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China maakt nog
steeds een onstuimige
groei door. Ook de
Nederlandse
agrohandel met China
neemt toe, zowel de
export als import. Dit
artikel beschrijft trends
en ontwikkelingen in
de handelsstromen
van agri- en
foodproducten, op
basis van de laatst
beschikbare cijfers.

Nederlandse export naar China, Hongkong en Macao 2000-2011 (x € 1000)
CHN

2000
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167.199

2004
244.597
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2008
388.625
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158.886

169.525
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155.553

235.951
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644.259
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258

144

1.344

380

1.343
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336.868

388.259
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625.920

1.106.036

1.551.246
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Verdeling export naar waarde over BUHA-groepen
Nederlandse export naar China in 2011
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Recordexport van Nederland in 2011 en 2012

China: analyse handelsstromen agri en food
De waarde van de Nederlandse export naar
China bedroeg € 1,55 miljard in 2011. Dat is de
grootste exportwaarde ooit. De exportwaarde
van 2000 tot en met 2010 is tweejaarlijks
gegeven in de tabel op pagina 15.
Gedurende de eerste zeven maanden van 2012
heeft Nederland een export van € 1,05 miljard
naar China gerealiseerd. Een prognose voor
geheel 2012 komt uit op een totale exportwaar-

de van net geen € 2 miljard (€ 1,99 miljard).
Voor Nederland stond China in 2011 op de elfde
plaats als exportbestemming naar waarde, met
een aandeel van iets meer dan 2%.
Sinds 2003 vertoont de Nederlandse export
naar China een sterk opgaande lijn met in
2011 een stijging van maar liefst 40% ten
opzichte van het jaar daarvoor.

4,6%

Van de Nederlandse agrarische export, maakt
de groep ‘Graanbereidingen, zetmeel’ het
grootste deel van de exportwaarde uit met
28,2%. Binnen die groep bestaat het grootste
deel van de exportwaarde uit subgroep
Kindervoeding, met een groepsaandeel van
meer dan 77%. Daarmee is duidelijk dat de
export van babymelkpoeder en aanverwanten
naar China in 2011 ook al substantieel was.
Alleen resulteerde dat toen niet in een tekort
aan deze producten op de binnenlandse markt.
Binnen de groep ‘Diversen’ valt de subgroep
‘Overige dierlijke producten’ op, met een
groepsaandeel van 32%. Dit komt vooral door
export van producten vallende onder de
categorie ‘Darmen, blazen en magen van
dieren (andere dan die van vissen), in hun
geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren,
gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt’.

6,6%

7,0%

23,8%

Graanbereidingen, zetmeel
Zuivel
Dranken
Koffie, thee, cacao

12,2%

Diversen
Agri- en foodmechanisatie,
verbruiksmiddelen
Sierteeltproducten, planten
Veevoeders excl. granen

Vlees
Hout, Kurk
Vis
Overige groepen

16
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Bij de afzonderlijke GN-codegroepen is de top
vijf in absolute exportwaarde:
• Groep 04 Graanbereidingen, zetmeel: bijna
€ 437 miljoen
• Groep 21 Diversen: ruim € 368 miljoen
• Groep 12 Vlees: ruim € 189 miljoen
• Groep 14 Zuivel: bijna € 108 miljoen
• Groep 18 Dranken: ruim € 65 miljoen
De grootste verschillen met 2010 vertonen de
groepen 16 Hout, kurk (169%) en 09 fruit,
noten, specerijen (120%).
Mondiaal gezien kwam Nederland in 2011 op
de zestiende plaats als exporteur naar China,
met de Verenigde Staten als grootste exporteur. De top vijf bestaat hier verder uit:
• Brazilië
• Canada
• Australië
• Maleisië
Bij China’s exportbestemmingen komt
Nederland op de dertiende plaats.
Bewerking van het rapport Nederlands-Chinese agroen foodhandel in cijfers van Mark Zijlmans, januari
2013. Bewerkt door Hans van der Lee.
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Roozen in China
De zoon van een bloembollenkweker uit
Heemstede volgde een studie Landschapsarchitectuur. Zijn stageperiode in 1973 bracht
hem in Lelystad. Daar zag hij hoe belangrijk
en dankbaar het was om een volledig nieuwe
stad meteen in een verantwoorde groene
vorm te gieten. De nieuwe polders van
Nederland boden die kansen nog wel, maar de
meest uitdagende kansen lagen in het veel
grotere buitenland. Nederlandse inzendingen
voor internationale tuinbouwtentoonstellingen hielpen hem zijn visie aan de buitenwereld te presenteren en als toonaangevende
ontwerper van de Floriade 2002 trok zijn
inmiddels gestarte bureau internationale
aandacht.

