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Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de agribusiness

Indonesië: projecten met
Nederlandse betrokkenheid
De aanpak van problemen als terrorisme, corruptie en armoedebestrijding staan voor de huidige gekozen
regering van Indonesië hoger op de agenda dan het stimuleren van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). Desondanks is er ruimte voor initiatieven door de Nederlandse agribusiness.

Bedrijven in Indonesië aanspreken op hun

die meewerkt ook meedeelt in een redelijk

technische mogelijkheden met Nederlandse

wijze van ondernemen zal vooral als onge-

deel van de opbrengsten. Dit was het uit-

kennis en eventueel technologie”, aldus

wenste inmenging worden opgevat. Zelf

gangspunt bij de start van een tuinbouw-

Serhalawan. “Dit in samenwerking met het

initiatieven nemen is natuurlijk een ander

project voor plattelandsvrouwen: Bali Fresh

Nederlandse bedrijf Jortech. Dat exporteert

verhaal. Dat was de insteek van Ronald

Female Farmers Partnership.”

tuinbouwmaterialen en technologie, en

Serhalawan, Nederlands landbouwkundig

ondersteunt telers bij het gebruik ervan.”

ingenieur met een deels Indonesische

Kleinschaliger: Bali Fresh

afkomst: “Geld verdienen kan heel plezierig

“We wilden lokale oplossingen vinden voor

Met Bali Fresh Female Farmers Partnership

zijn, maar dat is het vooral als het op een

de problemen van de plattelandsbevolking.

worden vrouwen in de regio’s Kintamani en

eerlijke manier gebeurt en zo, dat iedereen

Door het combineren van de hier aanwezige

Karangasem aan een toekomstperspectief
geholpen. Er worden leningen verstrekt,

De tuinbouwkas van Bali Fresh in de regio Karangasem. Foto’s: Ronald Serhalawan.

waarmee zij zich vestigen als zelfstandige
ondernemers in de tuinbouw. Het geld
wordt gebruikt voor de aankoop van meststoffen, zaaigoed enzovoort. Naast hulp bij
de financiering worden de vrouwen opgeleid, en worden productie, marketing en
afzet van de oogst begeleid. In Karangasem
werd het project door Jortech voorzien van
een tuinbouwkas.
Onder het label Bali Fresh produceren de
vrouwen nu een breed assortiment groenten van concurrerende kwaliteit en prijs.
De producten zijn bestemd voor hotels,
restaurants en supermarkten op Bali; zo’n
10-15% is bestemd voor de export, in eerste
instantie naar dezelfde soorten afnemers
in Singapore en Taiwan. Initiatiefnemer
Ronald Serhalawan hierover: “Meer export
is logisch. Alleen, we proberen nu eerst de
continuïteit van het project op de langere
termijn te garanderen. Een goede positie
op de thuismarkt is een basisvoorwaarde
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PalmPro MicroMill: project dat rekening houdt met de belangen van de oorspronkelijke agrarische bevolking.

per jaar op kan worden verbouwd. Deze

de deelnemende vrouwen een opleiding

gronden bevinden zich bijvoorbeeld in

krijgen, en daarna ook hun kinderen.”

Oost-Indonesië.
voor succesvolle export.” Inmiddels nemen

Serhalawan: “De producenten gebruiken de

Grootschaliger: palmolie

60 vrouwen deel. De uitbouw van het pro-

zaden voor de eigen brandstofvoorziening

Ook op grotere schaal zijn er aansprekende

ject gebeurde met Nederlandse financiële

en voor de productie van biobrandstof. Ook

projecten waar maatschappelijk verant-

steun onder het Horticulture Partnerships

dit project komt nu goed op gang. Zo is er

woord ondernemen tot resultaten leidt.

Support Programme.

een coöperatie opgericht voor de inkoop van

Cor Verhelst, technisch ingenieur van het

grondstoffen en de deelnemers beslissen

bureau Zebra Special Products in Goes: “In

Voorbeeldproject

zelf waarin zij hun winst investeren. Naast

1998 verrichten wij onze eerste opdracht op

Het project werd in mei dit jaar bezocht

het voorzien in de eigen levensbehoefte kan

dit terrein voor de Indonesische overheid.

door een kleine politieke delegatie uit

er ook geld gestoken worden in eigen scho-

Met Nederlandse financiële steun werd een

Nederland, bestaande uit René van der

ling, kinderopvang of onderwijs. Nu wordt

studie uitgevoerd naar de productiviteit van

Linden (Eerste-Kamerlid), Harm Evert

geïnvesteerd in gebruikte computers en een

palmoliefabrieken van de overheid. Specifie-

Waalkens (Tweede-Kamerlid). Waalkens

computertrainingscentrum. Hier zullen eerst

ker geformuleerd: waarom produceerden de

over Bali Fresh: “Wat me geweldig aansprak,
is dat hier met succes een project opgezet is
waar mensen zonder perspectief zich hebben kunnen ontwikkelen naar economische
zelfstandigheid. Door het bieden van een
steun in de rug en enige organisatorische
en commerciële ondersteuning, konden zij
lokale activiteiten oppakken en ontwikkelen.

Hans van der Zijden, LNV-raad Indonesië:

is criterium
‘ Duurzaamheid
voor medefinanciering
’

Daarnaast heeft het project een geweldige

overheidsbedrijven zoveel minder efficiënt

spin-off. Naast de tuinbouwonderneemsters

dan de private ondernemingen? Dertien

zijn er vervoerders, handelaren, trainers,

bedrijven op Sumatra werden doorgelicht.

bezorgers en verwerkers direct en indirect  

Door de lange lijnen in het controleproces

bij dit project betrokken. Bij elkaar heb je

was uiteindelijk de controle in de fabriek te

het dan over zeker 1.000 mensen. Iedereen

gebrekkig. Dit leidde onder andere tot al dan

haakt in. Dat is goed voor de hele streek en

niet moedwillige sabotage en diefstal.”

voor de lokale markt.”
Als uitvloeisel van de studie vond in 2000 de

Biobrandstof

eerste levering plaats van een systeem voor

Het concept wordt door Ronald Serhalawan

de controle op afstand van processen en

inmiddels ook toegepast bij een project voor

instrumenten in de fabriek. Verhelst: “Nu kan

de teelt van Jatropha. De zaden van deze

op betrekkelijk eenvoudige wijze de meest

wolfsmelkachtige struik worden gebruikt

elementaire informatie rond de productie

voor de productie van plantaardige olie,

gevolgd worden vanaf de pc waarop het

die geschikt is als biobrandstof. Jatropha

e-mailprogramma draait. Door de plaatsing

vormt geen concurrentie met voedsel, aan-

van een gsm-modem zijn de relevante data

gezien het niet eetbaar is. Bovendien kan

bovendien in Jakarta binnen te halen. De

het groeien op marginale gronden waar

achterstand die de overheidsfabrieken had-

anders niets of maar een bepaald gedeelte

den, is nu omgezet in een voorsprong.”
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MVO-toolkit Indonesië
De MVO-toolkits bieden het Nederlandse
bedrijfsleven een handvat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
in zes grote landen. Eén van die landen
is Indonesië. In de toolkits staan concrete ervaringen en praktijkvoorbeelden
centraal: kwesties rond MVO die in een
bepaald land spelen en mogelijke oplossingen die een ondernemer kansen bieden. Eén voorbeeld uit de toolkit:

Palmolie
De snelle groei van de voedingsmiddelen
sector en de maakindustrie hebben
de wereldvraag naar palmolie enorm

PalmPro MicroMill

gebieden kunnen palmbomen worden

doen toenemen vanwege de vele

Op basis van door de jaren heen in Indone-

geplant. Emissie van broeikasgassen, als

toepassingsmogelijkheden ervan. Boven-

sië uitgevoerde opdrachten ontwikkelde

gevolg van ondeskundige drooglegging van

dien lijkt palmolie mogelijkheden te bie-

Zebra Special Products het concept Palm Pro.

moerassen, wordt voorkomen. LNV-raad

den als biobrandstof. Palmolie vertegen-

Verhelst: “Met Palm Pro worden de ontwik-

Hans van der Zijden noemt dit project als

woordigt met 32 miljoen ton meer dan

kelde milieuvriendelijke technieken ingezet

voorbeeld waar in de smallholders-aanpak

30 procent van de wereldproductie van

voor de zogenoemde smallholders (kleine

rekening is gehouden met de belangen van

plantaardige olie. Indonesië heeft hierin

grondbezitters). Bewoners uit dichtbevolkte

de oorspronkelijke agrarische bevolking.

een marktaandeel van circa 35 procent;

gebieden die zich vestigen in dunbevolkte

marktleider is Maleisië met 50 procent.

gebieden, krijgen twee hectare grond om

Voorwaarden

Naar verwachting zal de wereldwijde

een bestaan op te bouwen. De afzetmoge-

Hoe zit het nu, gezien vanuit de Nederlandse

vraag in 2020 zijn verdubbeld tot

lijkheden van producten - meestal vruchten

ambassade, met maatschappelijk verant-

40 miljoen ton.

Ronald Serhalawan:

moet wel commercieel
‘ MVO
interessant zijn
’

Indonesië wil het areaal aan olie-

voor de productie van palmolie - zijn echter

woord ondernemen (MVO) door het Neder-

krachten en gebrek aan milieutoezicht.

niet altijd gunstig. Vaak heersen een groot

landse bedrijfsleven – in het bijzonder de

aanbod en lage prijzen. Overheidsfabrieken

agribusiness – in Indonesië? LNV-raad Hans

Zie verder www.internationaalonder
nemen.nl/dossiers/mvo_ino.asp

palmplantages de komende drie jaar
uitbreiden van 5 miljoen naar 8 miljoen
hectare. Palmolie blijft een winstgevend
product: door goedkope grond, een korte
groeicyclus en een toenemende wereldvraag, maar ook door goedkope arbeids

met afname tegen garantieprijzen ontbre-

van der Zijden: “Bij het beoordelen van een

ken. Met Nederlandse steun hebben we op

subsidieverzoek in het kader van medefinan-

Zuid-Sumatra in 2005 een fabriek gebouwd.

ciering is duurzaamheid/MVO al een hele

Via twee coöperaties leveren nu 3.000 small-

poos één van de criteria die worden onder-

ondernemerschap staat voorop. Het moet

holders vruchten aan deze fabriek, die de

zocht. Als blijkt dat een aanvragend bedrijf in

in dat opzicht wel interessant zijn. Ook bij

geproduceerde olie doorverkoopt aan olie-

het voorgestelde project bijvoorbeeld slordig

deze MVO-activiteit in Indonesië. Je brengt

raffinaderijen. Kortom, een stabiele afzet van

of verkeerd omspringt met de biodiversiteit,

als ondernemer je hele kennis en kunde in.

het product is gegarandeerd.”

dan zal het desbetreffende verzoek niet suc-

Heb je daarnaast het hart op de goede plaats

cesvol zijn.”
Om goede productieomstandigheden te
creëren, zijn verder maatregelen genomen

Over de motivatie om aan MVO te doen, is

om de waterstand te beheersen. Overstro-

Ronald Serhalawan ten slotte duidelijk: “Kijk,

mingen waren voordien talrijk. In deze

je hebt een commercieel bedrijf, dus het
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zitten, dan kijk je of je dat ondernemerschap op een maatschappelijk verantwoorde
manier kunt vormgeven.”
Jaap Holwerda, journalist

Statistiek

Column
Doeke Faber

Landbouw kent vele gezichten en is in vele economieën prominent aanwezig. Vaak zijn daarbij opmerkelijke verschillen en/of prestaties te zien, die soms overzichtelijk in een grafiek of tabel worden gepresenteerd.
Verschillen tussen landen of prestaties van sectoren of
industrieën in de verwerkende sector enzovoort.

Marktkennis en
vermarkten van kennis

Deze rubriek brengt door middel van een grafiek of

Bij een bezoek aan de sierteeltsector in Colombia, kwam ik via Agriterra in contact

tabel opvallende prestaties, verschillen en dergelijke

met een jonge coöperatie van kleinschalige lokale telers van snijbloemen en groen.

voor het voetlicht.

Zij proberen via een gezamenlijke afzetorganisatie hun producten te verhandelen;
vooralsnog doen ze dat op de thuismarkt, maar de internationale markt lonkt.

Hieronder vindt u de rangorde naar Bruto Nationaal
Product (BNP) per land voor het jaar 2006.

Prijzen op de binnenlandse markt zijn zeker niet slecht, maar exportprijzen liggen

De officiële definitie van ‘BNP’ luidt: de waarde van

vaak  hoger. Het grootste deel van de Colombiaanse productie wordt al afgezet op

alle eindgoederen en -diensten die in één jaar in een

de Noord-Amerikaanse en Europese markten. Waarom zou deze coöperatie niet

land worden geproduceerd.

kunnen meedoen in het spel van ‘de grote jongens’?

