
Horticultuur Nieuw-Zeeland 
en Nederland 

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken 



   

         
         

             
            

               
        

            
            

   

   

 

             
            

           
              

              
            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
  

Horticultuur Nieuw-Zeeland en Nederland 

In februari van dit jaar is de nieuwe ‘Rabobank New Zealand Agribusiness Outlook 2017’ uitgekomen. Deze schetst over 
het algemeen een rooskleurig beeld van de toekomst van de Nieuw-Zeelandse agribusiness. Eén van de sectoren waar een 
sterke groei wordt verwacht én interessant is voor Nederland is die van de horticultuur. In 12 maanden tijd, tot november 
2016, is de Nieuw-Zeelandse horticultuur export met 17.7% toegenomen naar 2.72 miljard NZD (1.79 miljard euro), 
exclusief wijn. Verwacht wordt dat de grens van 3 miljard NZD in de aankomende 12 maanden wordt doorbroken. In dit 
document wordt uiteengezet waar voor Nederlandse bedrijven de kansen liggen in deze snelgroeiende Nieuw-Zeelandse 
sector. Allereerst zal de Nieuw-Zeelandse horticultuur uitgebreid ter sprake komen. Hierna volgt een kort stuk over de 
Nederlandse horticultuur. Ten slotte zal besproken worden hoe Nederlandse bedrijven in kunnen spelen op de snel 
groeiende Nieuw-Zeelandse horticultuur-sector. 

De Nieuw-Zeelandse horticultuur 

Kerncijfers 

In 2015 bedroeg de totale productiewaarde van horticultuur 7.19 miljard NZD (inclusief wijn) waarvan 59.8% (4.3 
miljard NZD) bedoeld was voor de export. De horticultuur sector is hiermee verantwoordelijk voor 7.2% van de totale 
Nieuw-Zeelandse export, ondanks dat zij klein is in termen van werkgelegenheid (zo’n 39000 FTE’s) en maar 2.1 miljard 
NZD (0.9%) bijdraagt aan het BNP. In 2015 waren de belangrijkste exportproducten op het gebied van horticultuur wijn 
(1.406 miljard NZD), kiwi’s (1.182 miljard NZD), appels (561.8 miljoen NZD), honing (233 miljoen NZD) en avocado’s 
(115.5 miljoen NZD)1. Zie appendix A voor een uitgebreide tabel met exportcijfers. De belangrijkste exportpartners van 
Nieuw-Zeeland zijn China, Australië en de VS: 

1 http://www.freshfacts.co.nz/files/freshfacts-2015.pdf 

http://www.freshfacts.co.nz/files/freshfacts-2015.pdf


            
          

          
        

                 
               

            
           

  

         
                  

              
         

 

        
       

              
               

         
        

           

        
          

             
            

         
          

           
             

           
            

          

            
         

 

            
              

                                                
  

          

      

  

Wat de Nieuw-Zeelandse horticultuur echter zo interessant maakt, is de sterke groei van de afgelopen jaren. In de 
afgelopen 16 jaar is de waarde van de export van horticultuur ten opzichte van de totale export gestegen van 5.8% naar 
7.2%. In termen van NZD is de totale exportwaarde van horticultuur gestegen met 140%, terwijl andere sectoren een 
groei van de totale exportwaarde hadden van gemiddeld 94%. Voor de horticultuur is dit een gemiddelde groei van 5.6% 
per jaar over de afgelopen 16 jaar. De groei in de laatste 4 jaar (tot aan mei 2016) wordt voor meer dan 50% bepaald door 
de handel met slechts 3 landen: China (export gegroeid met 353%), Taiwan (export gegroeid met 149% en de VS (export 
gegroeid met 101%). Gezamenlijk nemen Japan, China, Taiwan en Hong Kong nu 41% van de export voor hun rekening, 
terwijl Australië en de 4 grootste Europese partners (UK niet meegenomen) nog maar voor respectievelijk 10- en 11 
procent verantwoordelijk zijn.2 

De groei in de sector wordt vooral gedreven door de vraag van bovengenoemde landen naar kiwi’s (exportgroei van 27% 
in 2015 en 33% in 2016), appels (exportgroei van 6% in 2015 en 24% in 2016) en honing (24% groei in export in 2015 
en 30% in 2016, in de afgelopen 16 jaar met 3000% gegroeid)3. De totale export van avocado’s daalde daarentegen flink, 
van 115.5 miljoen NZD in 2015 naar 83 miljoen NZD in 2016. 

