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Boycot dwingt tot nadenken over land- en tuinbouw
Sector moet zich in multipolaire wereld gaan richten op het exporteren van technologie in plaats van tomaten

Arjen Daane en Krijn Poppe 

BBijna drie weken na de door 
Rusland ingestelde boycot 
voor landbouwproducten 
wordt het tijd om de eerste 
lessen te trekken. Een crisis 
is ook een crisis omdat deze 

zaken bloot legt die tot nu toe niet in de 
schijnwerpers hadden gestaan, maar 
waar wel iets mee moet gebeuren. 

Eerste inzicht van deze crisis is dat 
geopolitiek ertoe doet. Wie dacht te leven 
in een door het Westen gedomineerde 
wereld van vrijhandel moet tot de con-
clusie zijn gekomen dat de werkelijkheid 
een multipolair wereldbeeld is, waarin je 
wel een exportbusiness kunt opbouwen 
naar bijvoorbeeld Rusland (of China of 
een regio als het Midden-Oosten), maar 
dan ook geopolitieke risico’s moet be-
heersen. 

Dat gaat verder dan garanties voor 
het leveren van grondstoffen, zoals het 
denken tot nu toe is. Bekeken zal moeten 
worden of het in een aantal gevallen niet 
aantrekkelijker is om met Nederlandse 
kennis, technologie en uitgangsma-
teriaal in dergelijke landen zelf te pro-
duceren (zoals in de zuivelsector al wel 
gebeurt) in plaats van eindproducten uit 
het Westland te leveren. We verdienen 
ook veel meer aan de export van die tech-
nologie en uitgangsmaterialen dan aan 
die van de primaire producten. 

Afgelopen weken bleek dat een kleine 
terugval in de agro-export al tot veel com-
motie leidt. Nog geen 4% van onze groen-
te-export gaat naar Rusland. Op EU-ni-
veau gaat het om 3,5%. Dat is minder dan 
de jaarlijkse oogstfluctuaties. Bovendien 
is een deel van de oogst al achter de rug. 

In de agrarische sector leiden kleine 
wijzigingen in de oogst of de vraag al 
snel tot veel prijsbederf, want we kopen 
niet veel meer tomaten als die iets goed-
koper worden. Maar in dit geval kan de 
lobby voor overheidsinterventie niet los 
worden gezien van het feit dat de glas-
groentesector door zijn reserves heen is. 
De laatste zes jaar is per saldo bijna niets 
verdiend, en is het eigen vermogen fors 

gedaald. Tweede inzicht is dan ook dat er 
een structureel probleem is met de ver- 
diencapaciteit in de sector en dat sane-
ring onvermijdelijk is. 

De glasgroentesector worstelt al jaren 
met overcapaciteit. Na begin deze eeuw 
geld verdiend te hebben aan extra export 
naar het oosten van Europa, de verkoop 
van elektriciteit en van onroerend goed 
voor woningbouw, is er veel bijgebouwd. 
Een deel van die nieuwbouw brengt CO2 
en warmte uit de industrie tot meerwaar-
de en verlaagt zo de kostprijs van groen-
te. Schaalvergroting om buiten de veiling 
om zaken te doen met supermarkten 
was de mantra. En intussen werd de 
oogst per vierkante meter steeds groter. 
Dat heeft geleid tot overcapaciteit en een 
overvoerde markt. 

Sanering is nodig maar tot nu toe uit-
gesteld. Maar zo blijft onroerend goed 
onverkoopbaar, kunnen telers die wel 
goed draaien niet goedkoop uitbrei-
den en blijven financieringslasten van 
vele honderdduizenden euro’s als een 
molensteen om de nek van bedrijven 
hangen. Financiers en eigenaren zouden 
hun verlies moeten nemen en goede 
ondernemers met een schone lei een 
tweede kans moeten geven. 

Derde inzicht is dat het prijsvormings-
mechanisme en risicomanagement te 
wensen overlaat. De directe contracten 
met afnemers zijn handig om afspraken 
te maken over bijvoorbeeld de verpak-
king en het moment van leveren. Maar 
in die contracten staat vreemd genoeg 
niet de prijs. Die laat men afhangen van 

het steeds kleinere deel dat via de veiling 
loopt. Telers en hun vakbladen wijzen 
regelmatig op het feit dat die veilingprij-
zen minder representatief zijn. Ze wijken 
soms af van de Belgische prijzen wat 
suggereert dat handelaren in deze rest-
markten strategisch kunnen handelen: 
door tijdelijk in België te kopen zet je de 
prijs hier onder druk en verbeter je je on-
derhandelingspositie over een groot con-
tract. De prijsvorming is ondoorzichtig 
geworden en dat lijkt niet in het voordeel 
van de tuinders. 

In andere sectoren wordt ook met con-
tracten gewerkt, maar bij bijvoorbeeld 
conservengroenten verschuift daarmee 
een deel van het prijsrisico naar de fabri-
kant. Bij aardappelen ‘poolen’ telers hun 
verkopen zodat ze minder afhankelijk 
zijn van één afnemer of één moment van 
verkoop. Er lijken dus betere opties voor 
risicomanagement in de sector mogelijk. 

De Nederlandse glasgroenteteelt is te-
recht trots op zijn marktgerichtheid, met 
weinig overheidssteun. In de sector zijn 
de tanden op elkaar gezet om de overca-
paciteit te boven te komen en Rusland 
werd omarmd als nieuwe belangrijke 
klant. 

In zo’n situatie is het niet prettig om 
bij een vraaguitval van een paar procent 
een beroep te moeten doen op crisis-
fondsen van de overheid. Ook al betaalt 
men daar zelf aan mee en is er geld van-
uit het landbouwbeleid gereserveerd. 
Bij een vorige tomatencrisis — de Duitse 
afkeer van Nederlandse tomaten die te 
boek stonden als ‘Wasserbomben’ — 
hernam de sector zich met vernieuwing 
in assortiment en betere ketenorgani-
satie. Evenzo zal er nu, naast het vinden 
van nieuwe afzetmarkten, gewerkt moe-
ten worden aan export van technologie 
in plaats van tomaten, aan sanering en 
aan betere prijsvormingsmechanismes 
en risicomanagement. ‘Never waste a 
good crisis.’ 
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Financiers en eigenaren 
zouden goede ondernemers 
met schone lei een tweede 
kans moeten geven


