € 7 miljard rond 30% aandeel op de
biologische markt in Europa heeft. Exacte
cijfers voor de import en export van
biologische producten zijn op het moment
nog nauwelijks beschikbaar. Nederland was
in 2009/2010 een belangrijke exporteur naar
Duitsland voor wortelen, uien, paprika,
tomaten, komkommers, eieren en
varkensvlees.

Biologisch beleid
Duitse boeren ondervinden belemmeringen
bij de overstap naar biologische landbouw.
Hoge pachtprijzen voor landbouwgrond en
onzekerheid bij EU-subsidies voor biologische
landbouw zijn voor boeren twee van de
belangrijkste redenen om bij conventionele
landbouw te blijven. Ook zijn er in Duitsland
aanzienlijk veel bedrijven die weer teruggaan
naar conventionele landbouw, ook vanwege
de grote onzekerheid wat betreft de toekomst.
In 2010 was bijvoorbeeld in de deelstaat
Nedersaksen het aantal hectares dat werd
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teruggezet naar conventionele landbouw
grond groter dan het areaal nieuwe
biologische landbouwgrond.
Het voorstel van de EU-commissie voor de
hervorming van de EU-bio-verordening
wordt in Duitsland gezien als een bedreiging
voor de ontwikkeling van de biologische
landbouw. De minister voor Landbouw
Christian Schmidt, het Duitse parlement en
de vertegenwoordiging van de deelstaten zijn
tegen de huidige voorstellen van de Europese
Commissie voor de nieuwe verordening.
Het Duitse landbouwministerie zal daarom
binnenkort haar eigen hervormings
voorstellen presenteren. Volgens Schmidt
zouden de controles van 2009 moeten
worden behouden en is een aanscherping
hiervan niet realistisch. De nieuwe wetgeving
kan volgens Schmidt als gevolg hebben dat
het agro-mkb met biologische productie
ophoudt, omdat het economisch niet meer
haalbaar is aan de eisen te voldoen.

Nederland partnerland Biofach
Om de positie van Nederlandse producenten
van biologisch voedsel te versterken, zet de
Nederlandse overheid in samenwerking met
de koepelorganisatie Bionext zich voor hen in
en is Nederland partnerland op de Biofach in
februari 2015 in Neurenberg. De Biofach biedt
een uitstekend podium om de Nederlandse
biologische sector en de export van
biologische producten onder Duitse, maar
ook wereldwijde aandacht te brengen. Deze
speciale aandacht voor Nederland bevordert
de sterke exportpositie van het Nederlandse
bio-bedrijfsleven op een uitstekende manier.
Met een tweedaags bezoek ondersteunt
Staatssecretaris Dijksma de presentatie van
Nederland als duurzaam productieland van
biologische, goede en smaakvolle producten.
Ondernemers hebben de gelegenheid om de
Biofach samen met haar te bezoeken en aan
een matchmaking deel te nemen die in
samenwerking met het ministerie van
Economische Zaken worden georganiseerd.

Beurzen zijn in Duitsland een belangrijk
marketinginstrument en ontmoetingsplaats.
Naast de Biofach vinden één keer per jaar
de regionale eendaagse beurzen BioNord,
BioSued, BioWest en BioOst plaats, die door
regionale handelaren goed bezocht worden.
Ook deze beurzen kunnen met name voor
mkb’ers een interessante oriëntatie op de
markt bieden en mogelijkheden met
zakenpartners in contact te komen.

Het ministerie van EZ
heeft 48 afdelingen
op Nederlandse
ambassades waar
landbouwraden en
-attaché(e)s actief zijn.
Elke maand maken
wij kennis met een
van onze verre
landbouwmedewerkers.

1. Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?

In 2007 ben ik afgestudeerd aan Wageningen
University. Daarna heb ik drie jaar gewerkt in de
agrosector in Nederland en China. Op basis van deze
ervaring en mijn kennis van het Kantonees werk ik
nu in Hong Kong aan landbouwsamenwerking
tussen beide landen.

Voedingsmiddelen, en dan vooral snacks, koek en
snoep, en bier.

2. Wat zou iedereen moeten weten over uw
werkgebied?
Hong Kong is ‘the gateway to China’, waar de
Westerse en de Chinese culturen elkaar ontmoeten.
De markt is open voor allerlei producten en
diensten, en invoer is relatief eenvoudig. Het Engels
overvleugelt het Chinees. Enorme aantallen
inwoners van het vasteland shoppen hier dagelijks.
De relatie met China is gevoelig en breekbaar.

7. Hoe staat het met duurzaam ondernemen?
People, Planet, Profit wordt hier niet universeel
toegepast. Het lokale bestuur heeft maar een
beperkt budget voor het ondersteunen van de
private sector op dit punt.

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
Onze kennis van sectoren, marktomstandigheden
en de laatste ontwikkelingen nog beter up to date
houden. Meer openstaan voor trends en groter
besef van de impact hiervan op agribusiness.

9. Welk lokaal gerecht is uw favoriet?
Dim sum.

Anna Meyer, hoofd landbouwsteunpunt München

Meer informatie:
www.oekolandbau.de
www.boelw.de/zahlendatenfakten.html#c3014
www.iol.uni-bonn.de/iol-studie-marktanteileim-segment-bio-lebensmittel.pdf
www.welt.de/wirtschaft/article132212414/
Der-unerbittliche-Kampf-der-Bio-Giganten.html

3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?
Continu uitgedaagd worden door werk voor vele
sectoren en een bevredigd gevoel als ik een
uitdaging goed heb beantwoord of opgelost.

10. Met wie zou u een avond op stap willen?

4. Wat is uw grootste bron van ergernis?

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?

Ik kan eigenlijk niets bedenken. Maar onvoldoende
samenwerking of gebrekkige communicatie,
daaraan zou ik mij wel ergeren.

Geen stress.

