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 Utrecht – Voedingsmiddelenpro-
ducenten verwachten voor 2014 
een toename van de omzet, ex-
port en investeringen. Dat blijkt 
uit de Monitor Levensmiddelenin-
dustrie van brancheorganisatie 
FNLI die vandaag wordt gepre-
senteerd. Directeur Philip den Ou-
den zegt dat de politiek zich on-
voldoende bewust is van het be-
lang van de branche.

Daarnaast constateert hij dat 
prijsdruk in supermarkten ver-
nieuwing tegengaat. “Er is prijs-
druk en hier en daar stagneren 
volumes in Nederland, maar de 
exporten nemen nog altijd toe. 
Nee, het gaat echt wel goed met de 
sector, die zichzelf  manifesteert 
als een echte stevig fundament 
onder de economie.” Het agricom-
plex is in feite de grootste en mis-
schien wel laatste maakindustrie 
van Nederland, benadrukt Den 
Ouden. “Het gaat om erg veel ba-
nen. De politiek realiseert zich 
dat onvoldoende.”

 De voortdurende binnenlandse 
prijzenoorlog voeden volgens Den 
Ouden verschraling en kunnen 
de gezondheid van de sector scha-
den. “In de voedingsmiddelen-
branche draait alles om product-
ontwikkeling en -verbetering, het 
uitbreiden van een assortiment 
en natuurlijk verduurzaming. Als 
de duimschroeven voortdurend 
worden aangedraaid, houd je ge-
woon weinig geld over voor kwali-

teitsverbetering. Het is echt zaak 
dat supermarkten en leveranciers 
anders met elkaar om leren 
gaan.”

 Tegelijk vraagt Den Ouden om 

nuance in het debat. “De grote le-
veranciers, ook coöperaties, red-
den zich doorgaans wel en kun-
nen het spel met de afnemer ook 
hard spelen, mede omdat ze vaak 

ook kunnen leveren aan buiten-
landse ketens. Dat geldt echter 
niet voor de kleine en middelgro-
te leveranciers, voor wie het weg-
vallen van een afnemer direct 30 
procent van de omzet kan sche-
len.” 

Voedingsbranche rekent op groei
‘Agricomplex grootste maakindustrie’

Vernieuwd natuurnetwerk groeit tot 680.000 hectare
 Den Haag – Met het huidige bud-
get kan het Nationaal Natuur 
Netwerk (NNN) groeien tot zo’n 
680.000 hectare. Dat is 80.000 hec-
tare meer dan het vorige kabinet 
wilde aanleggen, maar bijna 
50.000 minder dan oorspronkelijk 
gepland. 

 Tijdens een debat met de Twee-

de Kamer dinsdagavond noemde 
staatssecretaris Sharon Dijksma 
voor het eerst in het openbaar een 
voorlopig doel van wat tot voor 
kort nog de Ecologische Hoofd-
structuur heette. Eerder wilde zij 
zich daar nog niet op vastleggen. 
Wel maakte zij onlangs bekend tot 
2017 in totaal 800 miljoen euro te 

willen investeren in het natuur-
beleid, inclusief  de Programmati-
sche Aanpak Stikstof  (PAS). 

 De 680.000 hectare is wat betreft 
Dijksma niet per definitie het 
eindstation; indien er meer geld 
beschikbaar blijkt, kan het NNN 
verder groeien. In de Kamer 
wordt daar heel verschillend over 

gedacht. VVD en CDA willen lie-
ver een kleiner dan een groter 
natuurnetwerk, het linker smal-
deel van het parlement vindt de 
ambities van Dijksma nauwelijks 
beter dan die van Bleker. 

 Tijdens het debat benadrukte 
Dijksma dat het NNN ook robuus-
te verbindingen zal bevatten.  

 Moskou – Het regent zoveel in 
Rusland dat 18 procent van het 
wintergraan niet gezaaid kan 
worden. In plaats van 17 miljoen 
hectare wintergaan blijft het are-
aal steken op 14 miljoen hectare, 
verwacht het Russische marktbu-
reau SovEcon. Dat is de kleinste 
oppervlakte in ruim twintig jaar. 

