
Voedselzekerheid is cruciaal omdat het de ontwikkeling van de wereldbevolking en diverse 
naties belemmert. De wereldwijde gemeenschap gebruikt vaak de term 'voedselveiligheid' om 
niet alleen de beschikbaarheid van voedsel te beschrijven, maar ook de mogelijkheid om aan 
voedsel te komen. Er wordt voorspeld dat de wereldbevolking tegen 2050 maar liefst uit 9,6 
miljard mensen zal bestaan.  
 
Een van de grootste uitdagingen van onze tijd blijft dan ook hoe al deze mensen te voeden en 
tegelijkertijd de ontwikkeling van het platteland te bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen en waardevolle ecosystemen te beschermen. 
Men verdiept zich al enige jaren in de oorzaak en oplossing van de wereldwijde 
voedseluitdaging.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer dan 800 miljoen mensen hebben momenteel de uitdaging hoe aan voedsel te komen: dat 
betekent dat ze frequent honger hebben. Volgens diverse prognoses bestaat in de wereld een 
kloof van 69% tussen de gewascalorieën die in 2006 zijn geproduceerd t.o.v. de behoefte in 
2050. Om de kloof te dichten door alleen al de landbouwproductie te verhogen, zou de totale 
gewasproductie tussen 2006 en 2050 nog 11% meer doen stijgen dan in de afgelopen jaren 
hiervoor. Dat geldt ook voor de melk- en vleesproductie, die 40% meer moet stijgen. Als de 
vermogenden van de wereld minder vlees en ander voedsel consumeerden, zou de voedselkloof 
kleiner kunnen worden. Maar omdat de rijken de armen buitensluiten zodra de 
voedselvoorraden niet aan de vraag voldoen, kunnen deze armen de gevolgen van elke kloof 
tussen vraag en aanbod het meest acuut voelen. Dat uit zich in armoede en -het meest 
opvallende voor m.n. Europa- bevolkingsmigratie!  
Onzekerheid over voedsel treft met name gebieden met armoede, conflicten of quasi-totalitaire 
regimes met rijke machthebbers in de top!  In conflictgebieden ziet men vaker acute 
voedselonzekerheid, wat aantoont dat het verband tussen conflict en honger blijft bestaan. 
Maar vaak liggen oplossingen voor de hand, met name in reductie van verspilling. 
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Belangrijke feiten over voedselverlies en verspilling die u moet weten! 
 
Ongeveer een derde van het voedsel (ongeveer 1,3 miljard ton) dat in de wereld voor 
menselijke consumptie wordt geproduceerd, gaat jaarlijks verloren. Voedselverliezen en 
verspilling bedragen ongeveer $680 miljard in geïndustrialiseerde landen en $310 
miljard in ontwikkelingslanden. 
Geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden verspillen ongeveer dezelfde 
hoeveelheden voedsel, respectievelijk 670 en 630 miljoen ton. Fruit en groenten, plus 
wortels en knollen vertonen de hoogste verspillingssnelheden van voedsel (30% voor 
granen, 40-50% voor wortelgewassen, fruit en groenten, 20% voor oliehoudende zaden, 
vlees en zuivel plus 35% voor vis). Elk jaar verspillen consumenten in rijke landen bijna 
evenveel voedsel (222 miljoen ton) als de volledige netto voedselproductie van Sub-
Sahara Afrika (230 miljoen ton). De hoeveelheid voedsel die elk jaar verloren gaat, is 
gelijk aan meer dan de helft van de jaarlijkse graanoogst in de wereld (2,5 miljard ton). 
Het afval per hoofd van de consument ligt tussen de 95 en 115 kg per jaar in Europa en 
Noord-Amerika, terwijl consumenten in Sub-Sahara Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië elk 
slechts 6-11 kg per jaar weggooien. 

Potentiele oplossingen ? 
 
Elke oplossing zou kunnen bijdragen tot de realisatie van 5 belangrijke 
duurzaamheidscriteria: ontwikkeling van het platteland, meer kansen voor vrouwen, 
ecosystemen beschermen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en overmatig 
gebruik en vervuiling van zoetwater te voorkomen. Potentiele oplossingen zoals 
besproken in VN-verband zijn oplossingen die: (a) helpen de voedselkloof te dichten door 
de groei van de voedselconsumptie te verminderen op manieren die het welzijn van de mens 
bevorderen of waarborgen: (b) helpen de voedselkloof te dichten door de voedselproductie 
op bestaande landbouwgrond te vergroten; en (c) die niet noodzakelijkerwijs meer voedsel 
produceren, maar de milieu-impact van de voedselproductie verminderen, met name de 
uitstoot van broeikasgassen. 
 