5. Voor wie heeft u bewondering?
Miyazaki Hayao, een Japanse regisseur, producer en
scenarist, manga-kunstenaar en illustrator.

Gewoon met vrienden of collega’s, dat zou ik vaker
willen.
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Ondanks het bereiken Kansen in productie en inzameling
van zelfvoorziening voor melk
in 1999. Het weer is vaak
moeilijk en de ontwikkeling De dierlijke productie heeft een belangrijke boeren zijn met minder dan vijf melkkoeien.
van productie, inzameling en positie in de Tunesische landbouw, met een 73% van heeft een oppervlakte van ten
hoogste 10 hectare. In 2013 bestond de
bijdrage van ongeveer 36,7% aan het BBP van
verwerking heeft geen gelijke de agrarische sector. Daarbinnen vertegen
Tunesische veestapel uit ongeveer 424.000
van diverse rassen. Het aantal
woordigt de zuivelsector 25% van de waarde
tred gehouden. van de dierlijke productie, 11% van de waarde melkkoeien
koeien van zuivere rassen is sinds 1994
De verwerkende industrie is van de totale landbouwproductie en 8% van gegroeid tot 80% (en sinds 2004 versneld
gegroeid met 17%).
het verst geprofessionaliseerd. de waarde van de voedselproductie.
De pure rundveerassen die in Tunesië
Productie en inzameling De sector is ook een substantiële bron van
aanwezig zijn, zijn de volgende:
regelmatige inkomsten en werkgelegenheid
hebben echter nog steeds en dus een groot aantal arbeidskrachten op • De Holstein-Friesian (95% van het aantal
rasdieren), als volgt onderverdeeld:
platteland. Daarnaast speelt zij een
ondersteuning nodig. het
-- Zuivere Holsteinkoeien geïmporteerd uit
belangrijke rol door het produceren van grote

De zuivelsector in Tunesië

hoeveelheden organisch materiaal (mest)
voor het verbeteren van de bodemstructuur en
het intensiveren van de land- en tuinbouw;
het creëren van dynamiek in de dienstensector
en de levensmiddelenindustrie.

Rassen
Dankzij een breed programma van stimu
lerende maatregelen heeft de Tunesische
zuivelsector zich de afgelopen jaren aan
zienlijk ontwikkeld. Sinds 1999 is het land
zelfvoorzienend voor melk. Deze sector kent
hier, zoals elders, vier schakels: productie,
inzameling, verwerking en verkoop /
distributie.
De melkproductie wordt gerealiseerd door
112.000 melkveehouders, waarvan 83% kleine

Noord-Amerika of Europa en hun
nakomelingen, geboren en getogen in
Tunesië;
-- Pie Noirs met een duidelijke neiging
naar Holstein, geïmporteerd uit Europa
en hun nakomelingen, geboren en
getogen in Tunesië.
• Brune des Alpes (Zwitsers) met een sterke
neiging naar de Brown Swiss uit de
Verenigde Staten. Dit is qua aantallen het
tweede pure ras, maar slechts 4% van het
aantal raskoeien.
• De Tarentaise vertegenwoordigt 1% van
het aantal raskoeien.
• De Pie Rouge (Fleckvieh, Montbéliarde) is
in de afgelopen jaren in Tunesië
geïntroduceerd, maar de aantallen zijn nog
gering.

Tabel 1: aantallen melkkoeien (x 1000)
Pure rassen
Lokaal vee en mengvormen
Totaal
Bron: Tunesische ministerie van Landbouw.

1974
24
383
407

1984
73
263
336

1994
124
262
386

2004
195
241
436

2013
228
196
424

Opbouw van de sector

Ruimte voor verbetering

De nationale melkproductie maakte een
opmerkelijke groei door van 370.000 ton in
1988 naar ongeveer 1,2 miljoen ton in 2013.
Parallel aan de productiestijging is de
hoeveelheid ingezamelde melk gegroeid van
11.400 ton in 1983 tot ongeveer 745.000 ton in

De zuivelindustrie is nog fragiel, ondanks
het bereiken van zelfvoorziening voor melk
in 1999. Het weer is vaak moeilijk en de
ontwikkeling van productie, inzameling en
verwerking heeft geen gelijke tred gehouden.
De verwerkende industrie is het verst

‘De Tunesische overheid wil het concurrentievermogen
van de zuivelsector versterken’
2013 (circa 62% van de totale melkproductie).
Deze ontwikkeling is vooral te danken aan
de uitvoering van een programma voor een
netwerk van afhaalpunten door het Office
de l’Elevage et des Pâturages, dat liep van
1983-1999 en deels is gefinancierd door de
Europese Unie. Dit netwerk van inzamelcentra
is ontwikkeld in bilaterale samenwerking met
Frankrijk, België en Luxemburg. Het betrof
onder meer oprichting en uitrusting van
verzamelcentra, aankoop van isotherme
trucks voor het vervoer van melk.
Het netwerk voor inzameling kent momenteel
225 centra met een dagelijkse capaciteit van
1,9 miljoen liter. De ingezamelde melk is
afkomstig van kleine en middelgrote land
bouwbedrijven, wordt gekoeld in moderne
koeltanks en afgeleverd aan de verwerkende
industrie. Melkproductie van grote landbouw
bedrijven wordt rechtstreeks aan zuivelfabrie
ken afgeleverd.
Parallel aan de ontwikkeling van het netwerk
voor inzameling, heeft de melkverwerking
zich ook ontwikkeld. Daarbij is in 2013
ongeveer 850 miljoen liter melk (ruim 70%
van de nationale productie) verwerkt tot
zuivelproducten, tegen ongeveer 240 miljoen
liter in 1994. De verwerkende industrie bestaat
nu uit 52 eenheden voor de behandeling en
verwerking van melk, met een capaciteit van
3 miljoen liter per dag.