Bruto Nationaal Product 2006

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika ontstaan steeds vaker initiatieven zoals dit. Recht-

De tien hoogst en laagst geplaatste landen

streeks de internationale markt op gaan is een aanlokkelijk perspectief. Maar als

van de top-honderd plus Nederland (16e plaats)

je aan de slag wilt gaan, duiken er allemaal onverwachte problemen op. Wat eerst
nog een prima product leek op de binnenlandse markt, voldoet niet aan de hogere
eisen van de internationale markt. Denk aan lengte en aantal stelen, uniformiteit,

In miljarden euro’s.

kwaliteit, enz. De weg naar de exportmarkt is er dus één met hindernissen. Op die

1

Verenigde Staten

9.796

markt gelden andere regels en (kwaliteits)eisen. Het product is niet meer alléén

2

Japan

3.221

belangrijk, maar ook het productie- en naoogstproces. Je hebt een goede relatie

3

Duitsland

2.157

nodig met de klant, maar ook met de klant van je klant.

4

China

1.980

5

Verenigd Koninkrijk

1.740

Maar hoe krijg je die? Hoe kom je tóch die markt op? Hoe kun je speler worden in de

6

Frankrijk

1.656

toenemende globalisering van de land- en tuinbouwsector? Wie moet je daarvoor

7

Italië

1.369

benaderen? Het bestuur van deze coöperatie is - met succes - op zoek gegaan en

8

Canada

928

kwam via de ambassade terecht bij één van de Nederlandse organisaties op het
gebied van landbouwontwikkeling, Agriterra.

9

Spanje

908

10

Brazilië

793

16

Nederland

488

zonder netwerk lijkt een succesvolle gang naar de exportmarkt tot mislukken

91

Estland

12

ambassades gemakkelijk weet te vinden en dat die goede informatie en kennis tot

92

IJsland

12

hun beschikking hebben, om bij dit soort initiatieven te assisteren.

93

Cyprus

11*

94

Macao

11

Tegelijkertijd is deze ontwikkeling zowel een kans als een risico. Want: zijn de

95

Jordanië

10

partners van nu de concurrenten van de toekomst? De globalisering stelt de

96

Ethiopië

10

Nederlandse agribusiness voor de uitdaging om hierin het juiste midden te zoeken.

97

Bahrein

10*

98

Ghana

10

99

Tanzania

10

Zonder gedegen kennis van de markt(en), zonder een goede marktanalyse, en
gedoemd. Het is daarom belangrijk dat men onze LNV-bureaus op de Nederlandse

100

Bosnië-Herzegovina

8

Doeke Faber
Doeke Faber is voorzitter van de Vereniging van Bloemenveilingen in
Nederland (VBN). Verder is hij lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.

* Cijfer uit 2005 of 2004.

Deze column schrijft hij op persoonlijke titel.

Bron: Wereldbank, www.worldbank.org

Wilt u reageren? Mail de redactie op i.korving@minlnv.nl
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Directeur Marcel Hakkaart over internationalisering

De Schothorst, onafhankelijke
spil in de voederkolom
Sinds 1934 levert Schothorst Feed Research de voederindustrie de wetenschappelijke onderzoekresultaten
om tot optimalisering van de kwaliteit te komen. Eerst als specialist verbonden aan Nederlandse
coöperaties binnen de mengvoerindustrie. Vanaf 2004 is het onderzoekbedrijf zelfstandig en
onafhankelijk. 20% van de activiteit van ‘De Schothorst’, zoals het bedrijf bekend staat, is exportgericht.
Vanwege de groeiambities richt het zich nu op het buitenland, waar een flink aantal kansen ligt.

De Schothorst beschikt in Lelystad over

hun eigen onderzoek, maar De Schothorst

diervoedersector zijn we toonaangevend”,

een compleet boerenbedrijf met een drie-

biedt in veel gevallen toch het voordeel

legt Hakkaart uit, “maar we willen ook in de

voudige veestapel van rundvee, varkens

van de onafhankelijkheid. Zeker wanneer

voedingsector een dergelijke bekendheid

en pluimvee. De productie wordt aan de

overheden moeten worden overtuigd, is

en imago opbouwen. De relatie tussen voer

reguliere handel geleverd, simpelweg

het oordeel van De Schothorst algemeen

en voedselkwaliteit is aantoonbaar, terwijl

omdat het normale boerderijopbrengsten

geaccepteerd en zelfs in de hele wereld

onderzoek naar voer en de invloed op het

betreft. En omdat de omgang met afnemers

zwaarwegend te noemen.

dier zich lijkt te beperken tot een vraagstuk

ook voor een onderzoekinstituut nuttig kan

rond dierenwelzijn.

zijn. Maar de werkelijke omzet creëert het

Ambitie in voedingsector

hoogwaardige team van microbiologen, bio-

Dr. ir. Marcel J.J. Hakkaart, managing direc-

Zonder hieraan voorbij te gaan, willen wij

chemici, dierenartsen, voedingskundigen,

tor, legt uit: “We werken regelmatig samen

juist die relatie tussen voer, dieren en het

statistici en consultants met de resultaten

met universiteiten in Nederland, zoals

eindproduct voedsel aantonen en bena-

van onderzoek en de invoering van de uit-

Wageningen University & Research, de

drukken. We ondersteunen verschillende

komsten in de voederindustrie.

Utrechtse faculteit voor diergeneeskunde en

schakels in de kolom met aanvullende

Veel grote veevoederbedrijven organiseren

diverse andere universiteiten en instituten,

kennis over grondstoffen, toevoegingen,

zoals in het buitenland het Canadian Prai-

nutriëntbehoeften en de relatie tussen

rie Swine Research Centre. Maar juist door

voeding en gezondheidsvraagstukken. Ons

onze koppeling met de praktijk, hebben wij

wetenschappelijke concept leidt tot econo-

Dr.ir. M.J.J. Hakkaart.

een meer doorslaggevende adviesfunctie

mische voordelen voor de diervoederindu-

voor industrie en overheid. Wij vertalen

strie en bevordering van de gezondheid.

wetenschappelijk onderzoek naar concrete
toepassingen in de voederindustrie. Mede

Bedenk dat je bijvoorbeeld het gebruik van

daardoor zijn onze onderzoeken van invloed

antibiotica sterk kunt terugbrengen door

op zo’n 15 miljoen ton Nederlands dier-

een juiste samenstelling van het voer. Je

voeder per jaar. Onze Lloyd’s-certificering

minimaliseert zo het productieverlies bij

(kwaliteitsmanagementsysteem, red.) helpt

bijvoorbeeld vleesvarkens. Voortdurende

de overheden aan extra vertrouwen in onze

grondstoffenevaluatie is beslist noodzakelijk

uitkomsten en adviezen.”

om de laagste kostprijs te bewerkstelligen.
Kortom, met behulp van hoogwaardig
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De Schothorst geniet in de kleine kring van

onderzoek stel je complete sectoren in staat

kenners grote bekendheid. “Vooral in de

winstgevend te zijn en een hogere kwali-

Het boerenbedrijf van De Schothorst. Foto’s: SFR.

met de vervaardiging van biobrandstof

Europa en China. Daarnaast is men actief in

komt wellicht de voedselproductie in het

Korea, Japan, Taiwan, Indonesië, Vietnam,

gedrang. Voor die productie komen voor-

Filippijnen en India. Het zijn landen waar

alsnog de oogsten van alle graansoorten en

men grondstoffen moet importeren om in

bijvoorbeeld maïs in aanmerking. Aan de

de behoefte van veevoeder te voorzien, en

vrijwel exclusieve beschikbaarheid van deze

waar grote verschuivingen in de soorten

producten voor de voedings- en de voeder-

grondstoffen te zien zijn. De wisselende

teit te produceren. Wij leveren hiervoor de

industrie komt dan een einde.

diversiteit in de samenstelling is een kolfje

benodigde onderzoekresultaten en advie-

Het antwoord op deze ontwikkelingen kan

naar de hand van De Schothorst.

zen. En dergelijke problematiek doet zich

deels worden gezocht bij een instituut als

mondiaal voor. Dus is export ook voor ons

De Schothorst. Hakkaart: “Op mondiaal

Een goed voorbeeld van een concreet

een logische zaak.”

niveau wordt naarstig gezocht naar een

project is het grootste Noorse mengvoeder

efficiënte en economische verdeling van

bedrijf Felleskjopet, dat 70% van de Noorse

Duurzaamheid

de landbouwopbrengsten tussen energie,

mengvoeders levert. Het is één van onze

Vooral de laatste jaren is duurzaamheid een

voedsel en voeders. Je kunt daar je expertise

eerste internationale klanten voor ons

vaak voorkomend woord in de briefings aan

nagenoeg onbeperkt te gelde maken. Wij

kennisproduct SFR Advanced Feed Package

De Schothorst. “Juist op dat gebied zijn wij

dragen met onze onderzoeken en kennis

en het bedrijf heeft onze kennis volledig in

een belangrijke schakel. Neem het terug-

bij aan het succesvol toepassen van de

zijn productformuleringen verwerkt. Het

dringen van een probleem als ammoniak.

resthoeveelheden van de productie, na het

unieke van ons product is dat de klanten

Ons onderzoek naar de verteerbaarheid

onttrekken van de biobrandstof.

niet alleen toonaangevende kennis en

van veevoeders heeft in belangrijke mate

advies ontvangen, maar ook participeren

bijgedragen tot een verbeterde samenstel-

Je kunt er zelfs voordeel aan behalen. Die

in een gezamenlijk mondiaal onderzoeks

ling. De samenstelling van de mest kun je

resthoeveelheden kunnen, mits goed ver-

programma, waardoor permanent kennis

sturen door de veevoeders aan te passen.

werkt en toegepast, wel eens betere resul-

wordt opgebouwd.

Het ammoniakprobleem is met behulp van

taten geven als voer voor de veestapel, die

aangepast veevoer sterk gereduceerd.

bestaat uit de topsporters onder de dieren.

Brazilië was tot voor kort voor zijn veevoer

De industrieën die uit de oogsten optimaal

zelfvoorzienend, maar sinds de explosieve

Overigens, ook het dierenwelzijn vaart daar

biobrandstof weten te putten en tevens

vraag naar biobrandstoffen zijn ook de

wel bij. Uitval van biggen is zowat tot nul te

optimaal nuttige en gezonde toepassingen

Braziliaanse veeboeren noodgedwongen

reduceren bij gebruik van het juiste voer, dat

voor het restant realiseren, hebben een

op zoek naar alternatieve grondstoffen.

‘

Ook dat wordt een exportland voor De

Het ammoniakprobleem is
met behulp van aangepast
veevoer sterk gereduceerd

Schothorst, vanwege het onderzoek
om de kwaliteit op peil te houden en
concurrerende tarieven te blijven hanteren.

’

Naast het pure onderzoek dat De Schothorst
doet voor overheden, organisaties en
bedrijven in de exportlanden (doellanden,

specifiek voor biggen is ontwikkeld. Eigen-

economische voorsprong voor het komende

in het eigen jargon), verzorgt dit onder

lijk zouden partijen die dierenwelzijn en

decennium. In ieder geval tot de technieken

zoekinstituut ook cursussen. En er zijn meer

milieu hoog in het vaandel hebben, bijzon-

zó zijn verbeterd dat we allerhande afval

plannen om het succes in het buitenland

der blij moeten zijn met de resultaten van

kunnen gaan gebruiken om er brandstof uit

te gaan bestendigen. “Voor de toekomst

het werk van De Schothorst.”

te destilleren.”

denken we ook aan dependances in

Een andere toekomstige ontwikkeling zal

Buitenlandse vestigingen

samenwerking met plaatselijke onder

enorme verschuivingen op de markten voor

De Schothorst mikt op de export met

zoeksinstanties.”, besluit Hakkaart.

feed en food te zien geven. Nu er op mon-

behulp van agenten. Momenteel is de

diaal niveau werkelijk vaart wordt gemaakt

buitenlandse activiteit vooral succesvol in

andere landen, hetzij zelfstandig of in

Frits H. Emmerik, journalist
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Groeipotentieel op de voedingsmarkt

Fenolen als functionele
ingrediënten
De prognose is dat de wereldmarkt voor functional foods (volgens de EU: novel foods) in 2010 een
omvang heeft van bijna 125 miljard euro. Fenolen zijn als functionele ingrediënten van toenemend belang
voor de levensmiddelenindustrie en de veehouderij. Er zijn volop groeikansen voor nieuwe toepassingen.
Voor het agribusiness-mkb dat in deze trend wil meegaan, zijn er innovatiesubsidies onder de noemer
Food & Nutrition Delta. Onder andere de sectoren groenten en fruit, en diervoeding zijn kansrijk.

Onze dagelijkse voeding dient naast eiwit

foods dus. De Europese consument is (nog?)

toepassing van kruidenextracten (zoals

ten, vetten en koolhydraten ook vitamines,

terughoudend; de echte buitenlandse groei-

thijmolie en oregano-olie) in de veehouderij.

mineralen en antioxidanten te bevatten.

markten zijn Azië,  de Verenigde Staten en

Dit om het gebruik van antibiotica terug te

Deze zijn essentieel voor het behoud van een

– binnen de Europese Unie – Finland.

brengen en het welzijn en de gezondheid

goede gezondheid. Een belangrijke groep

van dieren te bevorderen. Ofschoon kruiden

antioxidanten zijn de zogenoemde fenolen.