De totale voedselproductie per hoofd voor menselijke consumptie is ongeveer 900 kg per 
jaar in rijke landen, bijna tweemaal de 460 kg per jaar in de armste regio's. In 
ontwikkelingslanden vindt 40% van de verliezen plaats op het niveau van na de oogst en 
verwerking, terwijl in geïndustrialiseerde landen meer dan 40% van de verliezen plaatsvindt 
op retail- en consumentenniveau. Op retailniveau worden grote hoeveelheden voedsel 
verspild vanwege kwaliteitsnormen die het uiterlijk te veel benadrukken. Voedselverlies en 
verspilling komen ook neer op een grote verspilling van hulpbronnen, waaronder water, 
land, energie, arbeid en kapitaal, en produceren nodeloos broeikasgasemissies, wat 
bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. 
 
In ontwikkelingslanden komen voedselverspilling en -verlies vooral voor in de vroege stadia 
van de voedselwaardeketen en zijn ze terug te voeren op financiële, management- en 
technische beperkingen in oogsttechnieken en op opslag- en koelfaciliteiten. Versterking 
van de toeleveringsketen door de directe steun van boeren en investeringen in 
infrastructuur, transport en in een uitbreiding van de voedsel- en verpakkingsindustrie kan 
helpen om de hoeveelheid voedselverlies en -afval te verminderen. 
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Onze focus : India  
 
Wij hebben in de afgelopen jaren kennis en netwerken op gebouwd in de 2e grootste 
landbouwproducent ter wereld, maar ook een land waar de export naar de gebieden  
met voedseltekorten een enorme zakelijke en sociaal-maatschappelijke kans is! Het zal u 
dus niet verbazen dat wij enorme kansen zien om rendement te genereren en tegelijkertijd 
impact te maken voor de locale bevolking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting van de Indiase landbouw 
 
Ondanks de status van India als een snelgroeiende en opkomende economie, is het nog voor 
velen een uitdaging aan (goed) voedsel te komen, m.n. in de minder ontwikkelde  gebieden. 
De helft van de Indiase bevolking is actief in de landbouw, alhoewel dit aantal afneemt. Net 
als in China zijn de Indiase boerderijen meestal in handen van mensen met weinig middelen 
en meestal minder dan 4 hectare oppervlakte. Ongeveer 65% van het landbouwareaal van 
India en 95% van de totale landbouwbedrijven bevindt zich in deze categorie. Ook is India 
voor haar begrippen nog geen sterke speler op de internationale exportmarkt.  
India heeft echter de voedselonzekerheid aangepakt met subsidies aan boeren voor zaad, 
kunstmest etc.. Maar belangrijk blijft de materiele toegang tot het eten of tot duurzame 
zaden of gewassen. Dit treft een groot deel van de plattelandsbevolking: de overheid 
probeert ook de wetgeving aan te pakken zoals de National Food Security Bill, die de Indier 
het wettelijke recht op voedsel geeft. Hierdoor kan de boer diverse vormen van steun krijgen 
via de centrale en locale overheden. 
 
Er is echter wel ruimte voor uitbreiding van de landbouwproductie in de vorm van 
opbrengsttoename door inzet van innovatieve technologieen. Hierbij vervult Nederland een 
voorbeeldfunctie bij maximalisatie van efficiency op kleinschalige boerderijen. 
Volgens de Indiase overheid wordt ongeveer 6 miljard dollar aan geproduceerde 
levensmiddelen elk jaar in het land verspild. Een miljoen ton uien verdwijnt op weg van 
boerderijen naar markt, evenals 2,2 miljoen ton tomaten. Tomaten worden geplet als ze zijn 
verpakt in jutezakken. Over het algemeen barsten of breken vijf miljoen eieren door gebrek 
aan koude opslag. Slechts drie staten - Punjab, Madhya Pradesh en Haryana - verbouwen 
het grootste deel van India's graan, en het voedsel moet naar afgelegen gebieden worden 
getransporteerd. India heeft een aantal moderne toeleveringsketens ontwikkeld die zijn 
gekoppeld aan voedselverwerkende bedrijven, zoals Nestlé, Pepsi Unilever en Del Monte. 
Maar deze verwerken slechts een fractie van het bederfelijke voedsel van het land.  
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India moet grootschalig investeren in koude opslag, gekoeld transport om zijn 
voedselvoorzieningsketen te moderniseren.  Jaarlijks zal de totale waarde van de 
koelketenindustrie in India naar verwachting in 2020 $13 mrd. bereiken door meer 
investeringen, modernisering van bestaande faciliteiten en het opzetten van nieuwe 
ondernemingen via private en overheidspartnerschappen. India is een van de grootste 
melkproducenten en de op één na grootste producent van groenten en fruit ter wereld. 
Kortom, er is een dringende behoefte aan een netwerk van moderne koelruimtes met 
meerdere kamers voor grondstoffen die temperaturen vereisen van -30 graden tot +25 
graden.  
De Indiase regering en het Nationaal Centrum voor Ontwikkeling van de Koude Keten 
(NCCD) hebben enorme inspanningen geleverd door middel van voortdurende 
infrastructuurontwikkeling (135 koelketenprojecten, 40 megaparken, technische training, 
en beleidsmaatregelen (subsidies van ongeveer $10 mrd., belastingen).      
 