SovEcon denkt dat de Russi-
sche telers in het voorjaar liever 
mais zaaien dan zomergraan, 
vanwege het hogere saldo. 

 Eerder deze week meldde het 
ministerie van landbouw in Oe-
kraïne dat 20 procent van het win-
tergraan niet kan worden ge-
zaaid. Normaal teelt Oekraïne 7 
miljoen hectare wintertarwe. 
Daar valt 1 miljoen hectare vanaf.  

 De Agrarian Industry Group is 
veel somberder. Volgens de bran-
cheorganisatie is in Oekraïne 
slechts 2,5 miljoen hectare win-
tertarwe gezaaid van de geplande 
7 miljoen.  >   Pagina 11 

Regen decimeert areaal 
tarwe Rusland en Oekraïne 

 Chicago – Het voornemen van het 
kabinet om het consulaat-gene-
raal in Chicago te sluiten, stuit op 
bezwaren van het Nederlandse 
bedrijfsleven en autoriteiten in de 
Verenigde Staten. 

De diplomatieke post in Chica-
go bedient veertien staten in het 
Middenwesten van de Verenigde 
Staten, een landbouwregio waar-
in veel Nederlandse bedrijven ac-
tief  zijn en het belangrijkste pro-
ductiegebied voor de Amerikaan-

se landbouw.   Het Middenwesten 
is een belangrijke afzetmarkt 
voor Nederland: ruim 27 procent 
van de export naar Amerika gaat 
naar de staten Illinois, Michigan 
en Ohio.  

  “Als het consulaat sluit, gaan 
belangrijke netwerken en contac-
ten verloren”, aldus Bastiaan van 
der Berg, voorzitter van de Neder-
lands Amerikaanse Kamer van 
Koophandel. “Dat zou verschrik-
kelijk zonde zijn.”  >    Pagina 6 

Weerstand tegen sluiten van 
Nederlands consulaat Chicago

 Hellendoorn – De relatie tussen 
agrarisch ondernemers en hun 
omgeving kan niet in protocollen 
worden geregeld. Dat zegt Wim 
Thus, directeur Landbouw bij de 
Rabobank. “Op het moment dat je 
protocollen gaat maken over hoe 
je met de buurt omgaat, ben je al 
verkeerd bezig” , zei Thus gisteren 
bij LTO Noord in Overijssel.

 In Brabant heeft ZLTO het initi-
atief  genomen protocollen op te 
stellen, aan de hand waarvan on-
dernemers zouden kunnen vol-
doen aan eisen voor vergunnin-
gen. Die protocollen maken ook 
deel uit van de afspraken die ge-
maakt zijn tussen beleidsmakers, 
bestuurders en ZLTO. Door de 
Brabantse bouwstop staan die af-
spraken nu onder druk. 

 Thus zegt dat je niet pas in ge-
sprek moet gaan op het moment 
dat een investering op het bedrijf  
voor de deur staat. “In de relatie 

met de buren investeer je elke dag 
en dat betaalt zich uit op het mo-
ment dat je wilt uitbreiden.” 

 Volgens Thus ontstaat een situ-
atie dat verschillende overheden 
met elkaar lijken te concurreren 
over de maatregelen die moeten 
worden genomen. “Je ziet dat pro-
vinciale overheden allemaal wet- 
en regelgeving willen maken. 
Maar met die versnipperde regel-
geving zijn we onze energie ver-
keerd aan het benutten.” Thus 
vindt dat LTO de belangen van le-
den het best kan behartigen door 
te zorgen dat de zaken in Den 
Haag goed worden geregeld. 

 De nieuwe Overijssels voorzit-
ter van LTO Noord, Erik Back 
toonde zich medestander van 
Thus. “We moeten de dialoog aan 
gaan. Ik praat niet met actiegroe-
pen die hun standpunten niet 
aanpassen, maar wel met partijen 
die net als wij verder willen.” 