Vlees- en zuivelproductie

Planten maken fenolen aan om hun natuur-

Naast het inspelen op de sterk groeiende

zijn de werkzaamheid en kracht van combi-

lijke afweer tegen schimmels en bacteriën

wereldmarkt voor dit soort producten, zijn er

naties van bioactieve stoffen zoals fenolen

al sinds mensenheugenis worden toegepast,

op peil te houden. Ook om vraat door insec-

nog andere redenen om functionele ingredi-

nog nauwelijks onderbouwd. Zo lag de

ten en grazers te reduceren en als natuurlijke

ënten te benutten. Een interessante recente

afgelopen decennia de nadruk meer op het

antioxidant, bijvoorbeeld tegen oxidatie

ontwikkeling is bijvoorbeeld de potentiële

ontwikkelen van synthetische middelen uit

door zonlicht.

afgeleide enkelvoudige bioactieve stoffen.
De toepassing van oregano-olie in de

Daarom zijn fenolen vooral te vinden op het

veehouderij wordt onderzocht.

In het kennisnetwerk Bioconnect hebben

grensvlak van de plant met de buitenwereld:

biologische veehouders nu verzocht meer

in de bast of schors, de schil van vruchten

kennis te ontwikkelen voor de behandeling

en in zaden, bollen, knollen, wortels en

van hun dieren, gebaseerd op een natuur-

bladeren. Fenolen worden al veel langer

lijke aanpak. In oktober 2006 heeft het RIKILT

toegepast in de pharmacie. Illustratief daar-

in dit verband een contract afgesloten met

voor is de lancering, eind 19e eeuw, van de

het ministerie van LNV, voor een project met

pijnstiller acetylsalicylzuur, beter bekend

de werktitel Fyto-V. Het doel is de mogelijk-

als aspirine. Deze werd genoemd naar de

heden van bioactieve stoffen uit planten te

plant moerasspirea (Spiraea ulmaria), waar-

benutten in voeders, voedersadditieven en

uit de actieve fenolverbinding salicylzuur

diergeneesmiddelen voor de veehouderij.

gewonnen werd.

Begonnen is met een brede internationale
inventarisatie van beschikbare preparaten

Overgewicht vormt voor steeds meer men-

voor therapeutisch en preventief gebruik

sen een probleem. Mede daardoor neemt

bij aandoeningen van (biologisch) melk-

de interesse van de consument toe voor

vee, varkens en (leg)pluimvee. Vervolgens

voeding waaraan gezondheidsbevorderende

worden de meest veelbelovende middelen

bestanddelen zijn toegevoegd. Functional

bij dieren uitgetest.
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Links: thijm. Het gebruik van thijmolie in de
veehouderij wordt onderzocht in het project Fyto-V.

Onder: appelcider is een typisch Europees product
dat fenolen bevat.

worden met bosbessen en extracten van
druivenpitten en oregano. Dit levert een
krachtig mengsel op waarin de verschillende
ingrediënten elkaar versterken en gunstige
effecten opleveren. Die leiden onder andere

Fyto-V

tot verminderde activiteit van de schadelijke

Voor meer informatie zie www.fyto-v.nl, of u kunt contact opnemen met: Maria Groot,

maagbacterie Helicobacter pylori.

RIKILT, tel. 0317-475452,  e-mail maria.groot@wur.nl  of Maurits Steverink, Bioconnect,

Sojabonen

steverink@biologica.nl).

Een bijzondere groep zijn de isoflavonen die
in sojabonen voorkomen. Vooral sojaproducten als tempeh, tofu en sojamelk bevatten er
worden vooral geteeld in de Verenigde

veel. Opvallende gezondheidseffecten zijn:

Bij het project is, naast het RIKILT-Instituut

Staten en Canada. Een grote internatio-

verminderde menopauzeklachten, vermin-

voor Voedselveiligheid, een groot aantal

nale speler in de productie en marketing

derde kans op osteoporose, verkleinde kans

organisaties betrokken.

van cranberry’s is het Amerikaanse bedrijf

op borstkanker, prostaatkanker, darmkanker

Groenten en fruit

Ocean Spray (www.oceanspray.com). Het is

en minder kans op hart- en vaatziekten.

Belangrijke leveranciers van gezondheids-

een coöperatie van meer dan 800 cranberry

Belangrijke wereldleveranciers van soja-

bevorderende fenolen zijn groenten en

telers, met een omzet van ruim 1 miljard

isoflavonen zijn het Amerikaanse bedrijf

fruit. Zo bevatten uien, appels en broccoli

euro (2005) in cranberry- en grapefruit

Archer Daniels Midland Company (ADM), het

groenten- en fruitsoorten
‘ Vele
bevatten fenolen
’

Israëlische bedrijf Solbar en de multinational
Frutarom.

Genotsmiddelen
Wijn, bier, appelcider, koffie, groene en
zwarte thee, cacao: ze bevatten alle fenolen.
Een van oorsprong typisch Europees product

de krachtige antioxidant quercetine. Ook

producten en vruchtensappen. Cranberry’s

is appelcider. De kerngebieden van productie

citrusvruchten, bessen (zoals bosbessen, vos-

staan erom bekend dat ze blaasontsteking

zijn Engeland, Wales, Normandië en Asturië

sebessen), frambozen en aardbeien bevatten

helpen voorkomen en dat ze de kans op

(in Noord-Spanje). De Britse Biotechnology

belangrijke fenolen.

aderverkalking en kanker kunnen verminde-

and Biological Sciences Research Council

Cranberry’s – ook wel: veenbessen – leve-

ren. Ook is onderzoek verricht naar synerge-

(BBSRC), de National Association of Cider

ren een scala aan fenolen. Deze vruchten

tische mixen waarbij cranberry’s gemengd

Makers en de Universiteit van Glasgow zijn
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Enkele voorbeelden van producten met
een ingrediëntenclaim

Innovatiesubsidie
De Subsidieregeling Food & Nutrition
Delta (fase 2) staat open voor alle
voedingsgerelateerde bedrijven en
heeft een budget van 10 miljoen euro.
Ook het agribusiness-mkb kan nog tot
5 november voorstellen indienen voor
haalbaarheidsprojecten. Tot en met
2009 is er 63,5 miljoen euro beschikbaar
gesteld. Vorig jaar werd de subsidieregeling voor het eerst opengesteld.
De eerste 44 innovatieprojecten van
bedrijven zijn van start gegaan; hieraan
nemen onder andere 47 mkb-ondernemingen deel. Een belangrijk thema binnen dit innovatieprogramma is gezonde
voeding. Meer informatie: www.senternovem.nl/fnd, of tel. 070 - 373 51 11.
Ondernemers wordt verzocht vooraf de
projecttoets in te vullen, die te downvorig jaar een onderzoek begonnen naar

40% alcoholvrij bier en 60% vruchtensap).

loaden is vanaf www.senternovem.

de concentraties van fenolen in appelcider.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

nl/fnd. SenterNovem kan dan bekijken

Tijdens het onderzoek werden 19 Engelse

verbeterde procestechnologie, waardoor het

of het project past binnen de regeling

ciderappels, een dessertappel en 35 soorten

bier minstens 15 keer meer xanthohumol

en adviseren over indiening. Inhoude-

appelcider onderzocht, naar de invloed van

bevat. De marketingformule is internatio-

lijke informatie over het innovatiepro-

ras, leeftijd, blootstelling aan licht, streek,

naal van opzet, en maakt gebruik van het

gramma Food & Nutrition Delta staat

opslagomstandigheden en productieproces

XAN-label om het xanthohumol-effect te

op www.foodnutritiondelta.nl

(onder andere fermentatie) op het uitein-

benadrukken (zie www.xan.com). Dit is een

delijke fenolengehalte van appelcider. Men

aansprekend voorbeeld van hoe een traditio-

hoopt op grond van dit onderzoek het

neel product gepromoot kan worden in een

productieproces van appelcider zo aan te

modern format.

Het tweede punt blijft een hindernis voor

Nederlandse mkb

functional-foodstrend. In de praktijk is te

passen, dat de gehaltes aan fenolen in het
eindproduct hoog blijven.

grotere deelname van het mkb aan de
Op dit moment is het nog overwegend

zien dat áls een mkb-onderneming iets op

Ook aan bier worden positieve gezondheids-

het grootbedrijf dat zich met deze materie

dit vlak onderneemt, dit gebeurt met een

effecten toegeschreven, vanwege de uit de

bezighoudt. Dit komt door de hoge kosten

ingrediëntenclaim in plaats van een gezondheidsclaim. Daarbij wordt dan vermeld dat

kan inspelen of functional‘ Mkb
foodstrend met ingrediëntenclaim
’

er één of meer (bewezen gezondheidsbevorderende) ingrediënten aanwezig zijn. Goed
voorbeeld in de sector bakkerij(producten)
is het O’megabrood, waaraan omega-3 is
toegevoegd.
Maar ook bij fenolen is er natuurlijk genoeg

hop afkomstige fenolen. Uit onderzoek door

voor enerzijds de productontwikkeling en

mogelijk. Zo belevert het bedrijf Yagua onder

het Japanse bierbrouwersconcern Sapporo

anderzijds het onderzoek in het kader van de

andere een grote supermarktketen met zijn

Group blijkt dat bijvoorbeeld flavonol

gezondheidsclaim voor een bepaald product.

producten, waaronder een theedrank met

glycosiden de symptomen van hooikoorts

Voor wat betreft het eerste is er nu een

groenethee-extract (Beauty Tea, Purity Tea,

temperen. In 2004 kwamen in Duitsland

oplossing, in de vorm van de Subsidierege-

met als claim dat het de vetverbranding

twee innovatieve bierproducten op de

ling Food & Nutrition Delta, waarvan fase 2

bevordert) .

markt: Weihenstephaner XAN Hefe-Weiss-

dit jaar is ingegaan (zie kader).

bier en XAN Wellness Alkoholfrei (mix van
pagina 10

Rob Barnhoorn, journalist

Kort graag...

LNV-bureau Moskou op werkbezoek bij Campina Rusland in Stupino, met
v.l.n.r.: Bob Steetskamp (directeur Campina Rusland), Marinus Overheul
(LNV-Raad), Jan-Paul Dirkse (Ambassadeur te Moskou), Olga Ovechkina
(tolk), Laura Birkman (LNV-Attachée), de fabrieksdirecteur van Campina
Stupino en de vertegenwoordiger voor het rayon Stupino.

Door middel van deze rubriek willen we de lezer
laten kennismaken met de LNV-raden/-attachés.
Veel lezers hebben telefonisch contact en dan is het
leuk de persoon die je aan de telefoon hebt, op een
andere manier te leren kennen.
12 vragen aan
Marinus Overheul

Wat staat er op uw visitekaartje?

Wat kan op uw werkterrein

doormaken. De bestaande export

Wat is uw grootste ergernis?

Mijn visitekaartje is tweetalig,

beslist beter?

vanuit Nederland en samen-

Dat is mijn andere bijna dagelijkse

Russisch en Engels. Daarop staan

Lastige vraag. Geneigd hier te

werking in diverse sectoren met

bezigheid; deelnemen aan het

de gebruikelijke gegevens. Mijn

zeggen ‘veel, zo niet alles’. Maar

Nederlandse bedrijven zal verder

stadsverkeer van Moskou, dat

functie in het Russisch: sovjetnik

Rusland komt uit een diep dal en

uitbreiden en in een groter aantal

steeds meer op een onontwarbare

po vaprosam cjelskovo xazjaistva.

maakt op vele gebieden snelle

regio’s plaatsvinden.

kluwen begint te lijken.  

En dat betekent alleen nog maar

veranderingen door. Vanuit Neder-

‘landbouwraad’. De andere

land en andere EU-landen wordt

Wat moet je nooit doen in het

Welke wet of regel zou volgens

elementen hebben we gezien de

op tal van gebieden door overhe-

land waar u werkt?

u onmiddellijk op de helling

beschikbare ruimte maar onver-

den, bedrijven en NGO’s samen-

Iemand in de deuropening over de

moeten?

taald gelaten. Dit heeft niet tot

gewerkt met Russische partners.

drempel de hand schudden: dat

De visumplicht voor Russische

misverstanden geleid. Ik ben als

Dit is essentieel voor een stabiele

brengt ongeluk.

zakenmensen die naar Nederland

LNV-Raad ook beperkt actief in

ontwikkeling, ook in het land zelf.     

Kazachstan, maar Rusland vraagt

willen. Dat zijn er namelijk veel
En wat juist wél?
Je als gast gedragen.

en steeds meer. Vaak wordt door

eigenlijk alle aandacht van mijn

Wat moet iedereen weten over

kantoor, door de dynamiek in de

het land waar u werkt?

hen een beroep gedaan op onder-

ontwikkelingen.

Rusland zal de komende jaren een

Wat is het toppunt van plezier in

een versnelde afhandeling van

steeds belangrijkere partner voor

uw werk?

hun visumaanvraag. In de praktijk

Wat heeft u het meest

West-Europa worden, niet alleen

Geslaagde interventies bij Russi-

wordt maar een klein deel afgewe-

verwonderd bij de kennismaking

vanwege de levering van ener-

sche autoriteiten ten behoeve van

zen, waarmee de visumplicht zijn

met uw werkterrein?

gie en andere grondstoffen. Als

Nederlandse bedrijven (in geval

betekenis verliest. Gelukkig wordt

Veel en nog steeds van alles. Dit

Europees land biedt het namelijk

van problemen met productre-

er in Europees verband gesproken

ondanks het feit dat ik al in 1982

tal van kansen en mogelijkheden.

gistraties, importvergunningen,

over versoepeling en mogelijke

het land voor het eerst bezocht

Vooral in de agrarische sector:

douane en/of  fytosanitaire,

opheffing van het huidige visum-

en sinds eind jaren ‘90 meerdere

door de groeiende koopkracht van

veterinaire of andere certificaten).

regiem.

malen hier op dienstreis ben

de stedelijke middenklasse, het

En verder een geslaagde handels

geweest. Op ons werkterrein:

ontstaan van westerse consump-

missie met Nederlandse bedrijven

Wat mist u het meeste van

het enorme verval van de land-

tiepatronen en de enorme arealen

in een Russische regio.