Samenhang
In China ontwikkelde de economie zich
tweede helft van de vorige eeuw gestaag om al
snel op tempo te komen. De planmatige groei
voorzag in de ontwikkeling van volledig
nieuwe steden. Begin deze eeuw presenteerde
Roozen in China een wetenschappelijk
onderbouwde visie over verantwoord groen in
een stedelijke omgeving. Een gouden kans
voor de landschapsarchitectuur van Niek
Roozen en zijn inmiddels 12 partners en
medewerkers. Roozen: “Een Green City-filosofie leert ons dat een evenwicht tussen het
volume aan groen en aan stenen en asfalt de
stedeling gelukkiger maakt. Dat zowel de
gezondheid, veiligheid als de sociale
samenhang er baat bij hebben. Mensen zien
naast bebouwing ook voldoende natuurlijk
groen en krijgen meer kans om te bewegen en
te ontspannen. Groen draagt bij tot een betere
woonomgeving en dus tot een beter leven.
Dat wordt in China tegenwoordig hooglijk
gewaardeerd.” Inmiddels is een aantal
projecten gerealiseerd en heeft het bureau de
handen vol aan de uitvoering van nieuwe.
Er liggen voldoende nieuwe aanvragen om de
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Baanbrekend

Voor de classificatie van de handelsstromen is de aangepaste BUHA-indeling van het LEI
gebruikt. Die put uit de codering van de Gecombineerde Nomenclatuur, de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de internationale handel
wordt voorgeschreven. De GN is benoemd door Eurostat.

Dit jaar vinden in Shenyang, een stad in
Noord-Oost-China met 6 miljoen inwoners de
nationale spelen plaats. Roozen ontwierp de
belangrijkste groengebieden in de nieuwbouwwijk Hunnan. De landschappelijke
hoofdas van 4,5 km lang en 300 m breed
doorsnijdt deze stadsuitbreiding, die haast zo
groot is als Amsterdam en 500.000 inwoners

telt. De wijk biedt ruimte aan het nieuwe
bestuurscentrum en speelt een belangrijke rol
in het komende evenement. Er wordt hard
gewerkt aan de uitvoering van het project om
voor de start van de spelen een fraai ogende,
groene stad te kunnen presenteren. Om in
China met een visie op landschapsarchitectuur te slagen, moet je wel doordacht te werk
gaan en in ieder geval iets meebrengen dat de
Chinezen verbaast. Ideeën die baanbrekend
zijn en elke bestaande gedachte overtreffen.

Leergierig
Zo komt het stadhuis te midden van het
grootste van noord naar zuid verlopende park
te liggen en is er zichtbaar verschil. Ten
noorden zien we heuvels en bossen, in het
zuiden voert water de boventoon, van
waterbron tot kanaal, van waterval tot vijver.
Roozen verraste de opdrachtgever met een
bijzondere bodem voor het kanaal, dat in de
winter droogvalt. Dan wordt het fraaie
patroon van het natuursteen zichtbaar.
Daar wandelen de inwoners en bezoekers over
pleinen met grote fonteinen. Hun einddoel
kan de enorme plas water zijn, het meer met
de schiereilanden waarop men kan relaxen en
genieten in de schaduw van de bomen aan de
oevers. “Dat wij in China onze ideeën mogen
laten uitvoeren, is te danken aan het aanzien
dat onze landbouw over de hele wereld
geniet”, meent Roozen. “Wageningen is
symbolisch voor onze kennis op dit gebied.
We zijn goed in het ontdekken van aanknopingspunten in de natuurlijke omgeving.
Een landschapsarchitect baseert daarop een
concept en bouwt het uit tot masterplan.
Maar vergis je niet, over een tiental jaren
kunnen de uiterst leergierige en creatieve
Chinezen het zelf. Ons bureau telt zelf ook
hele capabele Chinese architecten en we
werken altijd met Chinese partners.”
De ontwerpen van Roozen zijn buiten
Nederland niet alleen in China te zien, maar
op tal van plaatsen in Europa, Zuid-Amerika
en het Midden-Oosten. “We gebruiken nu de
voorbeelden uit China in lezingen en voor
seminars in de rest van de wereld. Daar komen
telkens weer nieuwe opdrachten uit voort.
Voorlopig ben ik weinig thuis en veel in het
buitenland.”
Niek Roozen, www.niekroozen.com
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China is geen opkomende
markt meer. Het is een
gevestigde economie en zet
in vele opzichten de toon
voor de welvarende wereld.
Kenmerkend zijn de steden.
Niet langer wordt in alle
haast een verzameling
huizen neergezet, maar er
wordt goed nagedacht over
vormgeving van de
leefomgeving. Als
landschapsarchitect heeft
Niek Roozen met zijn bureau
voor parken en tuinen daar
een flinke exportmarkt weten
te ontwikkelen.

