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Nederland en India gaan de
samenwerking op het gebied
van landbouw verder
uitbreiden. Beide landen
willen dat de agrohandel de
komende jaren oploopt tot
€ 1 miljard. Tijdens de
handelsmissie naar India
afgelopen juni, zijn daarover
afspraken gemaakt.

Intensievere
samenwerking tussen
Nederland en India
Concreet betekent dit dat beide landen de
samenwerking gaan verbeteren op het gebied
van sierteelt, tuinbouw, dierlijke en plantaardige productie, groene genetica, voedselverwerking, voedselveiligheid en voedselketens.
Nederland en India hebben afgesproken om
meer handelsdelegaties naar beide landen te
organiseren en om jaarlijks een Landbouwwerkgroep bijeen te laten komen waarin
vertegenwoordigers van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden zitten.

Groei en hervorming
India behoort tot de groep van snelst
groeiende economieën wereldwijd. India
heeft de elfde economie ter wereld en de
derde in Azië, na Japan en China, vóór
Zuid-Korea (Nederland 16e). In koopkrachtpariteit is India zelfs de vierde economie ter
wereld, voor Duitsland (Nederland 21e).
Net als in China heeft de wereldwijde
economische crisis niet geresulteerd in een
(veel) lagere economische groei. En ook voor
de komende jaren zijn de vooruitzichten
positief. Het IMF verwacht de komende jaren
een groei van rond de 9 procent.
De coalitieregering onder leiding van Premier

Manmohan Singh voert een economisch
beleid dat gericht blijft op hervormingen en
verdere integratie van de Indiase economie in
de wereldeconomie. India heeft daarbij een
relatief jonge en sterk groeiende bevolking
van meer dan 1,1 miljard mensen. Het is
daardoor een land met grote mogelijkheden.
De groeiende economie heeft inmiddels
geleid tot een koopkrachtige middenklasse
(naast een zeer welvarende toplaag) van circa
200 miljoen mensen. Supermarkten,
fastfoodketens en winkelcentra doen het
relatief goed en de behoefte aan hoogwaardige- en gemaksproducten groeit. Veelal
ontbreekt het aan een goede agrologistiek tussen platteland en stad, met name in de opslagen koelsector. Het verlies aan product en
waarde tussen boer en de consument is
enorm.
Een aantal Nederlandse bedrijven uit de
agribusiness heeft zich de afgelopen jaren een
goede positie weten te verwerven in India. Het
gaat bijvoorbeeld om bedrijven actief in de
productie van voedingsingrediënten,
vleesverwerking, aardappelverwerking,

15

Jaargang 37 | Nummer 7/8 | juli/augustus 2011

aardappel- en uienopslag, vermeerdering van
uitgangsmateriaal, verbouwen van groente,
productie van bloemen en stekplanten en de
moderne retail.

Deze Indiase bedrijven zijn daarom ook de
eerst aangewezen partners in het verkrijgen
van een groter aandeel Nederlandse betrokkenheid in India.

Het besef groeit in India dat de voedselschaarste zeer nijpend aan het worden is en er
aanzienlijke verbeteringen nodig zijn in de
agroketen.
De land- en tuinbouwsector zijn uitermate
belangrijk voor de voedselvoorziening in
India, zowel voor de lokale als voor de export
naar de markten in de regio.

Biotechnologie
Om in de toekomst de groeiende bevolking te
kunnen voeden, zal India moeten zorgen dat
de landbouwproductie wordt uitgebreid en de
productiviteit wordt vergroot. Veredeling en
in het bijzonder biotechnologie kunnen
hierin een grote rol spelen. Agrarische
biotechnologie is het snelst groeiende

‘Verbeteringen in de agroketen zijn noodzakelijk’
Landbouw is van oudsher de ruggengraat van
de Indiase economie. De ontwikkeling van
deze sector staat centraal in het 11e en 12e en
vijfjarenplan van de centrale regering in New
Delhi. De agroproductie zal de komende tien
jaar moeten verdubbelen door onder andere
schaalvergroting, introductie van moderne
teelttechnieken, mechanisatie, post-harvestingtechnieken, ketenbeheer en moderne
verwerking van producten.
Het Indiase ministerie van Landbouw (MoA)
en het departement van dierlijke productie,
zuivel en visserij (DAHD), het ministerie van
Voedselverwerking en Industrie (MoFPI) en de
relevante agentschappen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van deze ambities.
Het zijn met name de private partijen die de
belangrijkste aanjagers in het veranderingsproces zijn binnen deze prioritaire sectoren.

segment binnen de biotech-industrie. Veruit
het grootste biotechgewas in India is katoen.
Naast Bt katoen richt de biotechnologiesector
zich op andere belangrijke gewassen als rijst,
tarwe, aardappels en groenten. India is de
grootste producent ter wereld van bloemkool,
de tweede producent als het gaat om uien en
de derde producent van kool. Gewassen waar
de Nederlandse veredelaars sterk in zijn.
Ook de Indiase zadenmarkt is met een omzet
van ongeveer € 456 miljoen een van de
grootste ter wereld. De overheid investeert
veel in onderzoek naar transgene gewassen en
zaadveredeling, technologische samenwerking, R&D in Science Parks onderzoek. En
sinds het versoepelen van de wetgeving in de
jaren negentig is een groot aantal private
zaadbedrijven opgericht. Ook verschillende
multinationals zijn in India actief. Een groot

aantal Nederlandse zaadveredelingsbedrijven
of biotechbedrijven is al gevestigd in India. De
modernisering van de landbouw in India biedt
zowel de zaaizaadsector als de mechanisatie
en post-harvestingsector veel kansen de
komende jaren.