Nederland?

steuning door mijn bureau, voor

bouw en de leegloop van het

met grote productie- en investe-

platteland. En de snelle opkomst

ringsmogelijkheden.

Noem minstens één dagelijks

van zogenoemde  Agro Holdings

Men wil minder afhankelijk wor-

terugkerende bezigheid die niets

Uw sleutelwoord voor de

die de Russische landbouw en

den van voedselimporten, dit is

met uw werk te maken heeft.

toekomst?

Fietsen, zeilen en frisse lucht.

agribusiness op grote schaal her-

een politiek strategisch belangrijk

’s Avonds bijpraten onder het genot

Uitdaging. Als die er niet is, dan

vormen. Bedrijven met 10.000-en

doel. Daarom is de agrarische

van een glas wijn of een kop thee

zoek ik het op. Rusland biedt er

hectares land, 10.000 of meer

sector een prioriteit van de over-

met partner Irene en onze twee kin-

een overmaat van.

stuks rundvee, 100.000 of meer

heid die de komende 3 tot 5 jaar

deren Steven en Pauline, die hier

mestvarkens enzovoort.

een versnelde ontwikkeling zal

op de middelbare school zitten.
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Korte berichten uit het buitenland

Afrika
Marokko

kleine daling zien, van 265.000 naar

jaar later waren slechts 3 bloe-

Nederland. CLIENT Export Light is de

LNV-bureau Parijs

260.000 ton. Een reclamecampagne

menexporteurs geregistreerd. Nu

testversie van de definitieve CLIENT-

heeft echter de binnenlandse vraag

zijn dat er 21. Er zijn 9.000 arbei-

exportsystemen, die in 2007 wor-

naar sinaasappels weer iets ver-

ders werkzaam in deze sector.

den ingevoerd. De opgeleverde test

Recordexport citrusfruit

hoogd. Ook is de prijs verbeterd

De Oegandese bloemenindustrie

applicatie had uiteindelijk zoveel

De Marokkaanse export van citrus-

naar 0,21 euro/kg. De prijs van de

exporteert jaarlijks 7.300 ton bloe-

mogelijkheden, dat de Oegandese

fruit kent een recordjaar. Deze

mandarijnen bedraagt 0,31 euro/kg

men, met een exportwaarde van

overheid graag een proef wilde star-

bereikte namelijk de 580.000 ton,

voor de clementine en 0,49 euro/kg

circa 47 miljoen euro.

ten om de export vanuit Oeganda

een volume dat in geen acht jaar

voor de Nour.

Meer informatie: Remko Triezen-

daadwerkelijk met CLIENT te gaan

berg, e-mail uganda@info.evd.nl,

ondersteunen. Het systeem is nu

> Fruit

gehaald is. Er werden meer variëteiten geëxporteerd. Van de kleine

Oeganda

tel. 070 - 778 86 17.

voor zes maanden operationeel

citrusvruchten werd 316.000 ton

LNV-bureau Nairobi

In Oeganda: www.ufea.com en

geworden. Een aanvraag voor een

geëxporteerd, tegen 263.000 ton
in het jaar ervoor. Hiervan bestond
210.000 ton uit clementines, 92.000

> Bloemensector |
Exportsysteem

www.ugandainvest.com.

fytosanitair certificaat in Oeganda
kan nu hergebruikt worden voor

Simulatie nieuw

een EUR1-aanvraag bij de Dou-

exportsysteem

ane (teruggave van heffingen). De

Oeganda wil de inkomsten uit de

In het kader van een praktijk

Nederlandse Plantenziektenkun-

bloemenindustrie de komende

simulatie is vrijdag 22 juni het eer-

dige Dienst (PD) kan nu zonder

uit Nours en de overige tonnen uit

Investeerders gezocht

de variëteiten Afourer en Ortanique. De sinaasappelexport liet een

vijf jaar verdubbelen. De over-

ste fytosanitaire certificaat door

tussenkomst van het bedrijfsleven

heid hoopt op het equivalent van

de Oegandese fytosanitaire dienst

over het fytosanitair certificaat en/

145 miljoen euro aan investerin-

gewaarmerkt met gebruik van de

of de certificaatgegevens beschik-

gen. De oppervlakte voor tuin-

Nederlandse applicatie CLIENT

ken. Tevens kan de PD het resultaat

bouw zal worden vergroot van 200

Export Light. Het betrof een zending

van de importinspectie op Schiphol

naar 400 hectare. In 1992 startte

van ruim 1 miljoen Oegandese chry-

rechtstreeks terugkoppelen met de

de bloementeelt in Oeganda; een

santenstekken met bestemming

Oegandese zusterorganisatie.

Korte berichten uit het buitenland

Amerika
Chili

potentieel dat het land biedt. Mede

vesteerd in nieuwe technologie

het land een Netherlands Agri-

LNV-bureau

door nieuwe vrijhandelsakkoorden

(bijvoorbeeld opslag/koelhuizen).

Business Support Office (NABSO)

Buenos Aires

is de export van agrarische produc-

Ook zal de logistieke keten moeten

te openen. Uw interesse kunt u

ten de laatste jaren gestaag toe-

worden gemoderniseerd.

kenbaar maken aan handelsatta-

> Opkomende markt

genomen. Met name het recente

Bij voldoende interesse van de

ché Hans van Nieuwkerk, e-mail

Nieuw agrarisch steunpunt?

akkoord met China zal de vraag

Nederlandse agribusiness zullen

hans-van.nieuwkerk@minbuza.nl.

De Rabobank gaat zijn activiteiten

naar Chileense agroproducten ver-

de Nederlandse ambassade in San-

Meer informatie: (o.v.v. nr. 187484)

in de Chileense agrosector uitbrei-

groten. Om aan deze vraag te kun-

tiago de Chile en het ministerie

Simone Mellegers, e-mail chili@

den. Dat is een indicatie voor het

nen voldoen, moet worden geïn-

van LNV bezien of het zinvol is in

info.evd.nl, tel. 070 - 778 87 34.
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Opheffing invoerverbod

Korte berichten uit het buitenland

In januari 2006 werd dioxineverontreiniging vastgesteld in eetbare varkensproducten in België, Duitsland en Nederland. Eén
maand later stelde China een invoerverbod in. Recentelijk hebben de Chinese autoriteiten op basis van EU-documenten gecon-

Azië

cludeerd dat de drie genoemde landen effectieve maatregelen
genomen hebben ter voorkoming van een dergelijke verontreiniging. Onlangs is het invoerverbod na 16 maanden opgeheven.

China

zet. Partijen uit China en Uruguay

LNV-bureau Peking

onderhandelen nu over een oplos-

> Melkvee |
Aardappelonderzoek |
Vleessector

onderzoek, opleiding en industrie

locaties aangewezen en wordt de

op dit gebied bundelt, ten behoeve

tender uitgeschreven. Voor ieder

van technologie-ontwikkeling.

park zal een subsidie van 9 miljoen
euro beschikbaar worden gesteld

sing, waarbij getest wordt zonder

India

voor de infrastructuur rondom het

levend virus te gebruiken.

LNV-bureau New Delhi

park, en zal tussen de 63 en 72 mil-

Onderzoekscentrum aardappel

> Investeringsfonds |
Voedselverwerking

joen euro aan particulier geld
nodig zijn.

Import melkvee Uruguay

Het Asian-Pacific Centre wordt

De invoer van 4.000 stuks Hollands

gevestigd in China. Het zal dienen

Food and Agribusiness Fund

Vietnam

melkvee uit Uruguay ondervindt

als regionaal platform voor het

De Indiase Yes Bank is begonnen

LNV-bureau Bangkok

forse hinder van quarantaine als

gebruik bronnen over de aardap-

met een Food and Agribusiness

maatregel tegen mond- en klauw-

pel, onderzoek naar aardappelteelt,

India Fund van ruim 72 miljoen

> EU-Groenboek

Vietnam 2007

zeer. Als gevolg van de ontstane

-productie en -verwerking. Daar-

euro. In de komende twee jaar zal

situatie is de invoer tijdelijk stopge-

naast wordt het een netwerk dat

geïnvesteerd worden in potentiële

Het 2007 EU Commercial Coun-

marktleiders in onder andere

sellors Report on Vietnam is in

de sectoren AGF, zuivel, pluim-

mei verschenen. Het rapport

vee, retail, agrologistiek en food

bevat informatie over de han-

service.

delsrelatie EU-Vietnam, economische ontwikkelingen, handel en

Actieplan verwerkingssector

investeringen en wet- en regel-

In het nieuwe actieplan voor de

geving. Ook bevat het sector-

sector voedselverwerking wordt

analyses van onder andere visse-

voorzien om vóór eind 2007 vijf

rijproducten en agro-industrie. Het

megafoodparken te bouwen, door

is te downloaden van de website

behulp van publiek-private samen-

van de EU-delegatie in Vietnam:

werking. Binnenkort worden vijf

www.delvnm.ec.europa.eu.

Korte berichten uit het buitenland

Europese Unie
België

bijna 95 euro. Dit betekent een

LNV-bureau Brussel

groei met 1% in vergelijking met

> Kaas | Paling

de  cijfers van 2005. Harde kazen
blijft de belangrijkste kaassoort,

Groei kaasmarkt

met een aandeel van 55% in het

timent is de trend naar de dieet-

de verse witte kazen. De grootste

De Belgische consument kocht

gekochte  kaasvolume. Halfharde

kazen gestopt.   Een trend naar

kaasverbruikers zijn gezinnen met

vorig jaar 11,7 kilo kaas voor

en verse kazen winnen aan markt-

‘natuurlijke’ producten tekent zich

kinderen, goed voor 47% van het

huishoudelijk gebruik, goed voor

aandeel. Binnen het kaasassor-

wel af  binnen de  categorie van

gekochte kaasvolume.
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der Meer dat het geen kortzichtig

Estland,
Letland,
Litouwen

winstbejag is, maar een welover-

LNV-bureaus

wogen stap, die voor de deelne-

Kopenhagen en

mers een definitief afscheid van

Warschau

In het dagblad Jyllands Posten
vertelt initiatiefnemer Gerrit van

de solidaire principes van de coöperatie betekent. Van der Meer

> Matchmaking

zoek en ontwikkeling, specialis-

heeft 700 melkkoeien die jaarlijks

Handelsreis september 2007

ten marketing en communicatie,

7 miljoen liter melk leveren en is

Voor de Nederlandse levensmid-

consultants. Meer informatie:

daarmee één van de grootste in

delensector wordt van 3 tot 7 sep-

www.agitezvouslinnovation.com.

Chinese paling naar België

de Deense melkveehouderij. Om

tember een handelsreis naar Riga,

Contactpersonen: Claire de Longe-

Het logistiek bedrijf King Transport

het risico te spreiden, wil de groep

Tallinn en Vilnius georganiseerd.

aux en Sophie Baechtel, tel.: 0033

re-exporteert binnenkort diep-

een eigen zuivelfabriek opstarten,

Naast enkele gezamenlijke acti-

1 49 68 56 07 of 0033 1 49 68 56 11,

gevroren paling uit China naar

Danish Dairy. De fabriek zal melk

viteiten voor inzicht in de lokale

e-mail innov@sial.fr.

(vooral) Oost-Europa en Scandina-

indampen zodat het concentraat

levensmiddelenmarkten, ligt de

vië. De deal met het Chinese bedrijf

geëxporteerd kan worden. Het zelf

nadruk op het leggen van nieuwe

Hongarije

Eternal is een uitvloeisel van de

verwerken van de melk is een nood-

contacten. Elk deelnemend bedrijf

LNV-bureau Boedapest

recente Belgische handelsmissie

zaak als de export van rauwe melk

krijgt een individueel programma

naar China. Eerder sloot het bedrijf

door omstandigheden voor korte

en ontmoet een aantal potentiële

contracten voor de distributie van

of langere tijd onmogelijk zou zijn,

zakenpartners en klanten, gese-

Biotechnologiesector in

Chinese garnalen en Chinees fruit.

of als de prijs op de spotmarkt te

lecteerd op basis van zijn bedrijfs-

opmars

laag wordt. De vier stichters, waar-

profiel en specifieke wensen. Dit

Het aantal biotechnologiebedrij-

Denemarken

onder Van der Meer, produceren

kunnen mogelijke afnemers/eind-

ven in Hongarije is sinds 2005

LNV-bureau

jaarlijks 15 miljoen liter melk.

gebruikers zijn, maar ook agen-

enorm gestegen. In 2007 zijn vijf-

ten, distributeurs, leveranciers of

tig bedrijven in de sector actief,

Kopenhagen
> Melkveehouderij

Grote melkveehouders gaan
hun eigen weg

Duitsland

andere samenwerkingspartners.