Thus: protocol voor relatie 
boer-burger verkeerde weg  Amsterdam – Advocaat Jan Boo-

ne, die de belangen verdedigt van 
de Hardenbergse verdachte in de 
antibioticafraudezaak, is furieus 
over de stap van het Openbaar 
Ministerie om beslag te leggen op 
auto’s, woningen, panden en 
bankrekeningen van zijn cliënt. 

 Het Openbaar Ministerie (OM) 
heeft beslag gelegd op goederen 
ter waarde van in totaal 650.000 
euro. De invallen zijn gedaan door 
de inlichtingen- en opsporings-
dienst van de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit. Justitie 
wil voorkomen dat verdachten 
zaken verkopen. Dan zou er na 
een eventuele veroordeling geen 
geld meer zijn om van de verdach-
ten af  te pakken. 

Volgens Boone is sprake van 
een vlucht naar voren van justi-
tie. Hij wijst erop dat de officier 
van justitie, Steven Pieters, die 
deze strafzaak leidt, is betrapt op 
ongeoorloofde beïnvloeding van 

een onder ede gehoorde getuige. 
Die beïnvloeding vond een week 
of  vijf  geleden plaats. 

 Boone stelt dat hij om deze re-
den wil eisen dat de rechter de 
zaak niet ontvankelijk verklaart. 
Ook wil hij de informant horen 
die destijds de zaak aan het rollen 
heeft gebracht. Volgens de advo-
caat is in het geheel geen sprake 
van verboden handel in antibioti-
ca, maar puur legale handel in 
grondstoffen. 

 Boone spreekt verder van het 
doelbewust kapot maken van de 
bedrijven van zijn cliënt. Hij 
vraagt zich af  waarom het Open-
baar Ministerie de zaak zo groot 
in de openbaarheid heeft ge-
bracht. “Dit is een vorm van pro-
cesvoering via de pers. Als wij als 
advocaten dat doen worden we op 
de vingers getikt”. 

 De antibioticafraudezaak be-
gon in 2011 met de vondst van 
3.000 kilo illegale antibiotica in 
Middelstum in Groningen. Vol-
gens justitie is er sprake van een 
netwerk van illegale handel in 
antibiotica, waar ook bedrijven in 
het Overijsselse Hardenberg en 
vleeskuikenhouders bij betrok-
ken waren. 

De rechtszaak ging in januari 
van start in Groningen. De zaak is 
toen terugverwezen naar de rech-
ter-commissaris voor het nader 
horen van getuigen. Er is nog 
geen datum bekend voor de ver-
dere inhoudelijke behandeling. 

Advocaat in antibioticazaak furieus 

Het netwerk leverde volgens het 
OM aan vleeskuikenhouders. Foto RB

Brussel  overweegt 
intrekken Bodemrichtlijn

Verschillende biedingen 
op Vion Ingredients 

Landbouw en natuur 
samen bij ganzenbeheer 

Amazone doet 
overname in Rusland

Geen marktgevolgen 
door ongeluk kalimijn 

 Brussel – De Europese Commissie 
overweegt een wetsontwerp voor 
een Bodemrichtlijn uit 2006 in te 
trekken. De  richtlijn is bedoeld om 
bodems te beschermen tegen ero-
sie, verzilting en overbemesting, 
maar stuitte op veel verzet – ook 
van Nederland. De stap is onderdeel 
van een Brusselse poging de be-
moeienis met burgers en onderne-
mingen terug te dringen.   .

 Boxtel – Verschillende investerings-
maatschappijen hebben eind sep-
tember een bindend bod uitge-
bracht op Vion Ingredients, een on-
derdeel van Vion dat slachtbijpro-
ducten verwerkt. Dat meldt De 
Telegraaf. Vion zelf wil alleen kwijt 
dat het  nog steeds  het bedrijf voor 
het einde van 2013 wil verkopen. 
Eerder meldde een  betrouwbare 
bron dat naast  geïnteresseerde in-
vesteringsmaatschappijen  ook twee 
branchespelers  interesse hebben.  