geprofessionaliseerd. Productie en inzameling
hebben echter nog steeds ondersteuning
nodig.
De Tunesische overheid wil zorgen voor
verbetering van de productiviteit; inzameling
en verwerking van alle gerealiseerde productie
garanderen; en de kwaliteit van de melk
verhogen. Dit om het concurrentievermogen
van de sector te versterken.
Door modernisering van de opslag
(46,5 miljoen liter eind augustus 2013)
kunnen seizoensgebonden overschotten
worden opgevangen. Daardoor kan het

gehele jaar door de binnenlandse vraag
worden gedekt. Sinds 2000 is, in het kader
van controle op de overproductie van melk,
het opslagmechanisme geconsolideerd door
de uitvoer van UHT-melk (6 miljoen liter
in 2011) en de verwerking van ongeveer
12 miljoen liter verse melk tot 1000 ton
melkpoeder.
De strategie voor de zuivelsector van het
Tunesische ministerie van Landbouw voorziet
onder meer in de volgende zaken die kansen
bieden voor de Nederlandse zuivelketen:
Organiseren en stimuleren van de veehouders
voor / tot het houden van rasechte vaarzen;
Ontwikkelingsprogramma’s voor de
genetische verbetering van de veestapel;
Programma’s voor de ontwikkeling van de
productie van voedergewassen; Vrijstelling
of vermindering van invoerrechten en btw
op grondstoffen voor diervoer; Ontwikkeling
van mechanismen voor het beheer van
melkoverschotten door opslag, export van
UHT-melk en droging.
Hans van der Lee

Tabel 2: hoeveelheid ingezamelde melk (x miljoen liter)
Aantal centra
Hoeveelheden verzameld via netwerken

2000
268
444

2005
176
517

2010
208
650

2011
230
664

2012
187
709

Tabel 3: zuivelverwerkingsbedrijven per categorie
Melk en zuivelproducten
Melkpoeder
Kaas
Yoghurt
Totaal

Aantal
7
1
40
4
52

Capaciteit (x 100 liter/dag)
2200
150
300
350
3000

2013
197
747
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Kleine boeren met tot vijf koeien domineren de
melkproductie.
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Thatchtec ontwikkelt
bio-based oplossingen en
technologieën als alternatief
voor bestaande chemische
producten. Het bedrijf is
gevestigd in Wageningen en
is direct gelinkt aan een
cluster van 12 hightech
innovatieve bedrijven die
actief zijn in sectoren
uiteenlopend van
food, medisch tot
agrotechnologie.

De eetbare oplossingen van
Thatchtec BV
Thatchtec heeft een ‘biologische’ oplossing
voor groene aanslag op rieten daken
(‘thatched roofs’), muren en andere
oppervlakken en staat ook bekend om zijn
bodemreset-techniek. Het bedrijf bestaat uit
vier mensen. Eén van die vier is Salvador Roig,
landbouwingenieur van origine en geboren
op Ibiza. Hij houdt zich onder andere bezig
met business development en internationale
projecten.
“Ons middel om algen en mossen te
verwijderen is gewoon eetbaar”, stelt Roig.
Dat klinkt best apart, zeker omdat we gewend
zijn om die vervelende groene aanslag met
keiharde chemicaliën te lijf te gaan. “De
oplossing die wij hiervoor hebben ontwik
keld, is geheel plantaardig en bestaat uit
eiwitten, zetmeel, oliën en andere ingrediën
ten uit voedingsmiddelen.” En het werkt.
Zo ook de bodemresettechniek waar Thatchtec
veel succes mee oogst. Het werkt als volgt:
het natuurlijke product, dat heel toepasselijk
de naam ‘Herbie’ heeft meegekregen, wordt
in de bodem gestopt. Herbie is de perfecte
maaltijd voor anaerobe bacteriën die vervolgens
het werk doen. Vervolgens wordt de bodem
bedekt met een folie. Na één tot acht weken
(afhankelijk van de temperatuur en de te
bestrijden ziekte) wordt het folie verwijderd
en is de grond (in de meeste gevallen) geheel
vrij van aaltjes (nematoden), schimmels en
andere ongewenste bewoners. “Ook hier
gebruiken we 100% plantaardige ingrediënten
(in de vorm van korrels) en sinds de introduc
tie in 2009 hebben al meer dan 70 telers het
systeem toegepast.” Bodemresetten kan zowel
in kassen als bij buitenteelten worden
toegepast.
Inmiddels is Thatchtec begonnen met het
demonstreren van deze technologie in het

buitenland. Via RVO heeft Thatchtec, samen
met partner RockinSoils, onder de subsidie
regeling voor demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies en kennisverwerving
(DHK) financiering verkregen om de
Vietnamese markt in kaart te brengen en de
werking van de technologie te demonstreren
aan Vietnamese bedrijven. “We hebben voor
Vietnam gekozen, omdat de tuinbouwsector
daar goed heel dynamisch is. Er is zowel een
sterke interne als exportmarkt en ze staan
open voor innovatie.” Daarnaast heeft Roig
landen als Zuid-Afrika en China op de korrel.
“De Europese tuinbouwsector is minder
geneigd innovatie te omarmen”, stelt Roig.
“De markt wordt voornamelijk bepaald door
kosten en prijs, en niet per se door investering
en meerwaarde. Dat is in landen die ik net
noemde heel anders.”
Naast algen- en mosbestrijding en bodem
resetten is Thatchtec ook bezig met het
ontwikkelen van een technologie waarbij het
mogelijk wordt om zaad al in de kiem ‘schoon
te maken’, zodat al in een prematuur stadium
ziektes kunnen worden uitgesloten. En het
bedrijf werkt aan oplosmiddelvrije muurverf,
niet om direct op te eten, maar wel helemaal
zonder chemicaliën.
Voorlopig is Roig ontzettend druk. “We zijn
een klein bedrijf, maar met grote ambities.
In de praktijk betekent dit dat ik meerdere
petten op heb. Ik begeleid labonderzoek,
schrijf projectplannen, reis veel en doe zo
heel veel kennis op. Bovendien zijn we hier
in Wageningen omgeven door andere (agro)
techbedrijven, dat is niet alleen gezellig maar
ook zeer inspirerend.”
Meer informatie: www.thatchtec.nl