Melkveehouderij en zuivel
Ook de zuivelsector in India is de grootste ter
wereld en kent de grootste veestapel bestaande uit waterbuffels (60%) en melkkoeien
(40%). Dit jaar wordt er circa 110 miljoen ton
aan melkproducten geproduceerd. Veruit het
grootste deel van de productie vindt in de
marge plaats. Een buffel of koe wordt bij huis
gehouden en krijgt een zeer matige kwaliteit
voer. Een productie van 1.500 liter per dier is
dan ook in vele gevallen normaal. Sterk
gestimuleerd door de National Dairy Development Board (NDDB) en de verschillende
deelstaten wordt er meer en meer door de
private sector geïnvesteerd in grootschalige
melkveebedrijven. Zoals bijvoorbeeld een
bedrijf in een van de deelstaten dat dit jaar
een operationele start maakt met een groot
project. Het bedrijf heeft de ambitie om te
beginnen met 200 melkkoeien en in vijf jaar
door te groeien naar 2.000 melkkoeien
(exclusief jongvee). Het bedrijf is uitgerust
met moderne vanuit Nederland geïmporteerde melkwinningstechniek. Dit jaar wordt
land gekocht voor de ruwvoer- en krachtvoerteelt. De intentie is zowel de houderij als de
voerproductie op westerse leest te schoeien,
rekeninghoudend met de regionale mogelijkheden en beperkingen vanwege met
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name het klimaat.
Kansen waar Nederlandse genetica, voeder- en
bedrijfsmanagementsystemen, technologie
en kennis direct toegepast kunnen worden.

Handelsmissie naar India
Van 8 tot 14 september heeft een missie (Impact Tour) van het 2G@there-cluster plaats.
Deze missie doet onder meer de Dairy/Agro-beurs in Bangalore aan. Meer informatie:
www.foodtechholland.com

Voedselverwerkende industrie
De voedselverwerkende industrie in India
heeft de potentie om binnen tien jaar € 23
miljard aan investeringen aan te trekken en
werkgelegenheid te verschaffen ter waarde
van 9 miljoen man-dagen. De omvang van de
Indiase voedselverwerkende industrie wordt
geschat op € 28 miljard. Er wordt een groei

voedingswaren zullen kansen ontstaan voor
investeringen in gekoelde opslag, industriële
voedselverwerking, en logistiek en distributie.
Kansen voor export zijn er voor koelapparatuur en -opslag, voedingsmiddelen en
-producten. Op het gebied van voedselveilig-

‘Kansen waar Nederlandse genetica, voeder- en
bedrijfsmanagement-systemen, technologie en kennis
direct toegepast kunnen worden.’
verwacht van meer dan 10 procent op basis
van een verwacht groeicijfer van het bbp van
8 tot 8,5 procent per jaar. India is goed voor
slechts 1,5 procent van de wereldhandel in
voedingsmiddelen, ondanks dat het een van
de grootste voedselproducenten van de wereld
is. Dit betekent een enorm potentieel voor
zowel investeerders als exporteurs. Met een
snelle groei van het inkomen per hoofd van de
bevolking en de koopkracht, toenemende
verstedelijking en een verhoogde levensstandaard, liggen er grote onaangesproken kansen
om 1,1 miljard Indiase consumenten te
bedienen.
Door liberalisering van de detailhandel voor

heid zijn er mogelijkheden voor technologische samenwerking, technische assistentie,
kennisuitwisseling en research & development.
De genoemde ontwikkelingen bieden grote
kansen voor de Nederlandse agribusiness en
kennisinstellingen, mede ook door de
liberalisering van de prioritaire agroketens en
verdere professionalisering en industrialisering van de private sector met name in de
voedselverwerking. Buitenlandse betrokkenheid en investeringen in de prioritaire
sectoren zijn toegestaan en worden op
verschillende manieren door de Indiase

overheid gefaciliteerd.
Om succesvol te kunnen zijn in het benutten
van deze faciliteiten van de Indiase overheid is
een gerichte Nederlandse publiekprivate
aanpak vanuit de agribusiness en overheid
noodzakelijk.
Een aanpak die goed aansluit bij het nieuwe
beleid van het Nederlands kabinet verwoord
in ‘Buitenlandse markten, Nederlandse
kansen’ waar de internationaliseringsstrategie
van het bedrijfsleven leidend is om gezamenlijk met de overheid op te trekken.
Henk van Duijn, Landbouwraad India en Sri Lanka