 Wesel – Landbouw en jagers in de 
Duitse regio Wesel aan de Nederrijn 
gaan met natuurorganisaties sa-
menwerken voor een doelmatig be-
heer van de zomerganzenstand. 
  Doel blijft om het aantal ganzen in 
de regio terug te dringen. Het be-
stand is in de Kreis Wesel gegroeid 
naar een slordige 16.000 dieren. 
Jaarlijks vreten ze 320 hectare kaal.  
 De afgeschoten ganzen op de markt 
worden gebracht.  Corr 

 Samara – Amazone neemt het Russi-
sche GAG Eurotechnika geheel over. 
Sinds 1995 werkte de Duitse machi-
nebouwer al met de Russen samen 
voor de productie van machines en 
in 2006 nam Amazone een meerder-
heidsbelang in het bedrijf. De pro-
ductie van Amazone in Rusland blijft 
gericht op afzet in Rusland en aan-
grenzende markten. Amazone maakt 
onder meer zaaimachines, ploegen 
en spuitmachines.  

 Kassel – Bij een ongeluk in een kali-
mijn van K+S in Duitsland zijn drie 
mensen omgekomen. De mijnwer-
kers kwamen om bij een gecontro-
leerde explosie  waardoor ze opge-
sloten kwamen te zitten op 700 me-
ter diepte. Voor de kalimarkt heeft 
het ongeluk vrijwel geen gevolgen, 
aldus een woordvoerder , omdat het 
ongeluk slechts een beperkt deel 
van de productiecapaciteit treft.  

Door voortdurende prijsdruk in supermarkten blijft er minder geld over voor vernieuwing.  Foto ANP
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Niets is zo lokaal als 
het weer. Boerderij 
introduceert daarom 
lokale weersverwach-
tingen afgestemd op 
uw locatie. U bent 
hierdoor beter in 
staat uw werkzaam-
heden te plannen en 
optimaal gebruik 
te maken van de te 
verwachten weersom-
standigheden.
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 DOOR LUC VAN KEMENADE 
  

 Onlangs stond consul-gene-
raal Klaas van der Tempel 
op een horticultuurbeurs 

in Ohio. Een Amerikaanse aange-
legenheid met een oranje tintje. 
Tientallen bedrijven uit ons land 
waren aanwezig. En het gros van 
de Amerikaanse deelnemers had 
een Nederlandse naam. Van der 
Tempel: “Ik heb nog nooit zo veel 
Nederlandse bedrijven bij elkaar 
gezien.” 

 Nederland is een grote speler 
in de Amerikaanse economie. 
Maar als het aan het kabinet ligt 
hoeft Van der Tempel, de hoogste 
ambtenaar van het consulaat-ge-
neraal in Chicago, niet langer de 
hort op voor het bedrijfsleven. De 
diplomatieke post die veertien 
staten in het middenwesten van 
Amerika bedient, staat op de lijst 
om te worden wegbezuinigd, 
evenals posten in München, Mi-
laan, Antwerpen en Osaka. 

 De bezuinigingsmaatregel 
roept weerstand op. Want juist 
het Midden-Westen, de grootste 
opbrengstregio voor mais en so-
jabonen ter wereld, levert de Ne-
derlandse economie jaarlijks mil-
jarden op. Ruim 27 procent van 

de Nederlandse export naar 
Ame rika gaat naar de deelstaten 
Illinois, Michigan en Ohio. Er 
zijn veel Nederlandse bedrijven 
in het gebied gevestigd, van grote 
jongens zoals Aviko, Friesland-
Campina en Vion tot geëmigreer-

de melkveehouders met een paar 
honderd stuks vee. En anderhalf  
miljoen Amerikanen in het Mid-
den-Westen zijn van Nederlandse 
oorsprong. 

 Een belangrijke regio dus. 
Maar wat staat er op het spel? 
Het consulaat in Chicago helpt 
Nederlandse bedrijven met toe-
gang tot en verkenning van de lo-
kale markt. De diplomatieke sta-
tus speelt daarin een sleutelrol, 
zegt Van der Tempel. Daarmee 

heb je een ingang bij de top van 
de politiek en het bedrijfsleven, 
iets wat een gewone handelspost 
niet kan bieden. 

