Overzicht resultaten China missie september 2016
Bedrijf NL

Bedrijf CN

Wat?

St. Anny Food BV

China Quanjude (Group) co.,Ltd.
Een succesvolle Chinese restaurant
keten, gespecialiseerd in Peking eend

Quanjude wil gaan uitbreiden in Europa en beschouwt Zuid-Holland als een van
de opties om neer te strijken. Zij hebben hiervoor de hulp ingeroepen van het
Nederlandse St. Anny food.

Delphy BV

Laudriz (Langyicheng) International
Investment Co.,Ltd.

Dutch Windwheel

Beijing Construction Group Environment
Remediation (BCEER)

De samenwerking tussen Laudriz en Delphy is begonnen in 2012. De eerste
fase van de samenwerking bestond uit het ontwerp van een functioneel ontwerp
voor een glastuinbouwproject van 2 ha. De tweede fase bestond uit
ondersteuning bij van Delphy bij de onderhandelingen met de kassenbouwer. In
de huidige derde fase gaat Delphy de werknemers van Laudriz trainen, het
contract dat is ondertekend gaat over de opleiding voor high tech glastuinbouw
management.
BCEER was naar aanleiding van de ingeplande meeting met Jaap Smit en
diverse bedrijven op 26 september dermate enthousiast over het concept van
de Dutch Windwheel dat ze direct een vervolgafspraak ingepland hebben om
een ontwikkel plan op te stellen.

Shanghai Green Building Association
Energy Research Center of
the Netherlands (ECN)

Hebei Zhengyun Environmental
Technology Co., Ltd (HZE)

Witteveen + Bos

Elion Eco-Restoration Co., Ltd. MoU

InnovationQuarter

Beijing Wing Chong Ju Fu Technology
Co, Ltd

Ook in Shanghai was de Shanghai Green Building Association enthousiast en
een vervolg is reeds ingepland.
HZE wil graag het monitoringssysteem voor fijnstof, dat ECN heeft ontwikkeld,
op de markt brengen in China (voornamelijk provincie Hebei). De componenten
zullen in Nederland worden geproduceerd en in China geassembleerd.

Elion is gespecialiseerd in ecologisch herstel en ook in de bodem / grondwater
sanering. Wittenvenenbos is lid van PIB bodem.
Zij hebben elkaar in juli vorig jaar ontmoet en bespraken een samenwerking
rond een ecologisch herstel project in China.
In deze MoU wordt een kick-off gepresenteerd voor een ecological restoration
project.
Beijing Wing Chong Ju Fu Technology Co, Ltd is gevestigd in het Zhong
Guancun high-tech industriegebied in Beijing en houdt zich voornamelijk bezig
met het ontwerp, productie en verkoop van high-tech communicatiemiddelen
en elektronische producten. Ze gaan een vestiging in Den Haag openen als R &
D-centrum voor de ontwikkeling van een E-Health systeem. De totale
investering bedraagt ongeveer 1 -. 1,5 miljoen euro in de eerste drie jaar.
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Gemeente Westland

Gemeente Dezhou

De gemeente Westland heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst
getekend met de gemeente Westland, startend met een tuinbouwproject van 7
ha. glazen kassen, gebouwd door Dalsem en Hoogendoorn in opdracht van het
Chinese Haofeng en CNBM.

Dalsem & Hoogendoorn

Dezhou

Dalsem heeft in Dezhou een opdracht gekregen voor de bouw van een
glastuinbouw project van 7 ha. De klimaatsystemen in de kassen worden door
Hoogendoorn geleverd.

InnovationQuarter +
Gemeente Westland

Dutch-Sino Agriculture Cooperation
Forum (Che Fu)

De heer Che Fu heeft van Xi Jinping persoonlijk de opdracht gekregen om de
tuinbouw sector in China te upgraden. Hij heeft hiervoor de samenwerking met
Nederland gezocht en de Dutch-Sino Agriculture Cooperation Forum opgericht.
Het doel van dit forum is kennisuitwisseling en strategische samenwerking.

InHolland

Hebei Agriculturural University

Verhoeve Milieu en water

Yuhuan Environmental Remediation

InHolland heeft sinds lange tijd een samenwerking met de Hebei Agriculture
University en ze zijn in het proces om een double degree programma op te
zetten. Dit gaat niet zonder slag of stoot en voorafgaand aan de missie hield
InHolland er rekening mee het double degree programma te beeindigen. De
overleggen in Baoding waren echter heel vruchtbaar en de samenwerking wordt
doorgezet.
Verhoeve Milieu en water is onderdeel van het PIB Bodem consortium en heeft
reeds een opdracht van de Beijing Construction Group. De gesprekken met
Yuhuan (een environmental remediation bedrijf uit Hebei) zijn zeer positief
verlopen en er is meteen een vervolgafspraak gemaakt.

