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Nieuws & Achtergrond

“Het probleem de komende tien jaar is 
om de wereld te voeden. Volatiliteit van 
agrogrondstoffen is niet de enige zorg. 
Want wat te doen als bepaalde grond-
stoffen er niet zijn? We krijgen te maken 
met een beschikbaarheidsprobleem, 
maar West-Europa is hier niet van door-
drongen.” Deze rake woorden sprak 
directielid Jan-Joop Alberts van Brenntag 
Specialties, distributeur en exporteur van 
chemicaliën en grondstoffen, tijdens de 
Brenntagklantendag eind september.

Alarmerend rapport
Een alarmerend rapport van Rabobank 
over voedselzekerheid in de wereld 
onderstreept deze woorden. Volgens de 
bank is er te lang geaarzeld met het ont-
wikkelen van landbouwgebieden in de 
tweede- en derde wereld. De afgelopen 

jaren waren de agrogrondstofprijzen al 
aan flinke fluctuaties onderhevig, met 
uitschieters naar boven in 2008 en 2010. 
Schaarste van grondstoffen en hoge prij-
zen (en meer fluctuaties)  zullen de nieu-
we norm worden. Op deze nieuwe reali-
teit zal de voedingsmiddelenindustrie 
moeten inspelen, aldus de Rabobank.

Granen
Eddy Verheyden, accountmanager Food 
Benelux van ingrediëntenleverancier 
Tereos Syral, vroeg zich tijdens de 
Brenntagbijeenkomst af hoe die 9 miljard 
monden te voeden in 2050. Mogelijk 
wordt dit zelfs in 2020 al een serieus pro-
bleem. Verheyden toont in een staaf- 
diagram dat de voorraden tarwe, maïs en 
gerst in de Europese Unie razendsnel 
dalen tot de historisch lage hoeveelheid 
van 18.8 miljoen ton graan in 2010-2011, 
wat neerkomt op een stock van 7%. De 
voorraadniveaus zakken terwijl het prijs-
niveau blijvend hoog wordt. Vooral de 
verhouding tussen de maïsconsumptie 
en de wereldvoorraad van dit graan 
noemt Verheyden “historisch laag”. 
Mogelijk zal in het jaar 2011/2012 de 
wereldwijde vraag naar granen gelijk zijn 
aan het aanbod. Niet alleen de markt van 
granen wordt krapper, maar ook die van 
suiker. Analisten verwachten dat de 
behoefte aan deze agrarische grondstof 
met bijna 50% stijgt in 2050.

Suiker
In de meeste delen van de wereld is niet 
genoeg suiker, constateert Arie Segers 
van Suiker Unie. Europa vormt hierop 
geen uitzondering. Suiker Unie kan al 
zijn contractuele verplichtingen nako-
men, maar nieuwe klanten vissen achter 

het net. Aan Engelsen die bellen met een 
‘interesting proposal’, of Polen die zitten 
te springen om suiker, moet de Neder-
landse suikerproducent tot zijn grote 
spijt nee verkopen. Het afgelopen cam-
pagnejaar (2010-2011) was er een tekort 
van 1 miljoen ton suiker. Om aan de tota-
le suikerbehoefte van de EU, zo’n 16 mil-
joen ton te voldoen, mogen van de sui-
kerbedrijven volgens het Europese sui-
kerregime 13,1 ton zelf produceren. De 
resterende 3 miljoen moet via import uit 
ontwikkelingslanden komen. In praktijk 
lukt het niet om dit te bewerkstelligen. 
“De boeren zetten hun suiker liever af op 
de wereldmarkt waar de prijzen hoger 
liggen”, zegt Segers. De tekorten aan 
suiker in Europa komen mede door de 
regelgeving uit Brussel. Dit tot woede van 
de afnemers. Door maatregelen te 
nemen op importvlak probeerde de 
Europese Commissie het tekort nog te 
compenseren, maar het was al te laat. 
Het komende campagnejaar (2011-2012) 
zal volgens de Europese Suikerbalans 
ook nog een tekort van 0,9 miljoen ople-
veren. Pas in 2014-2015, zo luidt de prog-
nose, is dit opgelost.

Meer productie
Mede door de groeiende welvaart in 
China zal de vraag naar voeding qua 
volume over veertig jaar verdubbelen. 
Verder zet de groei van de bio-ethanol-
productie (gemaakt van onder andere 
maïs en suikerriet) door. Zo willen landen 
als de VS hun afhankelijkheid van olie-
producerende landen verminderen. In 
2020 is 140 miljoen extra hectare land 
nodig om de wereld te voeden ofwel een 
verhoging van de opbrengst met zo’n 
30%. Volgens Verheyden van Tereos lig-
gen er met name in Rusland, Oost- 
Europa en Zuid-Amerika mogelijkheden 
voor een groei van de productie.

VMT organiseert op 22 november een work-
shop over grondstofprijzen. Zie voor meer 
informatie pagina 41.

Het thema voedselzekerheid staat steeds hoger op de agenda 

van voedingsbedrijven. De beschikbaarheid van grondstoffen als 

tarwe en maïs zal de komende tien jaar een serieus probleem 

vormen. De verkrijgbaarheid van suiker in Europa is nu al 

problematisch.

Schaarste en hoge prijzen  
nieuwe realiteit grondstoffen

Maurice de Jong

De beschikbaarheid van agrogrondstoffen als maïs en 
tarwe zal ook in West-Europa een probleem worden.
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