
Nieuw-Zeeland – Kansen in de tuinbouw
Nieuw-Zeeland – Springplank naar Azië
Nieuw-Zeeland (NZ) heeft een stabiele en goed presterende economie waar zakendoen
eenvoudig is. Samen met zijn sterke relaties en vele vrijhandelsverdragen maakt dit NZ tot de
ideale springplank naar Aziatische markten.

Tuinbouw – Een kansrijke sector
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft Nieuw-Zeeland nog onvoldoende ontdekt.
Echter, NZ is juist erg geschikt voor tuinbouw en biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

De groeiende tuinbouwindustrie exporteert meer dan 50% van haar productie, met name
naar de Pacifische en Aziatische markten. Landen rondom de Pacific Rim nemen inmiddels
ruim 71% van de NZ tuinbouwexport af, waar dat in 2000 nog maar 59% was.
NZ tracht vooral als exporteur van kwalitatief hoge producten aan de stijgende vraag uit deze
markten te voldoen. De industrie heeft zich als doel gesteld om vóór 2020 haar export
exclusief wijn, nu ruim NZ $ 2.5 miljard(€ 1.5 mld.), te verviervoudigen.

Om dit te realiseren zal de sector echter stappen moeten zetten in het monitoren, beheren en
verbeteren van bodem en water. Glastuinbouw heeft veel potentie, maar is nog niet op grote
schaal geïmplementeerd. Op al deze gebieden kan Nederland veel voor NZ betekenen. Zie
meer onder: Kansen voor Nederland.

In de tuinbouw is een trend naar schaalvergroting zichtbaar; sinds 2009 is het aantal tuinders
(7200) met 22% afgenomen (5650). Op dit moment is 10% van de tuinders goed voor ruim
90% van de productie.

Producten
Wijn, kiwi’s en appels zijn de best presterende tuinbouwproducten en hun exportwaarden in
2013 bedroegen respectievelijk NZ$ 1202 mln., NZ$ 934 mln. en NZ$ 475 mln. NZ bedrijven
creëren regelmatig nieuwe fruit- en groentesoorten (o.a. Zespri Gold, Kiwiberry, Purple Heat
Potato) en nieuwe wijnsoorten , om daarmee nichemarkten aan te boren.

Maar het is voornamelijk in de glastuinbouw waar Nederlandse kennis en technologie het
verschil kan maken. De meeste NZ bedrijven gebruiken nu al alléén Nederlandse systemen
voor het beheer van klimaat, water en het CO2 niveau.

Kansen voor Nederland
Water- en bodembeheer - Na verschillende periodes van droogte behoren irrigatie en
waterinfrastructuur inmiddels tot de hoogste prioriteiten de gehele agrarische sector. Nu ook
de regering er naar streeft om (water)vervuiling tegen te gaan en strengere regelgeving in te
voeren, hebben NZ (tuinbouw)bedrijven des te meer behoefte aan kennis over en
technologie voor water- en bodembeheer. Dit is bij uitstek een gebied waarop Nederland veel
te bieden heeft, en daarom werken bijvoorbeeld Massey University en Wageningen University
al samen op dit terrein.

Glastuinbouw - Door het benodigde hoge opstartkapitaal zijn veel tuinders nog niet overstag
gegaan. Echter, er is een gestaag groeiende vraag en brancheorganisatie Horticulture NZ
verwacht dat glastuinbouw verder in populariteit toe zal nemen omdat het meer controle
over de groeiomgeving geeft, en omdat er in NZ veel zonlicht en relatief goedkope elektriciteit
is.

Zaad - De tegengestelde seizoenen en de NZ klimatologische eigenschappen bieden kansen
voor Nederlandse bedrijven in de zadensector. Enkelen zijn hier reeds actief en momenteel
bekijken Ashburton en Enkhuizen (Seed Valley) of nauwere samenwerking mogelijk is.

Biosecurity - In de afgelopen jaren heeft de tuinbouw met diverse bacteriële ziektes (Psa voor
kiwifruit) te maken gehad. Mogelijke nieuwe ziektes en de belemmerende werking van
biosecurity op de ontwikkeling van nieuwe soorten zijn twee belangrijke ‘threats’ die uit
SWOT-analyses over de sector naar voren komen.

Biologisch – Wereldwijd hecht de consument steeds meer waarde aan de afkomst van het
product en o.a. biologische producten zijn daarom sterk in opkomst. Sinds kort beschouwt de
EU certificatie van NZ biologische wijnen als gelijkwaardig aan haar eigen keurmerken.

Handelsmissie Nieuw-Zeeland & Australië 2015
Momenteel worden er door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
geïnteresseerde partijen uit de land- en tuinbouwsector gezocht die deel willen nemen aan
een economische missie naar Australië en Nieuw-Zeeland in de eerste helft van 2015. Kijk op
www.rvo.nl voor meer informatie.

NZ - Rankings:

• #1 - opzetten van een bedrijf
(Wereldbank, 2014; World Economic
Forum, 2014)

• #2 - Eenvoud van zakendoen
(Wereldbank, 2014)

• #1 - Beschermen van investeerders
(Wereldbank, 2014)

• #1 – Minst corrupte land (Global
Corruption Index, 2013)

Contact

Nederlandse Ambassade
De ambassade in Wellington biedt actieve
ondersteuning aan Nederlandse bedrijven
die al gevestigd zijn in Nieuw-Zeeland of
overwegen om hier zaken te doen .
Voor gedetailleerde (handels)informatie op
maat: contact wel-ea@minbuza.nl of kijk
voor meer informatie op:
http://nieuwzeeland.nlambassade.org/

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
Ondersteunt ondernemend Nederland. Met
subsidies, zakenpartners en regelgeving.
www.rvo.nl

NZ - Vrijhandelsverdragen met
onder andere:
• China
• Taiwan
• Australië
• Zuid-Korea
• ASEAN (o.a. Singapore, Vietnam,

Indonesië)

NZ - Tuinbouw

• Productie: NZ$ 6.7 miljard (2013)
• Export: NZ$ 3.6 miljard (2013)

• Dit is 8% van de totale NZ export
• Doelstelling 2020: exportwaarde (excl.

wijn) van NZ$ 10 miljard bereiken

• Exportbestemmingen (2013:
• Pacific Rim: 71%
• Azië: 33%
• Europa: 25%