De huidige Premier Modi heeft als een van zijn strategische prioriteiten 
gesteld , dat het inkomen van de boeren moet worden verdubbeld in 2022. 
Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de particuliere sector om een verschil te 
maken, met een langetermijnvisie en een gerichte aanpak. Nederland is een van de 
spelers die kan denken, investeren en nieuwe oplossingen op de markt kan brengen, 
waardoor de juiste kwaliteit/kosten-verhouding mogelijk is. Nederland is hier goed in en 
kan deze commerciele kansen goed benutten mede door het vriendelijke business klimaat 
van de huidige regering. Tevens zien wij kansen voor kleinschalige voedselverwerking 
voor regionale spelers om voedsel tijdig op te slaan, te verwerken en consumentgereed te 
maken in plaats van te verliezen in lange reis- en wachttijden, slechte doorlooptijden bij 
verwerking en verlies in transport.   
 
India moet zijn ware potentieel realiseren. Het is zeer urgent om voedselzekerheid te 
waarborgen door massaal over te gaan tot gebruik van organische landbouw, 
geïntegreerde cold-chain-oplossingen, modernisering en de technologische innovatie. 
Geen gemakkelijke taak, maar dat is noodzakelijk voor de transformatie van een 
bevolking, die meer dan 60% actief is in de landbouw. 
 
 
 
 



 
Zoals u weet is Mahler betrokken bij het structureren van investeringen, o.a. op het 
gebied van Food Security. Mahler Funds faciliteert en is betrokken bij de opzet van 
cold storage oplossingen in de landbouwstaat MP, temidden van de boerderijen 
zodat de oogst snel kan worden opgeslagen om kwaliteitsverlies tegen te gaan. Dit 
is mogelijk met de export van Nederlandse expertise in koude opslag, verwerking 
en technologie om de kwaliteit te monitoren. Bovenstaande is een initiatief van een 
groep relaties van Mahler die geloven in deze missie.  
Het investeringsbudget voor een uitrol van koelopslag met mini-processing 
faciliteiten zal tussen €10 en €30 miljoen bedragen in de komende 5 jaar.  
 
Onze Food Security investment focus is hierop gericht sedert 2017. Deze  
betrokkenheid dient ook om een bijdrage te leveren aan 3 van de gestelde zgn. SDG 
doelen van de Verenigde Naties, t.w. SDG1 (minder armoede), SDG2 (minder 
honger) SDG8 (banen en groei), SDG17 (duurzaamheid door focus op organische 
produkten).   
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Indo-European Food Park™ 

Contribution to Food Security by establishing Cold  
Storages in the second largest Global Food Producer, India  
 
 
Samengevat gaat het ons om de verbetering van de leefomstandigheden van 
de plaatselijke boeren in combinatie met een aantrekkelijk verdienmodel in 
“koude” voedselopslag voor de investeerders   
 

Meer weten? 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van onze berichtgeving neem dan 
zeker contact met ons op. Wij vertellen u graag over onze enthousiasme een bijdrage te 
leveren aan reductie van voedselonzekerheid en tegelijkertijd bijdragen aan 
investeringsrendement!   
 

Belangrijke Informatie 
Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en strekt ter informering over de voornaamste recente karakteristieken van de economie 
beschreven in dit document. Het is niet bedoeld om een uitputtende opsomming te bevatten van alle mogelijke risico’s verbonden aan, of de 
karakteristieken van de hierin beschreven economische ontwikkelingen. Dit document is niet opgesteld of bedoeld en maakt geen onderdeel uit van 
een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding of  aanbeveling tot het aangaan van een transactie of een officiële of informele 
bevestiging van voorwaarden. Dit document dient niet als vervanging van advies gegeven door ons voorafgaand aan het aangaan van een transactie 
en vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Potentiële beleggers wordt daarom aangeraden adequate informatie over de aard van deze 
producten en de daaraan verbonden risico’s in te winnen. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of 
aanbeveling tot het aangaan van een transactie zal uitsluitend worden gedaan op basis van een aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, een 
prospectus. Voor meer informatie kunt u bellen naar 023-5563240 of informatie per post aanvragen. De informatie opgenomen in dit document is 
eigendom van Mahler Fund Management BV en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een andere 
derde partij zonder de schriftelijke toestemming van Mahler Fund Management BV.  