LNV-bureau Berlijn

Voor dit individuele matchmaking-

> Levensmiddelen

> Biotechnologie

traject wordt u na uw aanmelding
door een gespecialiseerd bureau

Een aantal van de grootste melk-

Seminar marktkansen

benaderd. Ook zal de RigaFood

veehouders in Denemarken, waar-

levensmiddelen

beurs worden bezocht (5 tot 8

van meerdere met een Nederlandse

Het ministerie van LNV en de EVD

september, www.bt1.lv/rigafood/).

achtergrond, verlaat coöperatie

organiseren op 28 september een

Deelnamekosten zijn 850 euro excl.

Arla Foods en gaat zijn melk recht-

seminar over trends en markt-

reis- en verblijfkosten. Meer infor-

streeks op de Noord-Duitse markt

kansen in de Duitse en Zwitserse

matie (organisatie): Phaff Export
Marketing, tel. 0321 387 933,

brengen. De literprijs voor een

levensmiddelenhandel. Oriënteert

producent is in Duitsland flink

u zich op het zakendoen op de

e-mail pem@phaff.com. Inhoude-

hoger dan in Denemarken. Tot nu

Duitse en Zwitserse markt of denkt

lijk: LNV-bureau Warschau (Letland

toe zouden producenten met een

u erover te gaan exporteren naar

en Litouwen), tel. 0048 22 559 1269,

gezamenlijke productie van 18 mil-

deze markten? Dan biedt dit semi-

e-mail nlwaragr@ikp.pl, LNV-bureau

joen liter Arla hebben verlaten; niet

nar interessante informatie.

Kopenhagen(Estland),tel.004533707

waarvan zes internationaal. Naar

schrikbarend op de jaarlijkse 4 mil-

Op 27 en 28 september worden de

218, e-mail nlkopagr@newmail.dk.

verwachting zal het land voor

jard liter die aangeleverd wordt.  

spreekdagen Duitsland en Zwitser-

2010 bij de tien grootste landen in

land georganiseerd. Dan kunt u,

Frankrijk

biotechnologie ter wereld beho-

in een persoonlijk gesprek met de

LNV-bureau Parijs

ren. De omzet in deze sector zal

LNV-raad van de ambassade te Berlijn, voor u relevante onderwerpen

> Voedingsmiddelen

jaarlijks met 20% toenemen. Ruim
50% van de activiteiten richt zich

bespreken met betrekking tot het

Seminar innovatie

op de subsector basistechnolo-

zakendoen in die landen.

Op 27 november organiseert SIAL

gieën (onderzoek naar werkzame

Kijk voor meer informatie op:

in Parijs het seminar INNOV &

stoffen). In de toekomst zal ook

www.evd.nl/spreekdagen.

VOUS (expositie van innoverende

agrarische biotechnologie wor-

Plaats: EVD Auditorium, Juliana

producten; drie themabijeenkom-

den ontwikkeld. Meer informatie:

van Stolberglaan 148, Den Haag.

sten; ‘ateliers’) over innovatie in

Hungarian Biotech Association,

Meer informatie: LNV, Martijn

voedingsmiddelen. Doelgroepen:

Ernö Duda, tel. 0036 62 424 729,

Homan, tel. 070 - 378 55 53, e-mail

foodindustrie,

e-mail info@hungarianbiotech.org,

m.a.c.homan@minlnv.nl.

horeca- en cateringsector, onder-

pagina 14

distributeurs ,

www.hungarianbiotech.org.

Litouwen

Nieuwe wet remt

LNV-bureau Warschau

hypermarkten

> Aardappelzetmeel

Volgens een nieuwe wet moet een
hypermarktketen toestemming

Tekort aardappelzetmeel

vragen aan de gemeente voor

Van de totale productiecapaci-

een nieuwe vestiging groter dan

teit voor aardappelzetmeel wordt

400 m². Bij meer dan 2.000m² moet

in Litouwen maar 9% benut. Als

ook het desbetreffende regionale

gevolg hiervan heeft een aantal

parlement goedkeuring verlenen.

producenten de productie gestaakt.

Er zijn in Polen 253 hypermarkten

Om aan de binnenlandse vraag te

en 1.128 supermarkten. De (vooral

kunnen voldoen, importeert het

buitenlandse)

hypermarktke-

land nu aardappelzetmeel. Het

tens bezitten 50% van de huidige

den. Volgens onderzoeksbureau

Tsjechische landbouw is biologisch.

jaarlijkse door de EU toegestane

detailhandel, met een waarde

GfK bedroeg deze markt bijna

Dat is het hoogste percentage van

productiequotum is 1.200 ton.

van 37 miljard euro. Deze ketens

27 miljoen euro in 2006, een stij-

alle nieuwe EU-toetreders en – op

hebben 40% van de verkoop van

ging van 49% ten opzichte van het

Oostenrijk en Italië na – het hoog-

levensmiddelen in hun handen.

voorgaande jaar. De verwachting

ste in de EU. LNV-bureau Praag

is dat de markt jaarlijks met 35%

heeft twee korte rapporten opge-

Polen
LNV-bureau Warschau
> Fruit | Hypermarkten

Fruitcrisis
De Poolse aardbeienoogst is 40%

Roemenië

toeneemt, tot 112 miljoen euro in

steld over biologische landbouw

LNV-bureau Boekarest

2011. Omdat de lokale vraag het

in Tsjechië. Meer informatie: Czech

aanbod overstijgt, wordt 60% aan

Association of Ecological Farmers,

biologische voeding geïmporteerd.

www.pro-bio.cz. Een uitgebreid rap-

> Zuivel

lager uitgevallen. Gevolg is dat

Zuivelindustrie floreert

Van zijn voedingsbehoefte eet een

port Organic Farming in the Czech

er niet genoeg Poolse aardbeien

De concurrentie op de markt voor

Tsjech gemiddeld 0,3% aan biologi-

Republic 2006 staat op www.orga-

beschikbaar zijn voor de verwer-

zuivelproducten in Roemenië

sche voeding. In 2011 zou dat 1%

nic-europe.net/country_reports/

kingsindustrie. Een tegenslag voor

neemt toe. Dit komt door grote

moeten zijn. Ongeveer 7% van de

czech_republic/default.asp.

de Poolse verwerkingsbedrijven,

investeringen door drie nieuwe

die nu aardbeien moeten importe-

spelers op de markt: Tnuva, Lac-

ren. Ook de oogsten van appels en

tolymp (productie) en Meggle

morellen zijn 40% lager uitgeval-

(import). Tnuva heeft 55 miljoen

len. Polen was vroeger de grootste

euro geïnvesteerd in de bouw van

exporteur van appelconcentraat

een zuivelfabriek. Lactolymp gaat

Korte berichten uit het buitenland

Midden-Oosten

voor de verwerkingsindustrie bin-

een fabriek van 30 miljoen euro

nen de EU. Maar door de tegenval-

nabij Brasov bouwen. In 2006 werd

lende oogsten zal Polen niet meer

in Roemenië voor meer dan 800

kunnen voldoen aan de vraag. De

miljoen euro aan zuivelproducten

prijs van ingevroren fruit zal hier-

geconsumeerd. De verwachting is

door 40-60% stijgen. De zwarte-

dat in 2007 een omzet van 1 miljard

Egypte

bessenoogst viel dit jaar ook tegen.

euro wordt gehaald. De markt voor

LNV-bureau Kairo

De prijzen voor zwarte bessen zijn

zuivelproducten groeit snel in Roe-

vier maal hoger uitgevallen dan in

menië: yoghurtproducten behoren

2006.

– met een omzet van 100 miljoen

Wederopbouw pluimveesector

euro – tot de snelste stijgers van

Egypte heeft een overeenkomst

2006. De zuivelindustrie leverde in

getekend met het Kuwaiti Fund for

Tentoonstelling

Verenigde
Arabische
Emiraten

> Pluimveesector

LNV-bureau Abu Dhabi
> Halal Expo

2006 een marktaandeel van 16%

Arab Economic Development

Halalproducten

op de totale voedingsmiddelen

(KFAED) voor een lening van ruim

Van 9 tot en met 11 december

industrie.

67 miljoen euro ter financiering

wordt in het Abu Dhabi National

van de wederopbouw en ontwik-

Exhibition Centre een Halal World

Tsjechië

keling van de Egyptische pluim-

Expo gehouden. Deze activiteit

LNV-bureau Praag

veesector. Het project is gericht

richt zich op voedselproductie en

op het midden- en kleinbedrijf en

–verwerking alsmede op kleding

microfinanciering. In de aanpak

en lifestyle-producten. Naast een

Afzetmarkt en productie

staan het voorkomen van aviaire

tentoonstelling worden seminars

‘biologisch’

influenza en bescherming van de

georganiseerd over onder meer

Voor Nederlandse exporteurs van

gezondheid (van mens en dier)

Halal-regelingen en standaardi

biologische voedingsmiddelen

centraal. Gemikt wordt op honderd

satie. Meer informatie op

biedt Tsjechië volop mogelijkhe-

grote pluimveeboerderijen.

www.halalworldexpo.com.

> Biologisch
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Overig Europa
BosniëHerzegovina

Pluimveesector

LNV-bureau Zagreb

Myronivsky Hliboproduct,

> Agroprojecten

een van de grootste
pluimveeproducenten

Projecten agro en

in Oekraïne, wil ruim

voedselverwerking

725 miljoen euro

van verse groenteproducten. Oekra-

zakendoen met Turkije centraal.

Het Bosnische investeringsagent-

investeren in een nieuw

ïense bedrijven willen dat leveren,

Turkije heeft een enorm handels-

schap FIPA assisteert lokale bedrij-

vleeskuikencomplex in de

maar hebben behoefte aan finan-

en investeringspotentieel. Bezocht

ven bij de zoektocht naar (ook)

regio Vynnitsia. Het project

ciering en knowhow. Deelname

worden Ankara en Istanbul (en

buitenlandse partners. Een nieuwe

moet in de periode 2009-

aan deze handelsreis verschaft u

misschien Antalya). Meer informatie: Angélique Uding, tel. 070 -

brochure bevat nadere informatie

2015 uitgevoerd worden en

inzicht in de kansen voor de Neder-

over potentieel interessante projec-

wordt voor 60% uit eigen

landse groentensector in Oekraïne.

778 83 71, e-mail uding@evd.nl, of

ten, onder andere in de sector agro

middelen gefinancierd. Het

U kunt in direct contact komen met

Jos Hermsen, tel. 070 - 778 83 68,

en voedselverwerking. Contact-

complex zal bestaan uit

mogelijke zakenpartners.

e-mail missies@evd.nl.

gegevens van de lokale partners

33,8 miljoen vleeskuikens,

Meer informatie: Evert Jan Krajen-

staan bij de projectbeschrijvingen.

een broedplaats voor

brink, tel. 070 – 378 51 40, e-mail

De brochure is te downloaden van

300-350 miljoen eieren en

e.j.krajenbrink@minlnv.nl, of het

Naar verwachting zal de graan-

de website www.fipa.gov.ba.

een slachthuis met een

LNV-bureau Kiev, tel. 00 380 444 90

oogst in Turkije in 2007 ruim 10%

capaciteit van 400.000 ton

82 23, e-mail kie-lnv@minbuza.nl.

minder opleveren dan gemid-

10% lagere oogst

Oekraïne

kippenvlees. Myronivsky

LNV-bureau Kiev

Hliboproduct is een verticaal

Turkije

geringe regenval dit jaar. In som-

geïntegreerd bedrijf dat

LNV-bureau Ankara

mige regio’s is de neerslag zo

> Glastuinbouw | Pluimvee |
Matchmaking

vlees, zonnebloemolie, fruit
en aardappels produceert.

deld. Voornaamste oorzaak is de

> Matchmaking | Graanoogst

gering dat de oogst 40% minder zal
bedragen. Tarwe en gerst zijn het

Projectgeld glastuinbouw

Handelsmissie oktober 2007

zwaarst getroffen door de droogte.

Het Dutch Ukraine Center for

Van 21 tot en met 26 oktober vindt

De totale tarweoogst zal circa

Agricultural Technology Trans-

ten, en bedrijven in de bouw en

een handelsmissie plaats naar Tur-

18 miljoen ton bedragen, tegen

fer is een project met financiële

toelevering in de glastuinbouw

kije, met focus op (onder andere)

20 miljoen ton in 2006. De Turkse

ondersteuning door het ministerie

kunnen hun interesse kenbaar

de agribusiness. Hierin staan

binnenlandse behoefte bedraagt

van LNV. Doel is bijdragen aan de

maken vóór 11 september a.s.

matchmaking en informatie over

17 miljoen ton.

ontwikkeling van de Oekraïense

Meer informatie: Anke Scheepma-

glastuinbouwsector. Projectgeld is

ker, e-mail oekraine@info.evd.nl,

beschikbaar voor activiteiten van

tel. 070 - 778 89 15.