Nanno Kleiterp
CEO van FMO

Water is allesbepalend voor de huidige en toekomstige voedselvoorziening in
de wereld. De vraag naar water groeit de komende decennia met ruim de helft.
Veertig procent van de wereldbevolking woont in gebieden met ernstige
waterstress. Dat leidt tot stijgende prijzen van water en voedsel. Waterschaarste
wordt daarmee een sociaal probleem. Omdat de agrarische sector zeventig procent
van al het beschikbare zoetwater consumeert, ligt daar de grootste uitdaging.
Daarom kijkt FMO altijd naar het watergebruik van de projecten waar we in
investeren. Bijvoorbeeld in een koffieplantage in het zuidwesten van Tanzania.
Daarbij kijken wij veel breder dan naar het project alleen. In Tanzania bleek dat de
plantage veel banen opleverde, maar dat wateronttrekking aan de rivier Ruvuma
grote gevolgen had voor de landbouw en bevolking verder stroomafwaarts.
Voor koffieteelt was tot negen keer meer water nodig dan voor andere gewassen.
Aanvankelijk dus een ‘no-go’ voor FMO. We zijn pas ingestapt toen onze partners
slimmer watermanagement op de plantage introduceerden, er nieuwe agrarische
modellen kwamen met gedifferentieerd watergebruik en er een groot water
reservoir kwam. Zodat ook stroomafwaarts voldoende water voorhanden bleef.

Water footprint
We denken dat we in Nederland water genoeg hebben, maar we realiseren ons
niet dat liefst 89% van de watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander in het
buitenland ligt. Alles wat we importeren, kopen/eten/drinken heeft op één of
andere manier met water elders te maken. We hebben als Nederland dus een
verantwoordelijkheid om ook elders op de wereld scherp naar watervoorziening te
kijken. Als elders geen water is, er niets kan groeien, zullen hier de voedselprijzen
onvermijdelijk stijgen. FMO gebruikt voor haar investeringsanalyses een methode
van het Water Footprint Network. De watervoetafdruk is een maat voor het
watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. Deze maat
helpt waterafhankelijkheid te begrijpen. Zo kun je beter nagaan waar productie
het beste kan plaatsvinden met het oog op waterefficiëntie. Voor ons is de
meetmethode een hulpmiddel. Waar is de waterstress het ergst, waar is de
verspilling het grootst? Waar zijn de grootste stappen te maken in oogst met
minder water.

Waterbeheer
Omdat ik getrouwd ben met een Peruviaanse, bezoek ik regelmatig het prachtige
land Peru. Ik heb zelf kunnen ervaren hoe de economische groei in Peru tot
negatieve bijeffecten leidt. In San Martin waar mijn schoonfamilie woont,
verdwijnt 50.000 hectare regenwoud om er palmolieplantages te maken.
Ze hebben er te maken met een groeiend tekort aan water en het ecosysteem
verandert dramatisch. In Peru (maar ook elders) worden we met de neus op de
harde feiten gedrukt, dat we vanuit Nederland een verantwoordelijkheid hebben
om onze kennis van waterbeheer uit te dragen in de wereld. Verantwoord gebruik
van water is essentieel om in de toekomst de groeiende wereldpopulatie te kunnen
voorzien van voedsel. Hiervoor moet de agrarische productie worden verdubbeld en
het watergebruik gehalveerd. Dat is een grote uitdaging waarbij het essentieel is dat
ook kleine boeren in de commerciële ketens betrokken worden. Als FMO investeren
we daarom graag in projecten met de wetenschap dat water van levensbelang is.
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Water, een
levensbelangrijke zaak
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Lopend over zijn
kruidenkwekerij The African
Herb Company aan de voet
van Mount Kenya stopt JeanPierre Dekker (47)
voortdurend blaadjes en
bloemetjes in zijn mond.
Ze smaken naar citroen,
wasabi, knoflook, appel.
Unieke producten met namen
als lemon verbena, apple
blossom en cressabi die gretig
aftrek vinden in Europa.
Evenals de pepquino, een
piepklein watermeloentje met
de smaak van komkommer,
die onder meer wordt
geserveerd aan
vliegtuigpassagiers in de
business class.
In Kenia werken aan nieuwe producten voor de Europese markt

Kruidenthee in opmars

V.l.n.r.: Kruidenkweker Jean-Pierre Dekker (rechts) met
zijn Britse zakenpartner Nick Emson; verse kruiden
wachten in de koelruimte van The African Herb Company
om naar Europa te worden geëxporteerd;
Jean-Pierre Dekker in het nieuwe pakhuis.

“Samen met het Nederlandse bedrijf Koppert
Cress ben ik altijd op zoek naar nieuwe
producten en smaken”, zegt Dekker. Hij plukt
de bloem van een vetplant en steekt hem
meteen in zijn mond. “Deze bloemetjes
dienen als decoratie op je etensbord in een
exclusief restaurant, maar je kunt ze ook
gewoon eten.” Hij wil maar zeggen, veel meer
planten zijn eetbaar dan we denken. Aan de
rand van Nanyuki, 200 kilometer ten noorden
van de Keniase hoofdstad Nairobi, verbouwt
Dekker op 15 hectare vooral kruiden als tijm,
rozemarijn, lavendel, verbena en munt.
Combinaties hiervan worden in Nederland
verkocht als infusions, verse kruidentheeën
met een bijzondere smaak. “Een innovatief
project”, zegt Dekker. “En een uitdaging, want
het blijft afwachten hoe de verkoop precies zal
gaan lopen. Dat maakt het voor mij extra
interessant.”

