Handelsmissie naar Pakistan van 3 t/m 7 maart
2019
Wist u dat Pakistan het vijfde land van de wereld is qua bevolkingsomvang en dat de
middenklasse er groter is dan in het Verenigd Koninkrijk en Italië – gecombineerd? Heeft
u de producten, de technologie of de kennis om de landbouwproductie in Pakistan naar een
hoger peil te tillen? Neem dan deel aan deze handelsmissie naar de dynamische provincie
Punjab.
In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Islamabad organiseert de NEC in
opdracht van de RVO (RVO.nl) en i.s.m Sprout Economics en VetEffecT deze missie die
gericht is op de volgende kansrijk geachte sectoren: 1. Akker- en tuinbouw (kennis,
zaden, pootgoed, technologie, koeling, opslag en postharvest) van vooral aardappels, uien,
groenten en citrus en 2. Zuivel (kennis en equipment).
De missie
De Pakistaanse markt biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de agro-sector, in
de gehele waardeketen. Pakistan heeft een jonge bevolking die veel geld uitgeeft aan
voedsel: 40% van het besteedbaar inkomen. Landbouw is een belangrijke sector in het
land, maar de productiviteit is laag en veel oogst gaat verloren door gebrekkige
infrastructuur en opslag. Water is een groot probleem, en kennis en apparatuur om
waterefficiëntie te vergroten zijn broodnodig. Ook is er veel vraag naar
verwerkingsapparatuur en staat Nederland daar in Pakistan ook goed om bekend. De
verkoop van verpakt voedsel stijgt gemiddeld met 15% per jaar. Pakistan is het op 2-na
grootste zuivel producerende land ter wereld.
Vanwege deze kansen voor Nederland organiseert de ambassade, in samenwerking met
RVO en NEC deze missie naar de Pakistaanse provincie Punjab, waar het grootste gedeelte
van de landbouwactiviteiten plaatsvindt. Het doel van deze missie, is de promotie van
Nederlandse expertise en betrokkenheid bij duurzame intensieve voedselproductie en verwerking en bij de zuivelsector in Punjab. Onlangs is een marktrapport gepubliceerd dat
de kansen in de akker- en tuinbouwsector onderschrijft en mede als grondslag dient voor
deze missie. Deelname aan de missie biedt u een goede gelegenheid zakelijke contacten
te leggen en uw netwerk in Pakistan op te zetten of uit te breiden.
Voor het reisadvies verwijzen we u naar de website:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/pakistan. Lahore, de hoofdstad
van de Punjab, heeft de aanduiding ‘pas op, veiligheidsrisico’s’ – net als bijvoorbeeld
Indonesië of de Verenigde Arabische Emiraten.
Achtergrond
Aardappel & Uiensector in Pakistan
De aardappelproductie in Pakistan is de afgelopen 25 jaar enorm gegroeid. De
opbengstproductiviteit is bijna verdubbeld van 11 tot 21 ton per hectare en het areaal is
in die periode meer dan verdubbeld. In Pakistan vindt 83% van de aardappelproductie
plaats in Punjab, de 2-na grootste provincie van Pakistan. Daarnaast is de teelt van
aardappelen onlangs sterk uitgebreid in andere regio’s. Ook behoort Pakistan tot één
van de grootste uien producerende landen wereldwijd met een totale productie van 1,74
miljoen ton in 2015. De productie is de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld terwijl de
opbrengst nog heel laag is. Een verbeteringsslag kan daardoor goed gemaakt worden.
Verder zijn groentezaden met een hogere opbrengst, ziekteresistentie en
klantvoorkeuren gewenst. Kortom, er is veel behoefte aan goed zaad- en pootgoed,
verbeterde teelttechnieken, machines, opslagfaciliteiten, koeling en
verwerkingsapparatuur . Daarnaast zijn er ook veel kansen voor kennisinstituten: er is

veel behoefte aan capaciteitsopbouw en kennisoverdracht voor deze sectoren.
In Punjab vindt het grootste gedeelte van de landbouwactiviteiten plaats. Onlangs is een
marktrapport gepubliceerd met daarin de kansen in de akker- en tuinbouwsector. Dit
rapport is mede de aanleiding voor het organiseren van deze missie. Het rapport kan via
dam@nec.nl worden opgevraagd.
Zuivel
Pakistan is met 38 miljard liter op jaarbasis het op twee na grootste melk producerende
land ter wereld. Momenteel wordt nog geen 10 procent van de verhandelbare melk die in
Pakistan wordt geconsumeerd verwerkt en verpakt aangeboden. De melkproductie is niet
optimaal en de vraag naar veilige melk neemt daarbij toe. Er is vooral een gebrek aan
kennis en equipment. Deze verschuiving zal naar verwachting in de nabije toekomst
versnellen als gevolg van de groei van de middenklasse, de behoefte aan meer melk van
een hogere kwaliteit, alsmede de toenemende verstedelijking. Ook is er veel vraag naar
Nederlandse koeien en zaad om de kwaliteit van het lokale vee te vergroten, naar
melkmachines, transportmateriaal en goed veevoer.
De meerderheidsdeelname door FrieslandCampina in Pakistan in Engro Foods Limited
(51%), het op één na grootste zuivelbedrijf in Pakistan, speelt hierop in.
Programma missie 3 t/m 7 maart 2019
3 maart
Aankomst in Lahore - Welkomstdiner
4 - 7 maart
Kick-off meeting; Seminar ‘Innovative solutions in agriculture from
the Netherlands’; Bedrijfsbezoeken & matchmaking in de regio;
netwerkreceptie
7/8 maart
Retour naar Nederland of verdere individuele opvolging
Kosten
€ 500,- excl. btw per deelnemend bedrijf, maximaal 2 personen per bedrijf. Kosten voor
reis en verblijf en andere individuele kosten zijn voor eigen rekening. Lokaal collectief
transport is inbegrepen. Lunch en enige diners worden u aangeboden.
Deelnemers
Maximaal aantal deelnemers voor deze activiteit is 15. Deadline voor aanmelding aan de
missie is 1 februari 2019. U kunt zich aanmelden via: www.rvo.nl/agropakistan
Meer informatie
Heeft u vragen over de missie? Neem dan contact op met Joost van Dam van de NEC via
033-4330131 of via dam@nec.nl
Voorbereidend seminar op 15 januari 2019
Op 15 januari zullen seminars plaatsvinden over de kansen in Pakistan; 1 voor de zuivel
sector (12.30-14.30 uur, voorafgaand: broodjeslunch) en 1 voor de akker- en tuinbouw
sector (15.00-17.00 uur, na afloop netwerkborrel). Tijdens het seminar dat in Amersfoort
zal plaatsvinden zullen de volgende zaken worden besproken:
- Kansen in de sectoren akker- en tuinbouw (aardappelen, uien en groenten) en
zuivel (separaat behandeld). Robert van den Heuvel zal een presentatie geven
over zijn marktonderzoek en de kansen in de tuinbouwsector in Pakistan; Remco
Schrijver van VetEffecT bespreekt de kansen in de zuivel.
- Zakelijke gebruiken en cultuurverschillen & de veiligheidssituatie m.b.t. Pakistan.
- Praktijkverhaal door Nederlandse ondernemer.
Aan het seminar dat los staat van de missie zijn geen kosten verbonden. U kunt zich voor
dit seminar aanmelden bij de NEC, dam@nec.nl. Deadline voor aanmelding is 10 januari
2019. Meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/landbouwkansen-pakistanakker-en-tuinbouw-en-zuivelsector

