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HortiViN: de Gouden
Driehoek in werking
De ontwikkeling van Vietnam op land
bouwgebied is niet te stuiten, het land is ‘s
werelds grootste exporteur van rijst, koffie,
cashewnoten en kweekvis. En ook op het
gebied van tuinbouw zijn er kansen. Vietnam
is ook een exportland bij uitstek. Het klimaat
zorgt dat de meeste gewassen jaarrond
geteeld kunnen worden. Het land is
gemakkelijk te ontsluiten via luchttransport,
de (snel)weg en er zijn relatief snelle
bootverbindingen met omliggende landen.
Dat maakt van Vietnam een plek met veel
potentieel om zowel de lokale markt te
bedienen als om een stevige exportpositie
te verkrijgen.
Voedselzekerheid en voedselveiligheid, en
economische groei zijn de belangrijkste
aanjagers om de Vietnamese tuinbouwsector
naar een hoger plan te tillen. Net als in
andere landen waar de economie groeit, zijn
ook hier meer mensen die hun inkomen zien
stijgen, en dat resulteert vervolgens in een
grotere vraag naar kwaliteitsproducten.
Zonder een stabiele en continue aanvoer van
producten is niet aan die vraag te voldoen,
laat staan als er niet gezorgd wordt dat de
productiecapaciteiten worden verbeterd en
verduurzaamd.
De rol van Nederland in dezen mag duidelijk
zijn. De Nederlandse tuinbouwsector staat
internationaal hoog aangeschreven, of het

nu gaat om productie, duurzame oplos
singen, logistiek en het vermarkten van
groenten en bloemen. Een partnerschap
tussen Nederland en Vietnam maakt dat het
land de gewenste transitie naar een meer
moderne tuinbouw kan realiseren.

Weerbarstig
Die samenwerking is niet alleen tot stand
gekomen omdat Nederland wereldkampioen
is op tuinbouwgebied maar juist ook vanwege
het model van gouden driehoek. Het land ziet
in dat dit een belangrijke manier van werken
is om het beoogde groeipad in te slaan.
De overheid speelt nog altijd een belangrijke
rol in Vietnam en dat is niet zonder succes
geweest; die unieke economische groei is
voor een deel te danken aan de inbreng van
de overheid. Men ziet nu echter wel in, dat dit
voor een deel ‘uitgewerkt’ is, en dat juist het
bedrijfsleven gestimuleerd moet worden.
Een goed opgeleide beroepsbevolking is
hierin essentieel. De Vietnamese overheid
ziet in de Nederlandse manier een breekijzer
om aan hun kant de nodige wijzigingen door
te voeren hoewel de praktijk weerbarstig
blijkt. Nog steeds valt te merken dat
bijvoorbeeld tijdens vergaderingen het
bedrijfsleven en kennisinstellingen pas iets
durven te zeggen als ze daar expliciet door de
overheid voor worden uitgenodigd. En dan
nog vinden ze het moeilijk om kritisch te zijn.
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ondertekenden Loek
Hermans, voorzitter van de
topsector Tuinbouw en
Uitgangsmateriaal, en Le
Quoc Doanh, DG van het
Vietnamese ministerie van
Landbouw en Landelijke
Ontwikkeling een belangrijke
overeenkomst. Nederland en
Vietnam werken vanaf die
datum, in eerste instantie
voor een periode van drie
jaar, gericht samen om
veelbelovende projecten
binnen de tuinbouwsector
verder te ontwikkelen.

Praktische en structureel
Om met elkaar tot concrete en meetbare
resultaten te komen zal gedurende de
overeengekomen periode van drie jaar een
aantal activiteiten worden georganiseerd
door het partnerschap. Deze bestaan onder
andere uit een workshop over plant variety

‘De Vietnamese
consument wil ook
kwaliteitsproducten’
protection, een seminar over de verbetering
van uitgangsmateriaal, het opzetten van
demonstratievelden in verschillende regio’s
om zo de groei en de verscheidenheid van de
gewassen te testen, en tegelijkertijd
trainingen te geven. Ook wordt een analyse
gemaakt van de (snij)bloemenketen om
kansen in kaart te brengen voor bilaterale
samenwerking.
De samenwerking is structureel opgezet
volgens een duidelijk schema, met heldere
doelen. Twee keer per jaar ontmoeten de
partners elkaar. In de tussenliggende periode
wisselen de coördinerende partners continu
informatie uit. Beide landen financieren hun
eigen deel. Doel van dit alles is om de kennis
in Vietnam van productie- en teeltmethoden
op te vijzelen. Met als gewenst resultaat
hogere opbrengsten, betere productkwaliteit,
terugbrengen van het gebruik van pesticiden
en efficiënter gebruik van water en energie.

Dit sluit aan op Vietnams langetermijndoelen
om meer grip te krijgen op voedselzekerheid,
duurzamer te produceren en de inkomens
van boeren te laten stijgen. En daarbij komt
ook dat een climate smart tuinbouwsector
boeren en tuinders meer opgewassen maakt
tegen de heftige gevolgen van de klimaat
verandering in Vietnam.
Meer informatie over HortiVin is te
verkrijgen via: Rubert Konijn
Internationaal Coördinator Topsector
Tuinbouw & Uitgangsmateriaal
rubertkonijn@TopsectorTU.nl
Jacqueline Rogers

Het partnerschap tussen Nederland
en Vietnam zal zich richten op de
volgende onderwerpen, die
gezamenlijk bijdragen aan een
climate smart Vietnamese
tuinbouwsector:
• Business-to-business
matchmaking
• Management support en training
• Training en extension services
• Variety improvement en
bescherming
• Zaadverbetering
• Capaciteitsverbetering: korte- en
langetermijntrainingen, uitwisselen
van experts
• Overdracht van nieuwe
technologie: productie, post
harvest-technologie, preprocessing
enzovoort.
• Marktoriëntatie en
ketenverbetering
• Risicomanagement
• Plantbescherming en -quarantaine
• Ondersteunen van (boeren)
belangenorganisaties
• Beleids- en strategieontwikkeling
• Stimuleren van biologische
pestbestrijding
• Stimuleren van duurzaam
watergebruik