Dekker kwam in mei 2002 naar Kenia,
na jarenlang als exportmanager te hebben
gewerkt op het bedrijf van zijn vader en oom,
J.P. Beemsterboer BV in Warmenhuizen.
Samen met een Nederlandse partner zette
hij een rozenkwekerij van 40 hectare op in
Ol Kalou, die zij in 2010 weer verkochten.
Vanwege het werk van zijn vrouw, primato
loog Yvonne de Jong, vestigde hij zich
vervolgens aan de rand van Nanyuki, waar hij
400 acres kocht en samen met de Engelsman
Nick Emson een kruidenfarm begon.
“Kruidenteelt bleek een gat in de markt”,
zegt Dekker. “Wij hebben ons vanaf het begin
op het topsegment van de markt gericht en
hoogwaardige kruiden verbouwd. De controle
van overheidsinstituten als Kephis (Kenya
plant health inspection service) is streng.
Er wordt scherp toegezien op de

maximumresiduniveaus. Je kunt niet zomaar
wat aanrommelen. Je hebt met kritische
supermarkten en consumenten in Europa te
maken. Alleen de beste telers blijven zo over.”
The African Herb Company verkoopt vooral
aan importeurs in Europa die weer aan
supermarkten leveren in Duitsland, Engeland
en Nederland (bijvoorbeeld Albert Heijn). “Wij
kunnen het hele jaar door verse producten
leveren van constante kwaliteit”, verwoordt
Dekker het voordeel van kruiden telen in een
ver Afrikaanse land als Kenia. “In Nanyuki heb
je met heel zware grond te maken, wat goed is
voor de kwaliteit en smaak van de kruiden.
Evenals hoogte (1950 m) en zon. Nadeel is dat
als de afwatering slecht is de planten bij zware
regenval kunnen verdrinken. Daar moet je dus
extra maatregelen voor nemen.”
Dekker spreekt over een leerproces. “Wat we
nu doen, doen we goed. Maar het kost zeker
twee tot drie jaar voordat je alles goed onder
de knie hebt.” De jarenlange ervaring van Nick
Emson was daarbij essentieel. “Hij is door de

wol geverfd. Hij heeft bij verschillende
tuinbouwbedrijven gewerkt, veel ervaring
opgedaan met supermarkten in Europa en
audits voor GlobalGap gedaan. En hij weet zijn
weg in het niet altijd even doorzichtige
Keniase vergunningenstelsel.”

‘Wij stopten veel energie en
geld in marketing’
Is Emson hoofdzakelijk in het veld te vinden,
Dekker houdt zich de meeste tijd bezig met
verkoop en marketing. Hun
personeelsbestand varieert, afhankelijk van
het seizoen, van 30 tot 80 mensen,
voornamelijk vrouwen. “Die veroorzaken
minder problemen dan mannen en zijn een
constante factor binnen ons bedrijf.” Intussen
neemt de vraag vanuit Europa naar
kwaliteitskruiden toe. “We leveren nu tussen
de zes tot tien ton per week, maar willen de
productie verhogen door de komende twee

jaar met tenminste 15 hectare uit te breiden.
Mogelijk dat we dan ook nog bieslook en
basilicum gaan verbouwen.”

Kruidenthee
Toen Dekker in 2011 in contact kwam met Rob
Baan van Koppert Cress, producent van
micro-groenten in Monster, en beiden zich
bogen over mogelijkheden voor
samenwerking, werd het idee geboren om
verse kruidentheeën te gaan samenstellen en
verkopen.
Met behulp van een PSI-subsidie (het
inmiddels beëindigde Private Sector
Investeringsprogramma van het ministerie
van Buitenlandse Zaken) bundelden beide
bedrijven hun krachten en richtten Koppert
Cress 0.0’ op (de kruidenfarm ligt net boven
de evenaar, vandaar de 0 graden) om met hun
nieuwe product de Europese markt te
bestormen. Na maanden van uitvoerig testen
en proeven werden vier melanges, zogeheten
infusions, samengesteld: lavendel-munt,
verbena-lavendel, tijm-mint en verbena.
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is opgezet en speciaal voor de school is een
internetverbinding aangelegd. “Ook hebben
we in samenwerking met de politie een
buurtpatrouille opgezet en meebetaald aan
een auto voor ‘rapid response’ om de
veiligheid in de omgeving te waarborgen”,
aldus Dekker.

Omdat het om een heel nieuw product gaat, is
veel promotie nodig in Europa, benadrukt de
Nederlander. “Je moet veel energie en geld in
marketing stoppen. Wij richten ons daarbij
onder meer op groothandels als Makro en
Sligro, waar de horeca inkoopt, en er zijn
speciale seminars voor personeel uit de
horeca.”

Dekkers enthousiasme wordt er echter niet
door getemperd. “We blijven onze producten
doorontwikkelen en nieuwe producten op de
markt brengen. Dit land biedt oneindige
mogelijkheden.”

Van de PSI-investering profiteert overigens
niet alleen het bedrijf zelf, ook de lokale
gemeenschap plukt er de vruchten van. Op de
vier kilometer lange elektriciteitslijn die is
aangelegd zijn ook de plaatselijke school met
500 leerlingen, het politiebureau en een
gemeenschapscentrum aangesloten. Er is een
dam gebouwd om de watervoorziening in de
omgeving te verbeteren, een trainingscentrum

Naast bureaucratie en management
problemen (‘er is altijd wat’) blijft logistiek
de grootste uitdaging voor een bedrijf dat
handelt in verse producten. “Transport en
koelcapaciteit zijn cruciaal en het kost iedere
keer weer veel energie om alles op tijd en in
goede kwaliteit op de plaats van bestemming
te krijgen.”