Hij noemt deelstaat Michigan 
als voorbeeld. “Daar wordt het 
consulaat gezien als een belang-
rijke schakel tussen het Neder-
landse en Amerikaanse bedrijfs-
leven.” Het parlement van de 
staat riep de Nederlandse rege-
ring onlangs op het consulaat 
open te houden. Burgemeester 
van Chicago Rahm Emanuel 
volgde. 

 Vooral startende bedrijven pro-
fiteren van de economische en 
politieke contacten die het consu-
laat in de loop der jaren heeft op-
gebouwd, zegt Bastiaan van den 
Berg, voorzitter van de Neder-
lands-Amerikaanse Kamer van 
Koophandel. Dat geldt in het bij-
zonder voor de landbouwsector 
en voedselindustrie, “want dat 
blijft  people’s  business”. Het ver-
baast Van den Berg dat het kabi-
net bezuinigt op een post in een 
gebied dat jaarlijks zo veel geld 
en extra banen oplevert. 

 De Tweede Kamer buigt zich 
deze maand over het kabinets-
voorstel om de diplomatieke mis-
sie in Chicago te sluiten als on-
derdeel van een bezuinigingspak-
ket waarmee het ministerie van 
Buitenlandse Zaken 100 miljoen 
euro hoopt te besparen. 

 Den Haag – Voedingsbedrijven 
doen onvoldoende om landroof  en 
landconflicten in de suikerketen 
tegen te gaan. Dat stelt ontwikke-
lingsorganisatie Oxfam Novib in 
het rapport Sugar Rush, en geeft 
daarin   schrijnende voorbeelden. 
Omdat de suikerhandel tot 2020 
met circa 25 procent zal groeien, 
zal het aantal conflicten toene-
men, denken de onderzoekers.

De wereldwijde productie van 
suiker vertegenwoordigt momen-
teel circa 47 miljard dollar. De to-
tale productie bedroeg vorig jaar 
176 miljoen ton, waarvan de voe-
dingsmiddelenbranche circa de 
helft opkoopt. “Suiker is een van 
de belangrijkste aanjagers van 
landroof”, aldus campagnedirec-
teur van Oxfam Novib Tom van 
der Lee. Coca-Cola en Pepsico zijn 
volgens hem de grootste opkopers 
van suiker en Associated British 
Foods is een belangrijke produ-

cent. Ze ontlopen volgens Van der 
Lee hun verantwoordelijkheid.

Oxfam Novib noemt het voor-
beeld van vissers in de Brazili-
aanse deelstaat Pernambuco, die 
in 1998 hun visgronden kwijt-
raakten aan een suikerfabriek die 
levert aan de colaproducent.  De 
vissers wonen nu in krottenwij-
ken . In de deelstaat Mato Grosso 
do Sul vecht een inheemse ge-
meenschap volgens de rappor-
teurs tegen de ‘bezetting’ van hun 
land door suikerplantages die le-
veren aan het Amerikaanse agri-
concern Bunge, dat  verwerkte 
suiker levert aan Coca-Cola.

De internationale suikerlobby 
erkent problemen . Een dilemma 
 is dat een groot deel van het inter-
nationale suikerareaal – ongeveer 
zo groot als de oppervlakte van 
Italië –  ligt in ontwikkelingslan-
den, waar  landrechten vaak niet 
 wettelijk zijn gegarandeerd . 

‘Voedingsbedrijven doen 
te weinig tegen landroof’

 Ludwigshafen – BASF heeft het 
omzetdoel voor de bestrijdings-
middelendivisie fors verhoogd. 
Voor 2015 gaat het Duitse che-
mieconcern uit van  6 miljard euro 
omzet en voor 2020 rekent het  op 
 8 miljard euro. Eerder ging het 
voor 2010 uit van 6 miljard euro.