PIB Bodem; Witteveen en
Bos, Deltares, Eijkelkamp

Hebei – Tangshan

Presentatie van en aan waterdepartement, waterinstituut en bedrijven.
Kennisuitwisseling en discussie over potentiële samenwerking.

Eijkelkamp

Hebei Waterdepartment/waterinstitute

PZH-Water

Hebei Runheng group

Royal HaskoningDHV

Caofeidian

Follow up van een succesvolle samenwerking.
Monitoringssysteem voor grondwater is aangelegd door Eijkelkamp in de
Hutuohe river. Het systeem is geïnstalleerd en werkt. Er is een presentatie
gegeven door het Waterinstitute. Eijkelkamp levert vanuit Nederland
ondersteuning.
Hebei Runheng group heeft interesse aangegeven om samen te werken met
Nederlandse bedrijven.
Het bedrijf heeft een presentatie gegeven over hun werkzaamheden op het
gebied van stad- en landinrichtig. Zij ontwerpen en voeren uit. Gesprek
gevoerd over hun aanpak en interesse in samenwerking met Nederlandse
bedrijven.
De stad Caofeidian is met de expertise van Royal HaskoningDHV ontworpen,
vooral op het gebied van watermanagement. Het grondwater zit er 50 meter
onder de grond. Een extra polder van 20 keer de maasvlakte is aangelegd. Het
bezoek aan Caofeidian is een afsluiting van dit project, maar was ook een
mooie gelegenheid om te verkennen of er nog meer gedaan kan worden in dat
gebied. De gesprekken zijn positief verlopen.
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Jomec

Cangzhou Bohai New Area
Administrative Committee

Jomec heeft een overeenkomst getekend over de opening van een Direct
Shipping Line tussen Huanghua Harbor en Europe(Rotterdam en/of andere
havens). Daarnaast hebben ze een overeenkomst getekend over samenwerking
op het gebied van ‘general aviation’

Dalsem

Hengshui

Tijdens het bezoek aan Dezhou heeft een delegatie uit Hengshui een meeting
gehad met Dalsem en daar is in Shijiazhuang meteen opvolging aan gegeven.
Hengshui wil investeren in glastuinbouw en heeft Dalsem uitgenodigd om in
oktober weer langs te komen voor vervolggesprekken.

IGMPR

Gemeente Dafeng

PIB Horti

Hebei Agriculture University

Deltares, Eijkelkamp

Environment Management Bureau of
Shanghai Pudong New Area

PIB Bodem

Environment Management Bureau of
Shanghai Pudong New Area

IGMPR is de intermediair tussen het Holland Flower Park in Dafeng en de
toeleveranciers voor dit project. Om IGMPR te ondersteunen bij de ontwikkeling
van dit project heeft Zuid-Holland een Letter of Intent getekend met de
gemeente Dafeng, waarin de provincie zich bereid verklaart een delegatie uit
Dafeng te ontvangen.
De Hebei Agriculture University hebben een seminar georganiseerd met 150
studenten en een aantal bedrijven waaronder Yingli Solar. Laatstgenoemde wil
graag ontwikkelen richting tuinbouw en zoeken de samenwerking daarvoor met
Nederlandse partijen. Tijdens de presentaties van 2 hoogleraren werd een
achtergrond gegeven van de tuinbouw sector in Hebei. Hieruit kwam al naar
voren dat slechts minder dan 0,5% van de bestaande beschermde teelt bestaat
uit glastuinbouw, de rest is solar greenhouse (35%) en plastic-film covered
tunnel (ruim 64,5%). Het gat tussen de traditionele manier van telen in een
muurkas en in glazen kassen is nog heel erg groot. Vervolgens legden
Ridder/Hortimax en WUR gezamenlijk het idee achter de PIB Horti uit: het
integreren van de modellen oftewel gebruik maken van hoogwaardige
technologie binnen de Chinese muurkas en zo stap voor stap een ontwikkeling
doormaken.
Nadat Deltares al een opdracht had gekregen van Pudong om een early warning
system voor flood management te ontwerpen (water management valt in
Pudong on environment management), is nu ook de vraag gekomen of Deltares
niet ook een training kan verzorgen op het gebied van grondwater modelering
en de levering van hardware. De opdracht hiervoor wordt momenteel
voorbereid.
Pudong heeft grote interesse getoond in de expertise van Nederlandse
bedrijven op het gebied van bodemsanering. In Pudong zijn momenteel 40 sites
die gesaneerd moeten worden. Het seminar dat hierover plaats vond is een
gevolg van eerdere gesprekken en een opdracht wordt momenteel voorbereid.
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