Frans van den Houdt,
freelance Afrika-correspondent

Er zijn honderden
miljoenen kleine boeren op de
wereld. Als zij hun land
effectiever zouden bewerken,
dan ligt daar wellicht de
sleutel tot de oplossing van
het (dreigende) wereldwijde
voedseltekort. Maar
vooralsnog ontbreekt het de
boeren aan kennis en – in veel
gevallen – aan de juiste
concentraties bodem
nutriënten om een hogere
productie te realiseren.
Reinder van der Meer,
ondernemer en directeur van
SoilCares, probeert daar
verandering in te brengen.

SoilCares: op weg naar een
hogere opbrengst per hectare
“We zijn met SoilCares al zo’n zes jaar actief in
Kenia. Wat we doen is grondmonsters,
meegebracht door boeren, analyseren en
aangeven wat de grond nodig heeft om een
bepaald gewas goed te laten groeien. De paar
duizend adviezen die daar uitrolden, gaven we
in het begin vanuit een klein laboratorium in
Nairobi.” Dat klinkt als best aardig wat, maar
voor Van der Meer was het te weinig. “Er zijn
in Kenia miljoenen kleine boeren en die
komen nu eenmaal niet naar de stad. Niet
alleen omdat de infrastructuur dat lastig
maakt, maar ook omdat een laboratorium in
een stad nog abstract blijkt en sommige
boeren negatieve ervaringen hebben met
andere laboratoria die niet, te laat en veelal
voor de boer onbegrijpelijk rapporteren.
Dat heeft ons doen besluiten het roer om te
gooien.
Vorig jaar zijn we van start gegaan met een
mobiel lab en daarmee gaan we nu naar de
boeren toe. Het is als het ware een SRV-wagen,
maar in plaats van melk koop je bodemadvies.
Het werkt als volgt: boeren krijgen vooraf
uitleg hoe ze een goed monster van hun land
moeten nemen en brengen die naar het
mobiele laboratorium, meestal in het dorp,
de labcrew ter plaatse bewerkt het materiaal,
maakt een foto met een geavanceerde
infraroodcamera en stuurt die naar een
database van SoilCares in Nederland.
De database zoekt naar een match op basis
van bodemvruchtbaarheid. Als er een match
is, ontvangt de boer automatisch een
bemestingsadvies voor zijn land en gekozen
gewas in de vorm van een overzichtelijke
infographic, waarin hij kan zien hoe zijn
grond te behandelen voor een betere oogst.
Het gehele proces neemt nog geen twee uur
in beslag en tijdens het wachten tonen we
video’s over good agricultural practice, land
management en het belang van gezonde
bodems.”

En niet onbelangrijk: het werkt. Want sinds
deze omslag heeft SoilCares bijna 10.000
analyses uitgevoerd. Binnen één jaar! Dat zijn
hele andere getallen... en boeren zijn blij.
Van der Meer: “We wisten ook zeker dat er een
markt is voor ons product. De opbrengsten
worden lager in Afrika, hoewel er steeds meer
kunstmest wordt gebruikt. Er gaat iets niet
goed en dat hebben de boeren hier ook door.
De behoefte is er dus, maar mensen willen het
eerst zien. En we weten ook: als het in Afrika
lukt, dan krijgen we ook in de rest van de
wereld voet aan de grond.”
Van der Meer heeft zo’n 36 landen in het vizier
waar SoilCares de komende paar jaar uitgerold
kan worden. Maar dan in een iets andere
vorm. “We hebben gemerkt dat we opschui
ven van het zelf uitvoeren van metingen naar
een soort providerrol. De handelingen in het
mobiele laboratorium zijn erg vereenvoudigd
en onze data-infrastructuur regelt de rest en
bewaakt de kwaliteit. Dat biedt partijen de
mogelijkheid een lab te runnen zonder dat ze
een analytisch-chemische achtergrond nodig
hebben. We willen mensen in staat stellen in
hún land en regio hun brood te verdienen met
dit model. Een franchise van lokaal gerunde
laboratoria waarbij wij de dataverwerking
doen en kwaliteit borgen, daar betaalt men
dan een kleine fee per monster voor. Dat is
uiteindelijk ons verdienmodel.” Van der Meer
is overtuigd dat het gaat lukken. “Boeren zien
nu al het effect op hun oogst en als lokale
mensen deze dienst zelf kunnen aanbieden in
hun eigen netwerk, is het sterker en duur
zamer dan wanneer wij als westerlingen
blijven pushen.”
Meer informatie:
www.soilcares.com
info@soilcares.com
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In een nieuw pakstation aan de rand van de
kruidenvelden sorteren enkele vrouwen op
lange tafels de kruiden, die vervolgens met
een touwtje met label worden samen
gebonden en in een plastic zakje worden
verpakt. In gekookt water geven de verse
kruiden – die gekoeld twee weken vers blijven
– hun unieke smaak af. Dekker: “In de ruim
zes maanden dat de infusions nu op de markt
zijn, hebben wij veel positieve reacties gehad
van onze klanten. Ik heb een enorme drive om
zo snel mogelijk zoveel mogelijk te bereiken.
Liever vandaag dan morgen 30 hectare in
productie. Voor mij gaat altijd alles te
langzaam, maar mijn wensen zijn niet altijd
even realistisch.”
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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

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

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

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

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

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

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

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
Twitter @LucieWassink
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