Om het doel te bereiken inves-
teert BASF tussen 2013 en 2017 1,8 
miljard euro in het bouwen en 
uitbreiden van productielocaties. 
De investeringssom komt neer op 
een verdubbeling. “We hebben 
veel progressie geboekt in de laat-
ste jaren”, aldus Markus Heldt, de 
voorzitter van de gewasbescher-
mingsdivisie . “We hebben duur-
zame groei van de omzet en winst 
laten zien en vertrouwen dat deze 
ontwikkeling doorzet.” 

Heldt meldt tevens dat de pro-
ductportefeuille wordt uitgebreid 
en dat wordt gewerkt aan meer 
geïntegreerde akkerbouwoplos-
singen. Eerst wordt de productie 

van de  fungiciden F500 en Xemi-
um in Duitsland uitgebreid, even-
als de productie van de herbici-
den Dicamba en Kixor in de VS. 

BASF plant  de bouw van nieu-
we fabrieken wereldwijd,  met een 
sterke nadruk op Azië. Het schat 
dat producten  op hun top een om-
zet van 1,7 miljard euro zullen op-
leveren. Eerder werd uitgegaan 
van 500 miljoen euro minder. 

Het concern handhaaft de stel-
regel dat 9 procent van de omzet 
met middelen wordt geïnvesteerd 
in onderzoek en ontwikkeling in 
de sector. Een goed deel van het 
onderzoeksgeld wordt gestoken 
in ‘functionele gewasverzorging’, 
waartoe BASF producten buiten 
de traditionele agrochemie re-
kent. Zo nam het  Becker Under-
wood over, een Amerikaans be-
drijf  dat claimt wereldmarktlei-
der te zijn met ‘voordelige nema-
todes’: wormachtigen die schade 
door bepaalde kevers en nacht-
vlinders beperken. 

BASF verhoogt 
omzetdoel 
middelendivisie

 Brussel – De onteigeningsvergoe-
ding die Nederland aan alcohol-
producent Nedalco heeft betaald 
voor verplaatsing van de onder-
neming in Bergen op Zoom, is 
geen illegale staatssteun.   Dat oor-
deelde de Europese Commissie 
(EC) in Brussel gisteren. 

De vergoeding leidde niet tot 
oneerlijk voordeel, vindt de EC. 
Nederland zelf  had moeite met de 
vergoeding, omdat Nedalco de 
productie uiteindelijk beëindigde 
en niet verplaatste.   

Brussel akkoord 
met steun Nedalco

 Hoenzadriel – Het honderdste 
Fair Produce-certificaat is uitge-
reikt aan plukbedrijf  Maatschap 
Van Oers-Vogel uit het Gelderse 
Hoenzadriel.  

Fair Produce  garandeert dat de 
champignonbedrijven  werken 
volgens de Nederlandse wet- en 
regelgeving .  “De retailers en dus 
onze afnemers eisen het keur-
merk voor de champignons die zij 
inkopen. Dit is een positief  resul-
taat na alle negatieve publiciteit 
rondom de inzet van arbeidsmi-

granten . Met dit certificaat kun-
nen wij  hard maken dat we onze 
medewerkers goed en eerlijk belo-
nen”, zijn de eigenaren van de 
champignonkwekerij blij.

Fair Produce-bestuurder Ko 
Hooijmans : “In Nederland heeft 
het keurmerk inmiddels goede 
voet aan de grond. Nu gaan we 
proberen het  internationaal on-
der de aandacht te brengen.” 

  18 snijbedrijven voor de conser-
venmarkt en 23 handelsbedrijven 
hebben het certificaat in handen.  

Keurmerk Fair Produce bereikt mijlpaal

Consulaat Chicago uitgespeeld
Illinois behoort tot de cornbelt, de grootste opbrengstregio voor mais ter wereld.  Foto Britannica Kids

 Het kabinet wil het 
consulaat in Chicago sluiten. 
Daarmee verdwijnt de enige 
diplomatieke post in de 
belangrijkste landbouwregio 
van de Verenigde Staten. 

ACHTERGROND

Consulaat speelt 
sleutelrol 

voor bedrijfsleven
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Rente-ontwikkeling over de afgelopen 
drie weken. Kortetermijnrente van
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