Nederlandse bedrijven in Oekraïne
op dit gebied. Groenteproducen-

Handelsmissie
vollegrondsgroenten
Voor de gehele verticale kolom
vollegrondsgroenten organiseert
het ministerie van LNV van 12 tot
en met 14 november a.s. een handelsreis naar Dzankoi, in Oekraïne
(Krim). Vanwege het klimaat en
de irrigatie-infrastructuur is het
gebied uitermate geschikt voor
vollegrondsgroenten. Supermarkten willen steeds meer kwaliteit en
continue gegarandeerde levering
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Laatste nieuws
Rapport: de Hongaarse varkenssector
Hongarije zoekt mogelijkheden om de

De neergaande spiraal in de varkenshoude-

den in de Hongaarse varkenssector. Kansen

afbouw van de EU-graaninterventie te com-

rij wordt in stand gehouden door slechte

en mogelijkheden voor buitenlandse onder-

penseren via biobrandstoffen én groei van

huisvesting, gebrek aan kennis en financiële

nemingens liggen er vooral in de primaire

de dierlijke sectoren. Het nieuwe rapport is

middelen. Slachterijen en vleesverwerking

sector: in de gespecialiseerde varkensmes-

bedoeld voor Nederlandse investeerders in

zijn door hun geringe schaal en hoge kosten

terij, maar ook bij gesloten en gemengde

de varkenssector met uitbreidingsplannen in

steeds minder in staat om prijsconcurrerend

bedrijven. Daarnaast zijn ook de biggen-,

het buitenland.

vlees te leveren.

varkens- en vleeshandel in Hongarije interessant, omdat de handel een belangrijke

Er zijn uitstekende productiefactoren voor

Circa 100 gezonde bedrijven in de sector

rol vervult in het zoeken naar de beste prijs

de varkenssector: vruchtbare grond, grote

– waaronder ‘Nederlandse’ – bewijzen dat

en/of het beperken van betalingsrisico’s.

hoeveelheden granen, veel (milieu)ruimte

een kostprijs van rond 1 euro/kg haalbaar

en lage ziektedruk door de gunstige sprei-

is, vergelijkbaar met Nederland. Voer- en

Dit marktrapport is op te vragen per e-mail

ding van bedrijven. De bedrijfsstructuur

milieukosten zijn gunstiger dan in ons land.

bij Lia Luijkx: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

is overwegend gesloten en grootschalig.

Bij uitbreiding neemt het voordeel nog ver-

Ondanks deze positieve factoren laat de

der toe: Hongarije kent geen productierech-

Hongaarse varkenssector een continu

ten en door de geringe varkensstapel is er

dalende trend zien. Het gros van de bedrij-

een mesttekort.

ven heeft structureel negatieve resultaten,

Marktrapport sector
varkens(vlees) Oekraïne
LNV-bureau Kiev heeft onlangs een nieuw

slachterijen kampen met overcapaciteit door

De uitstekende productiefactoren, de hoge

marktrapport uitgebracht, getiteld Pig

de afname van het aantal varkens (4 miljoen

maatschappelijke acceptatie van de varkens-

Breeding & Pork Market. Dit marktrapport

in 2007). Inmiddels staan ook de rendemen-

sector en het feit dat de politiek nu gericht

is op te vragen per e-mail bij Lia Luijkx:

ten in de van oudsher sterke vleesverwer-

is op het herstel van de dierlijke sector, vor-

a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

king onder druk.

men de basis voor investeringsmogelijkhe-

Link bekeken
www.mvonederland.nl
MVO betekent dat je als ondernemer rekening houdt met de effecten
van het bedrijf op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf.
De uitgebreide site van MVO Nederland is dé informatiebron voor
ondernemend Nederland op het gebied van maatschappelijk verant-

informatie ter voorbereiding op maatschappelijk verantwoord onder-

woord ondernemen (MVO). Deze organisatie vervult een netwerk- en

nemen in het buitenland.

makelaarsfunctie, d.w.z. zij brengt partijen met elkaar in contact om
kennis te delen en te leren van elkaar. MVO Nederland heeft onder

In samenwerking met de EVD lanceerde MVO Nederland in 2006 zes

andere contacten binnen de overheid, brancheorganisaties en indivi-

digitale toolkits voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het

duele bedrijven. Er is een overzicht van organisaties die actief willen

buitenland. Deze toolkits staan op de website www.internationaalon-

bijdragen aan de groei van MVO. Wilt u discussiëren met anderen, dan

dernemen.nl/mvo en bieden de internationaal opererende ondernemer

kan dat via MVO-weblogs. In de grote MVO-Bibliotheek vindt u aller-

een handvat om ook in het buitenland maatschappelijk verantwoord

lei praktijkvoorbeelden, publicaties, richtlijnen. U kunt er zoeken op

te ondernemen. De toolkits richten zich op de zes opkomende markten

thema, branche en/of regio. Er is een Nieuwsbrief waarvoor u zich kunt

waarmee Nederland op dit moment het meest handelt: Brazilië, China,

aanmelden. Ten slotte is er MVO Internationaal: onder dit kopje vindt u

India, Indonesië, Rusland en Zuid-Afrika.
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Laatste nieuws
Hollandpaviljoen Freshconex Duitsland, februari 2008
De Nederlands-Duitse Handelskamer organiseert in 2008 een collectieve

De Duitse bevolking is aanzienlijk meer groente en fruit gaan eten. Daar-

beursinzending (Hollandpaviljoen) tijdens de AGF-vakbeurs Freshconex.

naast zorgt het steeds groter wordende aantal tweeverdieners voor een

De beurs vindt plaats van 7 t/m 9 februari 2008. Tien Nederlandse bedrij-

verschuiving in kookgewoonten. Er is minder tijd voor koken, maar wel

ven kunnen hun producten met een eigen stand in het Hollandpaviljoen

belangstelling voor gezonde voeding. In de Duitse detailhandel werd in

presenteren. De gehele organisatie (standbouw, matchmaking, vervoer in

2005 voor 7,9 miljard euro aan voorgesneden en -verpakte groenten en

Berlijn, PR, hotel enz.) wordt verzorgd door de Handelskamer. Tevens komt

fruit gekocht. De consumptie van voorgesneden salades, een belangrijke
productgroep, steeg in 2006 met 13,2% volume ten opzichte van 2005.

er een seminar ter voorbereiding.

Naast de normale supermarkten verkopen nu ook grote discounters als
De Freshconex is een nieuwe – maar direct al toonaangevende – beurs op

Aldi gesneden en voorverpakte AGF.

het gebied van verse, voorgesneden en voorverpakte AGF en wordt samen
met de FruitLogistica georganiseerd. Ook in Duitsland is nu sprake van een

Voor deelname aan dit Hollandpaviljoen hoeft u geen lid te zijn van de

duidelijke stijging in de verkoop van voorgesneden en voorverpakte AGF.

Handelskamer. Meer informatie: Nederlands-Duitse Handelskamer,

De FruitLogistica trekt jaarlijks meer dan 1.600 exposanten en ruim 40.000

Paul Christiaens, tel. 070 311 41 58, e-mail p.christiaens@dnhk.org.

bezoekers. Ook de Freshconex kan daarom rekenen op grote interesse.

Deadline voor aanmelding: 15 september. Aanmelden via

Het Hollandpaviljoen zal Nederland profileren als innovatief land op het

www.evd.nl/cpla/duitslandfreshconex2008

gebied van gemaksmaaltijden.

Prijsvraag het Ei
van Columbus

Code of Practice Ethiopische bloemensector
De Ethiopisch sectororganisatie voor export-

Niet-leden (10% van de telers) worden

tuinbouw heeft een Code of Practice voor de

gestimuleerd deel te nemen en kunnen ook

De inschrijving is  geopend voor de elfde

bloementeelt aangenomen. Deze levert een

gebruikmaken van dit programma.

editie van het Ei van Columbus: de prijsvraag

belangrijke bijdrage aan de verdere professi-

voor vernieuwende en duurzame initiatieven.

onalisering van deze zich snel ontwikkelende

De EHPEA heeft in dit verband samenwer-

Bedrijven, maatschappelijke organisaties,

sector en draagt ook bij aan het verbeteren

kingsovereenkomsten gesloten met een

overheden en kennisinstellingen kunnen

van de publiek-private samenwerking.

hun inzending tot 25 september aanbieden
via de website van het Ei van Columbus:

groot aantal overheden en maatschappelijke organisaties, die zich inspannen voor

De Code heeft drie niveaus, het verplichte

succesvolle invoering van de Code. En er

www.ei-van-columbus.nl. Inschrijven kan in

bronsniveau en de vrijwillige zilver- en goud-

komen verplichtingen uit voort. Het minis-

de volgende categorieën: duurzame bedrijfs-

niveaus. Het verplichte bronsniveau bevat

terie van Landbouw zal een goede registra-

voering; duurzaam product of dienst; duur-

alle relevante wettelijke eisen op het terrein

tie van bestrijdingsmiddelen opzetten en

zame productietechnologie; internationale

van arbeid en milieu en de basis van ‘goede-

regelgeving voor biologische bestrijding

samenwerking; en duurzaam maatschappe-

landbouwpraktijken’. Het zilver- en goud

doorvoeren. Het ministerie van Handel en

lijk initiatief.

niveau stellen hogere eisen aan maatschap-

Industrie zorgt voor milieu-impactanalyses

pelijk verantwoord ondernemen en sluiten

als eerste stap voor nieuwe productieloca-

De vakjury nomineert begin december

aan bij marktlabels als EurepGAP (zilver) en

ties, en voor gunstiger vestigingsvoorwaar-

twintig initiatieven die kans maken op het

Fair Flowers en Plants (goud).

den voor toeleverende bedrijven.

voorjaar van 2008 worden de winnaars

Het doel is dat alle bedrijven die lid zijn van

Deze voor Ethiopië unieke opzet kan bijdra-

bekendgemaakt. Het Ei van Columbus is

de Horticulture Producers and Exporters

gen aan een verbeterd ondernemersklimaat

uitgeschreven door zeven ministeries. Dit is

Association (EHPEA) binnen een jaar brons

in de tuinbouwsector. Nederland heeft

tevens de Nederlandse voorronde voor de

behalen en daarop ook formeel geaudit zijn.

bovengenoemd proces actief ondersteund

European Business Awards for the Environ-

De bedrijven worden hierbij ondersteund met

met deskundigheid, in het kader van het

ment. Nederlandse inzendingen bleken de

een training- en begeleidingsprogramma.

Ethiopia-Netherlands Partnership.

totale prijzengeld van 62.500 euro. In het

afgelopen edities succesvol in Europa.
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Externe marktrapporten
op internet

Onderstaand weer een overzicht van de afgelopen maand op internet aangetroffen landen-, regio- en themarapporten over de levensmiddelensector en andere agrarische sectoren. De informatie is afkomstig van onder meer overheden, organisaties en databases
en vormt een aanvulling op de door de LNV-bureaus verstrekte informatie. De rapporten
zijn gratis en uitsluitend per e-mail opvraagbaar bij het Ministerie van LNV, Directie
Industrie en Handel, de heer J.J.M. Verbeek, e-mail j.j.m.verbeek@minlnv.nl.
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LNV-bureaus in het buitenland
Afrika
ADDIS ABBEBA
Werkgebied: Ethiopië
Drs. Ir. G. Westenbrink, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Old Airport Zone,
Addis Abbeba
P.O. Box 1241, Addis Abbeba
Tel.: (00-251) 113.711.100 ext. 332 (BZ)
Fax: (00-251) 113.711.577 (BZ)
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassyethiopia.org
Algiers (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Parijs)
Dhr. Khaled Benchaalal,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
27 Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi
El-Biar
Postadres: Boite Postale 72,
16030 Algiers - Algerije
Tel.: (00-213) 21.92.28.28
Fax: (00-213) 21.92.29.47
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl
www.ambassadepaysbasalger.org
NAIROBI
Werkgebied: Kenia, Eritrea,Oeganda,
Tanzania, tevens voor UNEP
Dhr. D.J. Bruinsma, LNV-Raad
Ambassade der Nederlanden,
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Riverside Lane, Off Riverside Drive,
Nairobi, Kenia
Postadres: P.O. Box 41537, 00100, Nairobi,
Kenia
Tel.: (00-254) 20.4450.137
Fax: (00-254) 20.4450.138
E-mail: nlnaiagr@accesskenya.co.ke
2e e-mail: nai-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.or.ke
PRETORIA
Werkgebied: Zuid-Afrika, Zambia
Prof. drs. N.W. Visser, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 210 Queen Wilhelmina Street
New Muckleneuk,
Pretoria 0083, Zuid-Afrika
Postadres: P.O.Box 117, Pretoria 0001,
Zuid-Afrika
Tel.: (00-27) 12.425.4570/2/3
Fax: (00-27) 12.425.4571
E-mail: nlpreagr@telkomsa.net
2e e-mail: pre-lnv@minbuza.nl
www.dutchembassy.co.za

Amerika
BRASÍLIA
Werkgebied: Brazilië
Dhr. J.G. van de Vooren, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Ses Avenida das Nações, QD. 801, Lote 05 CEP
70405-900 Brasília – DF, Brazilië
Postadres: Caixa Postal 07/0098, CEP
70359-970 Brasília - DF, Brazilië
Tel.: (00-55) 61.3961.3200 (BZ)
Tel.: (00-55) 61.3961.3208 (LNV)
Fax: (00-55) 61.3961.3233 (LNV)
E-mail: nlbraagr@uol.com.br
2e e-mail: bra-lnv@minbuza.nl
www.embaixada-holanda.org.br
São Paulo (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Brasília)
Mw. F.E. Heering, Agricultural assistant
Consulaat-Generaal der Nederlanden
Bezoekadres: Avenida Brigadeiro Faria
Lima 1779, 3 -andar CEP 01451-001-Sao
Paulo-SP, Brazilie
Postadres: Caixa Postal 11302, CEP
05422-970-São Paulo-SP, Brazilië
Tel.: (00-55) 11.3811.3300 (BZ)
Fax: (00-55) 11.3819.0903 (LNV)
E-mail: nlsaoagr@uol.com.br
2e e-mail: sao-lnv@minbuza.nl
www.embaixada-holanda.org.br