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

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

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

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

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

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

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

Warschau
Werkgebied: 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. W.K.S.C. Ramsoekh,
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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Onder begeleiding Tien landschaps- en tuinarchitecten bezoeken Nederland
van landbouwzaken
Londen bezochten tien
vooraanstaande Britse en
Ierse landschaps- en
tuinarchitecten ons land voor De missie bezocht negen kwekers van bomen, ral Society, zoals op de jaarlijkse Chelsea
Flower Show. Volgens hem is één van de
bollen en vaste planten en vier
een driedaagse oriëntatie. heesters,
trends in het Verenigd Koninkrijk de grotere
tuinen en parken in Rotterdam. Het doel was
interesse voor traditionele materialen, die in
Hieronder geven enkelen van om de vernieuwende en specialistische
de publieke ruimte wél gedoseerd worden
sierteeltproducten te laten zien die Nederland
hen de trends op dit gebied in te bieden heeft. De missie is tot stand
toegepast vanwege de kosten. Flexibel hout en
het duurzame, Nederlandse product Accoya
het Verenigd Koninkrijk. gekomen in samenwerking met Anthos,

Succesvolle missie Gardening
and Landscaping

iVerde, NVTL, Tuinstudio Erwin Stam en
Gemeente Rotterdam. Lisa Cox, een van de
deelnemers, heeft uitgebreid over de missie
geblogd: http://blog.lisacoxdesigns.co.uk/.

Andrew Fisher Tomlin is samen met een
compagnon wereldwijd actief als landschapsen tuinarchitect. Daarnaast is hij directeur aan
het London College of Garden Design en
jureert hij geregeld voor de Royal Horticultu

zullen het gebruik van hout in het landschap
op termijn drastisch veranderen. Recyclen
wordt ook belangrijker. “Zie bijvoorbeeld het
afbreken van oude machines en hergebruik als
elementen in water of het benutten van oude
gashouders voor de teelt van planten”, zegt
Fisher Tomlin.
Waterbeheer noemt hij iets dat steeds
belangrijker wordt. “Dit geldt zeker voor

drainage en we zien steeds vaker bestrating met
waterdoorlatende eigenschappen. In het
algemeen zorgt nieuwe technologie voor een
nieuw landschap. Architecten gebruiken meer
en meer bestrating, gelaserde elementen en
decoratieve afschermingen op maat, in plaats
van het standaardproduct.”

Beplanting
Fisher Tomlin vervolgt: “De nieuwe generatie
met kennis van tuinbouw wendt zich af van gras
en vaste planten, die niet meer als ‘natuurlijk’
worden gezien. Deze ontwikkeling wordt
gedreven door de voorkeur om een landschap
te creëren dat gedurende het gehele jaar
‘rendement’ heeft, interessant is en door lange
termijninvestering in beplanting. Maar grootse
velden zoals in het Queen Elizabeth Olympic
Park, zijn nog steeds een goede oplossing voor
beplanting in de publieke ruimte tegen lage
kosten. Daar waar nog vaste planten worden
gebruikt, gebeurt dat nu met minder voor de
hand liggende struiken als Yucca, in combina
tie met strokleurige grassen als Pennisetum en
goudkleurige en dieprode rozen.”

Samen tuinieren
“De blijvende interesse in afwijkende
soorten eetbare planten, betekent dat
planten als Acmella oleracea (‘electric
daisies’, met citroensmaak en een elektrisch
effect, red.) en exotische groenten worden
gegeten. Het tuinieren in de publieke ruimte
wordt langzaam aan gekenmerkt door
gezamenlijke teelt binnen de lokale gemeen
schap, zoals een buurt. ‘Community
gardening’ neemt ook toe als gevolg van de
bouw van kleinere appartementen zonder
tuinen.
Het lokale bestuur zoekt naar manieren om
delen van de publieke ruimte ‘over te dragen’
aan lokale initiatieven, van het in stand
houden van parken, tot het creëren van
mogelijkheden voor vrijwilligers en het
oogsten van groenten en fruit. Dit onder
invloed van zorgen over gezondheid en
onderwijs over waar voedsel vandaan
komt. Het is een geleidelijke ontwikkeling.
De invloed van ontwerpers neemt hierdoor af.”

Lisa Cox vult aan: “De interesse om zelf
groenten en fruit te verbouwen is blijvende
en nog steeds groeiende. Vaak op plekken
waar moet worden gewoekerd met ruimte.
De aandacht in het onderwijs om kinderen te
leren waar hun voedsel vandaan komt, zorgt
ook voor meer moestuinen rondom huis.”
Zij acht het wenselijk dat landschaps- en
tuinarchitecten op meer structurelere
wijze aandacht besteden aan waterbeheer.
Duurzaamheid speelt al een grotere rol.
Er is meer besef van fauna en het planten van
soorten die helpen bijen, vlinders en andere
insecten in stand te houden. Een goede keuze
in beplanting is de sleutel tot een goede
publieke ruimte van de toekomst, en beperkte
budgetten beïnvloeden die keuze. Cox vindt
wel dat het grote publiek zich bewuster is van
de voordelen van groene ruimtes in steden,
waar veel mensen geen tuin hebben. Men kan
ergens heen, maar ook deelnemen door
tuinieren of groenten- en fruitteelt.
Hans van der Lee m.m.v. Bas Harbers