BUENOS AIRES
Werkgebied: Argentinië, Chili, Uruguay
Ir. F.L.M. Vossenaar, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Edificio Porteño II, Olga Cossenttini 831,
Pisos 3 y 4, C1107 BVA Buenos Aires,
Argentinië
Postadres: Ambassade der Nederlanden,
Olga Cossenttini 831, C1107 BVA
Buenos Aires, Argentinie
Tel.: (00-54) 11.4338.0090 (LNV)
Fax: (00-54) 11.4338.0091 (LNV)
E-mail: nlbueagr@embajadaholanda.int.ar
2e e-mail: bue-lnv@minbuza.nl
www.embajadaholanda.int.ar

KUALA LUMPUR
Werkgebied: Maleisië, Filippijnen
Drs. A.M. de Roo, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
7th Floor, South Block. The Amp Walk
218, Jalan Ampang
50480 Kuala Lumpur
Postadres: Postbus 10543
50716 Kuala Lumpur
Maleisië
Tel.: (00-60) 3.216.86.206 (LNV)
Fax: (00-60) 3.216.86.240 (BZ)
E-mail: nlgovkl@netherlands.org.my
2e e-mail: kll-lnv@minbuza.nl
www.netherlands.org.my

MEXICO
Werkgebied: Mexico, Cuba
Ir. P.A.L. de Rijk, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Colonia
Santa Fe, 01210 Mexico D.F., Mexico
Postadres: Apartado Postal 10-656,
11000 Mexico D.F., Mexico
Tel.: (00-52) 55.5258.9921 tst. 215 (LNV)
Fax: (00-52) 55.5258.8139
E-mail: nlmexagr@gmail.com
2e e-mail: mex-lnv@minbuza.nl
www.paisesbajos.com.mx

Manilla (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Kuala Lumpur)
Dhr. J.I.C. Laquian, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
26/F Equitable PCI Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226, The Philippines
Postadres: P.O. Box 2448 MCPO,
1264 Makati, Metro Manilla,
Filippijnen
Tel.: (00-63) 2.786.6607 (LNV)
Fax: (00-63) 2.786.6699 (LNV)
E-mail: lnv@netherlandsembassy.ph
2e e-mail: man-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.ph

WASHINGTON
Werkgebied: Verenigde Staten van
Amerika (incl. Puerto Rico), Canada, tevens
Wereldbank
Drs. G.G.J. Thissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4200 Linnean Avenue, N.W.
Washington, D.C 20008-3896, Verenigde
Staten van Amerika
Tel.: (00-1) 202.274.2716/2718
Fax: (00-1) 202.244.3325
E-mail: nlwasagr@yahoo.com
2e e-mail: was-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.org/

Azië
BANGKOK
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Ir. R.J. Konijn, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
15 Soi Tonson Ploenchit Road,
Lumpini, Pratumwan
Postadres: P.O. Box 404,
Bangkok 10330, Thailand
Tel.: (00-66) 2.309.5290 (LNV)
Fax: (00-66) 2.309.5295 (LNV)
E-mail: nlbanagr@loxinfo.co.th
2e e-mail: ban-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/ban
Hanoi (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Bangkok)
Mw. Truong Thi Dung, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
Daeha Office Tower, 6 th floor 360
Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel.: (00-84) 4.831.5650
Fax: (00-84) 4.831.5605
E-mail: nlhanagr@yahoo.com
2e e-mail: han-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.org.vn
JAKARTA
Werkgebied: Indonesië, tevens voor
Association of South-East Asean Nations
(ASEAN)
Mr. J.M.P.H. van der Zijden, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kavel S-3,
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesië
Tel.: (00-62) 21.524.1032/48 (LNV)
Fax: (00-62) 21.526.2230 (LNV)
E-mail: nljakagr@jrne.or.id
2e e-mail: jak-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.or.id/
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Singapore (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Kuala Lumpur)
Dhr. K.C. Chong, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
541 Orchard Road, 13-01 Liat Towers,
Singapore 238881
Postadres: Tanglin P.O. Box 447, Singapore
912415
Tel.: (00-65) 6739.1121 (LNV)
Fax: (00-65) 6737.1940 (BZ)
E-mail: nlsinagr@singnet.com.sg
2e e-mail: sin-lnv@minbuza.nl
www.nethemb.org.sg/
NEW DELHI
Werkgebied: India, Sri-Lanka, Nepal
Mr. W.J. Wolff, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 6/50F Shantipath,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel.: (00-91) 11.24.197.604/5/77
Fax: (00-91) 11.24.197.702
E-mail: nlndeagr@vsnl.net
2e e-mail: nde-lnv@minbuza.nl
www.hollandinindia.org
PEKING
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Ir. H.J.W. van Duijn, LNV-Raad
Mw. ir. G.J.G.M. Nuytens-Vaarkamp,
LNV-Attachée
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4, Liangmahe Nanlu Rd.
Beijing 100600, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 10.8532.0260 (LNV)
Fax: (00-86) 10.8532.0303 (LNV)
E-mail: info@nlpekagr.com
2e e-mail: pek-lnv@minbuza.nl
www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
Hong Kong SAR (LNV-steunpunt,
valt onder LNV-bureau Peking)
Mw. M.P.C. Ng, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal der
Nederlanden, Room 5702, 57/F Cheung
Kong Center, 2 Queen’s Road Central,
Hong Kong, Volksrepubliek China
Tel.: (00-852) 2524.8187/88 (LNV)
Fax: (00-852) 2524.9419 (LNV)
E-mail: nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
2e e-mail: hon-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-cg.org.hk
Web (LNV): www.nlpekagr.com

Shanghai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal
der Nederlanden, Sun Plaza, East Tower,
4th Floor, 88 Xian Xia Road,
Shanghai 200336, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 21.6209.9076 (BZ)
Fax: (00-86) 21.6278.9722 (LNV)
E-mail: nlshaagr@uninet.com.cn
2e e-mail: sha-lnv@minbuza.nl
www.hollandinchina.org/nl/cg/sh-intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
SEOUL
Werkgebied: Republiek Korea en Taiwan
Ir. J.P.N. Damen, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Kyobo Building, 14th floor, 1, Jongno 1-ka
Jongno-gu, Seoel 110-714, Republiek Korea
Postadres: K.P.O. Box 509, Seoel 110-605,
Republiek Korea
Tel.: (00-82) 2.723.4180
Fax: (00-82) 2.723.0283
E-mail: main@lnvseo.org
2e e-mail: seo-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.or.kr
Taipei (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Seoul)
Mw. C.S. Hsiung, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Netherlands Trade and
Investment Office, Agricultural and Food
Department, Rm. B, 5/F Artist Construction
Building, 133 Min Sheng E. Road,
Section 3, Taipei 105, Taiwan
Tel.: (00-886) 2.2713.5760
Fax: (00-886) 2.2713. 0194
E-mail: nltaiagr@ntio.org.tw
www.ntio.org.tw/agricultural/index-e.htm
TOKYO
Werkgebied: Japan
..., LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Shiba-koen, 3-6-3,
Minato-ku, 105-0011 Tokyo, Japan
Tel.: (00-81) 3.5776.5490 (LNV)
Fax: (00-81) 3.5776.5500 (LNV)
E-mail: nltokagr@oranda.or.jp
2e e-mail: tok-lnv@minbuza.nl
www.oranda.or.jp

Europese Unie
Athene (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Boekarest)
Mw. M. Plessas-Schallenberg,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Leoforos Vassileos Konstantinou 5-7,
Athene 106-74, Griekenland
Tel.: (00-30) 2.107.254.960
Fax: (00-30) 2.107.254.907
E-mail: ath-agr@dutchmail.gr
2e e-mail: ath-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/ath
BERLIJN
Werkgebied: Duitsland, Zwitserland
Dr. T.C. de Groot, LNV-Raad
Mw. Mr. S.M.C. Deepen, LNV-Attachée
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Klosterstrasse 50,
10179 Berlin, Duitsland
Tel.: (00-49) 30.2095.6480 (LNV)
Fax: (00-49) 30.2095.6481 (BZ)
E-Mail: bln-lnv@minbuza.nl
www.dutchembassy.de
BOEDAPEST
Werkgebied: Hongarije, Slovenië, Oostenrijk
Ir. J.A. Landstra, LNV-Raad
Drs. A.E. Braam, Raad voor Veterinaire
aangelegenheden
Veterinair Werkgebied: Hongarije,
Bulgarije, Macedonië, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Tsjechië en Turkije
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Fuge utca 5-7, (2e district),

Marktrapport Rabobank: BRICs and Biofuels
Voor klanten van de Rabobank is een rapport beschikbaar met een

noemde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Een nieuwe

analyse van de economische ontwikkeling van de productie van bio-

oorzaak is de mogelijkheid van het tweeledig toepassen van granen en

energieproducten. Zoals bekend, kan het evenwicht van het gebruik

(olie)zaden. Het rapport analyseert de marktsituatie vlees/voer  in de

van granen en (olie)zaden tussen feed and fuel verstoord worden. Dit

Verenigde Staten, Canada, de EU-15, BRIC en schetst een scenario voor

kan verschillende andere oorzaken hebben, zoals dierziekten, besmet-

de (mogelijke) interactie tussen de bio-energiesector en de diervoeder-

ting van diervoer, en de toename van vleesconsumptie in de zoge-

industrie.  U kunt het rapport opvragen bij uw lokale Rabobank.

1022 Boedapest, Hongarije
Postadres: P.O. Box 56,
1388 Boedapest, Hongarije
Tel.: (00-36) 1.3366.380 (LNV)
Fax: (00-36) 1.3266.238 (LNV)
E-mail: nlboeagr@pronet.hu
2e e-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.hu
BOEKAREST
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije, Griekenland
Ir. Ing. M.Y. Brouwer, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Aleea Alexandru 20, Sector 1,
011823 Boekarest, Roemenië
Tel.: (00-40) 21.231.5657 ( LNV)
Fax: (00-40) 21.231.6373 ( LNV)
E-mail: nlbkragr@olanda.kappa.ro
2e e-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
www.olanda.ro/
Sofia (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Oborishte 15, 1504 Sofia, Bulgarije
Postadres: P.O. Box 91, 1000 Sofia, Bulgarije
Tel.: (00-359) 2.8160.380 (LNV)
Fax: (00-359) 2.8160.381 (LNV)
E-mail: nlsofagr@bulpost.net
2e e-mail: sof-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.bg/
BRUSSEL
Werkgebied: België, Luxemburg
Jhr. mr. ing. K.H.A. von Chrismar, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, H. Debrouxlaan 48,
1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1550 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1780 (LNV)
E-mail: nlbruagro@euronet.be
2e e-mail: bru-lnv@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
KOPENHAGEN
Werkgebied: Denemarken, Estland,
Finland, Noorwegen, IJsland, Zweden
Dhr. H.H. Schipper, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Toldbodgade 33,
DK 1253 Kopenhagen K, Denemarken
Tel.: (00-45) 33.707.218
Fax: (00-45) 33.140.350
E-mail: nlkopagr@newmail.dk
2e e-mail: kop-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.dk
LONDEN
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk, Ierland
..., LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 38, Hyde Park Gate,
Londen SW7 5DP, Verenigd Koninkrijk
Tel.: (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
Fax: (00-44) 20.7581.5276
E-mail: nllonagr@netherlandsembassy.org.uk
2e e-mail: lon-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.org.uk/
MADRID
Werkgebied: Spanje, Marokko, Portugal
Mr. C.J. Heringa, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida del Comandante
Franco 32, 28016 Madrid, Spanje
Tel.: (00-34) 91.353.7521/20 (LNV)
Fax: (00-34) 91.353.7567 (LNV)
E-mail: nlmadagr@telefonica.net
2e e-mail: mad-lnv@minbuza.nl
www.embajadapaisesbajos.es
Lissabon (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida Infante Santo

43-5o, 1399-011 Lissabon, Portugal
Tel.: (00-351) 21.391.4919 (LNV)
Fax: (00-351) 21.391.4952 (LNV)
E-mail: nllisagr@netcabo.pt
2e e-mail: lis-lnv@minbuza.nl
www.emb-paisesbaixos.pt
PARIJS
Werkgebied: Frankrijk, Algerije
Mw. drs. M.A.J. Vaes, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 7-9 Rue Eblé,
75007 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4062.3353 (LNV)
Fax: (00-33) 1.4062.3452 (LNV)
E-mail: agriculture@amb-pays-bas.fr
2e e-mail: par-lnv@minbuza.nl
www.amb-pays-bas.fr
PRAAG
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. Ir. P.M.B. de Vries-Van Loon, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Gotthardska 6/27,
160 00 Praag 6, Bubeneç, Tsjechië
Tel.: (00-420) 233.015.218
Fax: (00-420) 233.015.257 (LNV)
E-mail: nlpraagr@ti.cz
2e e-mail: pra-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.cz
ROME
Werkgebied: Italië
Mw. drs. C.W. Zwitser, LNV-Attachée
Mw. drs. H. van Rootselaar,
Agricultural assistant
Mw. M. Sipman, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Via Michele Mercati 8,
00197 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.3228.6224 (LNV)
Tel.: (00-39) 06.3228.6001 (BZ)
Fax: (00-39) 06.3228.6249 (BZ)
E-mail: nlromagr@tuttopmi.it
2e e-mail: rom-lnv@minbuza.nl
www.olanda.it/
WARSCHAU
Werkgebied: Polen, Letland, Litouwen
Drs. ing. A.W. Verhey, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Ul. Kawalerrii 10,
00 468 Warschau, Polen
Tel.: (00-48) 22.559.1269
Fax: (00-48) 22.840.2634
E-mail: nlwaragr@ikp.pl
2e e-mail: war-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.pl

Midden-Oosten
ABU DHABI
Werkgebied: Verenigde Arabische Emiraten,
Saoedi-Arabië, Iran
Ir. G.T.A. de Vent, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Apt. 602 Al Masaood Tower Building, Shelkh
Hamdan Street, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Postadres: P.O.Box 46560, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Tel.: (00-971) 2.632.0712 (LNV)
Fax: (00-971) 2.632.0198 (LNV)
E-mail: abu-lnv@minbuza.nl
Dubai (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Abu Dhabi)
Mw. S. Kadri, Agricultural Assistant
Bezoekadres: Consulaat-Generaal Dubai
ABN-Amro Building
Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, U.A.E.
Postadres: P.O. Box 7726, Dubai, U.A.E.
Tel.: (00-971) 4.3528700/3511313
(ext. 112) (BZ)
Fax: (00-971) 4 3510502 (BZ)
E-mail: dba-lnv@minbuza.nl

Riyadh (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Abu Dhabi)
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Diplomatic Quarter, Riyadh,
Saoedi-Arabië
Dhr. M.M. el Bahaie, Agricultural assistant
Postadres: P.O.Box 94307, Riyadh 11693,
Saoedi-Arabië
Tel.: (00-966) 1 488 1093/2501 (LNV)
Fax: (00-966) 1 488 1519 (LNV)
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
www.holland.org.sa
Teheran (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Abu Dhabi)
Dhr. M. Shafeghati, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Darrous Shahrzad Boulevard, Kamasaie Street,
1st East Lane 33, 19498 Teheran, Iran
Postadres: P.O. Box 11365-138, Teheran, Iran
Tel.: (00-98) 21.2255.5094 (LNV)
Fax: (00-98) 21.2256.0213 (LNV)
E-mail: teh-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/teh
KAIRO
Werkgebied: Egypte, Jordanië,
Libanon, Syrië
Ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 18, Hassan Sabri Street, 11211
Zamalek, Kairo, Egypte
Tel.: (00-202) 2 736 38 63 / 2 739 55 71/2/3
Fax: (00-202) 2 736 09 36
E-mail: nlkaiagr@hollandemb.org.eg
2e e-mail: kai-lnv@minbuza.nl
www.hollandemb.org.eg

Overig Europa
ANKARA
Werkgebied: Turkije, Israël,
Palestijnse Gebieden
Mw. drs. C.J.M. Konsten, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Turan Günes Bavari 7.
Cadde no. 3, Yildiz 06550 Ankara, Turkije
Tel.: (00-90) 312.409.1860 (LNV)
Fax: (00-90) 312.409.1892 (LNV)
E-mail: nlankagr@superonline.com
2e e-mail: ank-lnv@minbuza.nl
www.dutchembassy.org.tr
Web (LNV): www.nlankagr.com
KIEV
Werkgebied: Oekraïne, Armenië,
Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië
Ir. A.A. Verhagen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Kontraktova Ploscha 7,
01901 Kiev, Oekraïne
Tel.: 0900-1523 (alleen vanuit Nederland)
of (00-380) 44 490 82 23 (LNV)
Fax: (00-380) 44.490.8266 (LNV)
E-mail: kievagronl@ukr.net
2e e-mail: kie-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.ua
MOSKOU
Werkgebied: Rusland, Kazachstan,
Oezbekistan, Wit-Rusland
Ir. M. Overheul, LNV-Raad
Mw. L.K. Birkman, MA, LNV-Attachée
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Tijdelijk adres tot november/december
Smolenskaya Plochad, building 3,
offices 709, 710, 711
Postadres: Kalashny Pereulok 6,
13100 Moskou, Rusland
Tel.: (00-7) 495.797.2946
Fax: (00-7) 495.797.2905
E-mail: moslnv@sovintel.ru
www.netherlands-embassy.ru
ZAGREB
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
Servië-Montenegro
Mr. O.B.M. Meuffels, LNV-raad
Mw. D. Budimir, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der

Nederlanden, Medvescak 56,
10000 Zagreb, Kroatië
Tel.: (00-385) 1.464.2220 (LNV)
Fax: (00-385) 1.464.2221 (LNV)
E-mail: zag-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.hr
Belgrado (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Zagreb)
Mw. M. Mirkovic, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Simina 29, 11000 Belgrado,
Servië-Montenegro
Postadres: Postfah 489, 11001 Belgrado
Tel.: (00-381) 11.202.39.80
Fax: (00-381) 11.202.39.99
E-mail: nlgovbel@eunet.yu (tijdelijk)
2e e-mail: bel-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.org.yu

Permanente Vertegenwoordigingen
LNV bij internationale organisaties
BRUSSEL PV-EU
Mr. G.P.G. Kunst, LNV-Raad
Drs. A.M. Akkerman, Raad voor
Veterinaire Aangelegenheden
Mw. Drs. S.J.C.W. Bont, LNV-Attachée
Drs J.J.M. Paardkoper, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Unie,
H. Debrouxlaan 48, 1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1545/1546 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1776 (LNV)
E-mail: bre-lnv@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
Tevens belast met procurement-aangelegenheden in het kader van de ontwikkelingsfondsen van de EU.
GENÈVE PV-WTO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) en andere internationale organisaties te Genève
(UNCTAD, UNEP, WHO, WIPO/UPOV)
Mr. M.P.C. Huige, LNV Raad
Postadres: C.P. 196, 1211 Genève 20 CIC,
Zwitserland
Tel.: (00-41) 22.748.1822/08 (LNV)
Fax: (00-41) 22.748.1828 (BZ)
E-mail: nlgevagr@bluewin.ch
2e e-mail: rien.huige@minbuza.nl
PARIJS PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Ir. A.J.A. van Royen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: 12-14 Rue Octave Feuillet,
75116 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4524.9971
Fax: (00-33) 1.4524.9938
E-mail: nlpaoagro@fr.oleane.com
2e e-mail: pao-lnv@minbuza.nl
ROME - PV ROME
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties voor
voedsel en landbouw
Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven,
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger
Dr. T.R.G. van Banning, Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. Drs. A. Swalef, Tweede Secretaris
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties voor
voedsel en landbouw, Via delle
Terme Deciane 6, 00153 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.574.0306/ 2326
Fax: (00-39) 06.574.4927
E-mail: nlrofagr@netherlandspermrep.it
2e e-mail: rof@minbuza.nl
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Activiteitenkalender

Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Industrie & Handel
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land.
Regio/land
Periode 2007
Activiteit

Inlichtingen uitvoering

Inlichtingen markt

Agromissie voor de sectoren groente- en fruitteelt,
sierteelt, oliezaden, pluimvee- en rundveehouderij, zuivel
Spreekdagen (werkgebied Kenia, Eritrea, Oeganda, Tanzania
tevens voor de UNEP) te Den Haag
Spreekdagen (werkgebied Zuid-Afrika, Zambia)
te Den Haag

Ingrid Korving
070 378 47 97
EVD
070 778 83 88
Elma Verboom
070 378 41 62

Ingrid Korving
070 378 47 97
LNV-bureau
00 25 42 04 45 01 37
LNV-bureau
00 27 124 25 45 70

Handelsmissie (incl. tuinbouw) te Mexico-stad,
Irapuato of Monterrey
Agroalimentaria te Irapuato, tuinbouwtentoonstelling
(Hollandpaviljoen)

NCH
070 344 15 51
Jochem Porte
070 378 44 28

Jochem Porte
070 378 44 28
Jochem Porte
070 378 44 28

Spreekdagen (werkgebied China (incl. Hong Kong),
Mongolië) te Den Haag
Spreekdagen (werkgebied Maleisië, Filippijnen)
te Den Haag

Elma Verboom
070 378 41 62
Elma Verboom
070 378 41 62

Richard van den Bergh
070 378 42 46
Wil Huisman
070 378 41 66

EUNITE
070 347 45 68
Market Link
00 46 40 689 19 08
NCH
070 344 15 86
Elma Verboom
070 378 41 62
Martijn Homan
070 378 55 53
DNHK
070 311 41 58
Exportimpulse
070 360 12 68

LNV-bureau
00 40 21 231 56 57
LNV-bureau
00 45 33 70 72 18
Martijn Homan
070 378 55 53
Martijn Homan
070 378 55 53
Martijn Homan
070 378 55 53
Martijn Homan
070 378 55 53
Martijn Homan
070 378 55 53

Holland Flower Partners
05 27 20 20 51
A&B Partners
00 32 9 385 71 21
NITC
020 421 74 00
PlusProject
03 14 45 56 55
Monique de Muynck
070 378 56 64
EUNITE
070 347 45 68

Martijn Homan
070 378 55 53
LNV-bureau
00 33 1 40 62 33 53
LNV-bureau
00 44 20 75 90 32 79
LNV-bureau
00 39 06 32 28 62 24

Gulfood te Dubai, vakbeurs voor voedingsmiddelen,
voedselverwerking en verpakking (Hollandpaviljoen)

NCH
070 344 15 86

LNV-bureau
00 971 26 32 07 12

Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
varkenssector
Handelsmissie met individuele matchmaking te Dzankoi
voor de vollegrondsgroenteteeltkolom
Golden Autumn te Moskou, landbouwbeurs
(Hollandpaviljoen)
Spreekdagen (werkgebied Rusland, Kazachstan, Oezbekistan,
Wit-Rusland) te Den Haag
Spreekdagen (werkgebied Turkije, Israël, Palestijnse
Gebieden) te Den Haag
Growtech te Antalya, tuinbouwvakbeurs
(infostand LNV-bureau)

NCH
070 344 15 44
LNV-bureau
00 380 444 90 82 23
PEM
0321 38 79 33
EVD
070 778 83 88
Elma Verboom
070 378 41 62
LNV-bureau
00 90 31 24 09 18 60

Evert Jan Krajenbrink
070 378 51 40
Evert Jan Krajenbrink
070 378 51 40
Evert Jan Krajenbrink
070 378 51 40
Evert Jan Krajenbrink
070 378 51 40
Gaby Blom
070 378 56 65
Gaby Blom
070 378 56 65

Afrika
Ethiopië
24 - 28 september
		
Nairobi
3 - 4 oktober
		
Zuid-Afrika
15 - 19 oktober
		

Amerika
Mexico
4 - 9 november
		
7 - 10 november
		

Azië/Oceanië
China
5 - 9 november
		
Maleisië
3 - 7 september
		

EU
Bulgarije
5 - 9 november
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de gehele
		
agrosector te Sofia (i.c.m. Roemenië)
Denemarken
24 - 26 september
Handelsmissie met individuele matchmaking
		
voedingsmiddelen
Duitsland
13 - 17 oktober
ANUGA te Keulen, voedingsmiddelenvakbeurs
		
(Hollandpaviljoen en LNV-businesslounge met ministands)
24 - 28 september
Spreekdagen (werkgebied Duitsland, Zwitserland)
		
te Den Haag
18 - 27 januari 2008
Grüne Woche te Berlijn, algemene landbouw- en
		
voedingsmiddelenbeurs (Hollandpaviljoen)
7 - 9 februari 2008
Freshconex te Berlijn, vakbeurs voor verse voorgesneden en
		
verpakte AGF-producten (Hollandpaviljoen)
juni 2008
Handelsmissie met individuele matchmaking voor
		
voedingsmiddelen (convenience, biologisch en functional
		
foods) te München e.o.
november 2008
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
		
sierteeltsector te München e.o.
Frankrijk
april 2008
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
		
sierteeltsector te Nice e.o.
Ierland
10 - 12 september
Oriëntatiemissie voedingsmiddelen te Dublin
			
Italië
maart 2008
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
		
voedingsmiddelensector te Milaan en Bologna
Nederland
9 - 12 oktober
Hortifair te Amsterdam-RAI, tuinbouwvakbeurs
		
(informatiestand)
Roemenië
5 - 9 november
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de gehele
		
agrosector + bezoek aan landbouwbeurs IndAgra te
		
Boekarest (i.c.m. Bulgarije)

LNV-bureau
00 40 21 231 56 57

Midden-Oosten
VAE
24 - 27 februari 2008
		

Overig Europa
Oekraïne
23 - 26 september
		
12 - 14 november
		
Rusland
12 - 16 oktober
		
3 - 7 september
		
Turkije
10 - 14 september
		
6 - 9 december
		

augustus 2007

Onder dit motto werkt het Ministerie van LNV aan veilig,

maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt.

verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

LNV heeft anderen nodig om dit te realiseren. Alle betrokkenen

Het platteland moet economisch gezond blijven, met behoud

moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Transparante

van landschap en cultuur. Ten slotte wil LNV de internationale

besluitvorming is daarbij voorwaarde. LNV geeft richting,

concurrentiekracht van de agrarische sector versterken, met

stelt waar nodig kaders, stimuleert en financiert.