22 Grensverleggers

Jaargang 40 | Nummer 11 | november 2014 | Foto van de maand

Start-up Pectcof valideert
koffiereststromen
Pectine winnen uit koffie is nieuw. Pectine zelf
natuurlijk niet, die wordt al heel lang in de
voedingsindustrie gebruikt als stabilisator en
emulgator en wordt door multinationals als
Cargill gewonnen uit citrusvruchten en
appelschillen. Dieleman: “We hebben een
compleet nieuwe technologie ontwikkeld.
Stap voor stap, eerst heel kleinschalig in het
lab, uiteindelijk hebben we bij mijn ouders in
het schuurtje wat grotere testen gedaan en nu
zitten we op het terrein van WUR in een
verzamelgebouw met een eigen lab en een
eigen productie. Onze validatie hebben we
enerzijds op procesniveau gedaan bij Bio Base
Europe Pilot Plant, een service provider in
België, en op productgebied bij NIZO Food
Research in Ede, een gerenommeerde
foodpartij. Ook daar is uit beide onderzoeken
opnieuw de potentie van het product
gebleken. Dat heeft ertoe geleid dat we nu
zowel in een innovatietraject zitten met de
provincie Gelderland en dat er een aantal
venture capitalfondsen interesse tonen.”
Pectcof bevindt zich nu in de ‘keuken
schaalfase’ zoals Dieleman het met een
knipoog noemt. “We gaan in het eerste
kwartaal van 2015 weer opschalen. Dan moet
je denken aan een input van 200 kilo droge
stof, waar we zo’n 35 kilo droge stof pectine
uithalen. Met als uiteindelijk doel dat het in
bulk gaat.” Het proces van het verkrijgen van
de droge stof bestaat uit verschillende stappen
waarbij conservering de eerste is. “Dat gebeurt
op dit moment in Costa Rica en in Colombia.
“Eerst moet gezorgd worden dat het vrucht
vlees en de schil chemisch stabiel zijn en
droog. Nadien kan er extractie gedaan
worden. Overigens komen bij de scheiding
van de vloeibare delen en vaste delen nog een
aantal andere interessante producten vrij

zoals antioxidanten maar we houden onze
focus vooralsnog op pectine. Na de extractie
volgen separatie, purificatie en uiteindelijk
modificatie.”
Naast gewoon een goed product, draagt
Pectcof in theorie ook bij aan de oplossing
van een groot milieuprobleem. Nu worden
de reststromen die vrijkomen bij de productie
van koffie ‘ge-landfilled’, waarbij boeren een
gat graven en het restafval in de grond storten
waardoor de grond verzuurt. Het lukt Pectcof
met de validatie van de stromen om tot 96%
te verwaarden. De resterende 4% is volgens
Dieleman volledig composteerbaar.
Dieleman: “we hebben inmiddels niet langer
de ambitie om pectineproducent te worden.
Er zijn partijen die dat veel beter kunnen en
grootschaliger. We mikken er nu op om onze
technologie in licentie te geven. Van de
opbrengsten daarvan kunnen we de techno
logie verder ontwikkelen om de andere
waardevolle stoffen die in de schil en het
vruchtvlees zitten te onttrekken.”
Meer informatie: www.pectcof.com

Pectine in poedervorm
via Pectcof.

Foto
van de
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Als de Colombiaanse
Andres Belalcazar ergens in
2011 tijdens zijn opleiding
aan de WUR zijn idee pitcht
– pectine winnen uit koffie –
zijn de oren van medestudent
Rudi Dieleman gespitst; wat
een goed verhaal. Valideren
van reststromen van de
koffiebes, als dat
technologisch haalbaar is,
valt er veel te winnen, zowel
zakelijk als voor het milieu.
Dieleman sluit zich bij
Belalcazar aan. Samen
schrijven ze een businessplan,
presenteren dat bij een drietal
investeerders en het levert ze
een startkapitaal(tje) op om
van start te gaan en eens te
zien of een ‘proof of concept’
haalbaar is. Dat is haalbaar,
want uit alles blijkt de pectine
uit koffie zeer veel potentie
heeft. En Pectcof is geboren.
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Activiteitenkalender 2014-2015
Onderstaande activiteiten zijn op datum gerangschikt per regio en per land

Afrika

Azië

europese unie

midden-oosten

Marokko

India

Duitsland

Irak

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

Vibrant Gujarat Summit
Nederlandse presentatie
(NBSO India)
Inlichtingen uitvoering:
j.glas@nbsoabad.org.in
Inlichtingen markt:
nde-lnv@minbuza.nl

Tweedaags bezoek aan
Biofach 2015, Neurenberg
(incl matchmaking,
Hollandpaviljoen uitverkocht)
Inlichtingen reis:
annemarie.destree@rvo.nl
Inlichtingen markt:
mun-lnv@minbuza.nl

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

Verenigd Koninkrijk

Agra Middle East Dubai
Inlichtingen uitvoering:
info@nec.nl
Inlichtingen markt:
r.metaal@minez.nl

10-13 december

Amerika

11-13 januari 2015

12-13 februari 2015

Colombia

15-18 maart 2015
Tuinbouwmissie
Bogotá/Medellin
Inlichtingen uitvoering:
develop@ideavelop.biz
Inlichtingen markt:
j.porte@minez.nl

22-25 maart 2015
Hollandpaviljoen International
Food Exhibition, Londen
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
lon-lnv@minbuza.nl

9-11 december

16-18 maart 2015

Overig Europa

Zweden, Malmö

Oekraïne

Nordic Flower Expo met
Hollandpaviljoen
Inlichtingen uitvoering en markt:
Paul Ras, Bureau Sierteelt
info@sensemarketing.nl
of 010-5199015

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

13-15 april 2015

11-13 februari 2015

Noteer het in je agenda!

Save the date!
Maandag 9 februari 2015 zijn de landbouwraden in
Nederland. Tijdens een netwerkbijeenkomst in Rotterdam
heeft u weer de gelegenheid om hen te ontmoeten. In de
middag bieden wij u de gelegenheid regioseminars te
bezoeken. Schrijf de datum vast op en stuur alvast een mail
om u aan te melden naar info@agroberichtenbuitenland.nl.
Meer informatie: Sabine Hoff, s.h.hoff@minez.nl.

HollandUKTrade.nl is vernieuwd
Deze website van de ambassade in Londen en het
NBSO in Manchester geeft informatie voor Nederlandse
ondernemers die graag de oversteek naar het Verenigd
Koninkrijk willen maken. De vernieuwde website is
overzichtelijker, en bevat specifieke sectorinformatie en
overzichten van evenementen en beurzen die voor
ondernemers interessant zijn. HollandUKTrade bevat nuttige
informatie over het betreden van de Britse markt en is voor
startende exporteurs een goed beginpunt.