De toekomst 

Zowel Rabobank als Westpac schetsen een vrij rooskleurig beeld van de toekomst van de horticultuur in Nieuw-Zeeland. 
Avocado producenten zijn volgens Rabobank hun grootste oogst ooit aan het binnenhalen en van de appeltelers wordt 
verwacht dat 2017 voor hen een nieuw recordjaar is4. Voor de kiwi’s wordt vooral groei verwacht in de Kiwifruit Gold 
variant, terwijl telers van ‘normale’ kiwi’s op een lager exportvolume kunnen rekenen. Honing kan in de toekomst op een 
zeer sterke groei rekenen. Verder wordt er gewaarschuwd voor de groeiende exportconcentratie naar de Aziatische 
markt. Als de export vanuit Nieuw-Zeeland te afhankelijk wordt van een paar grote partijen hebben economische 
schokken in die landen grote gevolgen voor de horticultuursectoren in Nieuw-Zeeland. Diversificatie is noodzakelijk. 

Er zijn een aantal belangrijke trends in de horticultuursector van Nieuw-Zeeland waarneembaar. Zo zijn er steeds meer 
kleinere partijen die met elkaar samen gaan om schaalvoordelen te behalen en risico te spreiden. Op dit moment zijn de 
20% grootste fruit- en groentelers verantwoordelijk voor 80% van de productie. Bovendien investeren telers en boeren 
steeds meer in technologieën waardoor de laatste jaren al heel wat is gewonnen op het gebied van productiviteit. Zo is de 
opbrengst per hectare voor verschillende soorten fruit en groenten aanzienlijk omhoog gegaan. Voor kiwi’s en appels is 
de opbrengst per hectare de afgelopen 10 jaar met respectievelijk 50% en 66% omhoog gegaan. Voor witte klaver 
(belangrijk voor de productie van honing) is dit 150% over een periode van 30 jaar. Daarnaast hebben nieuwe varianten 
van bestaande vruchten vaak een hogere opbrengst per hectare. Bijvoorbeeld bij de ‘kiwi gold’ van Zespri, deze geeft 50% 
meer vruchten per hectare dan de traditionele kiwi. Door deze snel toenemende productiviteit is het niet noodzakelijk om 
extra plantages aan te leggen om hiermee de vraag uit Azië bij te kunnen benen (appendix B)5. De trend, dat kleinere 
bedrijven samengaan en meer investeren in technologieën, is positief voor Nederlandse bedrijven. 

Een andere trend die gevolgen heeft voor de horticultuur in Nieuw-Zeeland zijn de stijgende grondprijzen. De afgelopen 
jaren zijn de prijzen van land gemiddeld tussen de 7- en 12 procent gestegen: 

Deze stijging in grondprijzen zorgt ervoor dat de markt moeilijk te betreden is voor nieuwe boeren, en bestaande boeren 
veel kapitaal nodig hebben om uit te breiden. Dit maakt het de sector moeilijker om te groeien, zeker in de sub-sectoren 

2 https://www.westpac.co.nz/assets/Business/Economic-Updates/2016/Bulletins-2016/Industry-Insights-Horticulture-July-2016.pdf 
3 eigen berekeningen aan de hand van Westpac en Freshfacts rapporten 
4 Rabobank New Zealand Agribusiness Outlook 2017 
5 http://nzdotstat.stats.govt.nz/wbos/Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE7422 

http://nzdotstat.stats.govt.nz/wbos/Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE7422
https://www.westpac.co.nz/assets/Business/Economic-Updates/2016/Bulletins-2016/Industry-Insights-Horticulture-July-2016.pdf


            
      

     

            
             

           
         

          
         

         
          

            
          

          
       

 

           
          

          
      

        
             

             
            

         
                 

            
           

        

            
             

          
             

           
              

         
           

        

  

         
           

            
              

             
           

        
         

                                                
  

  

  

  

waar kleinschalige telers de norm zijn5 (zoals bessen). Wanneer de export (groei) bovendien afneemt, raken boeren in 
financiële problemen door de dalende waarde van hun grond. 

De Nederlandse horticultuur en haar mogelijkheden in Nieuw Zeeland 

Nederland is aanzienlijk groter op het gebied van horticultuur dan Nieuw-Zeeland. De totale waarde van de export van de 
agri-sector in Nederland bedroeg in 2015 81.3 miljard euro. Hiervan bestond 6.28 miljard euro (9.58 miljard NZD) uit 
groenten (waarvan 0.87 miljard euro wederuitvoer) en 4.24 miljard euro (6.47 miljard NZD) uit fruit (waarvan 3.23 euro 
wederuitvoer). 8.6 miljard euro van deze 81.3 miljard euro bestaat uit landbouw gerelateerde export zoals meststoffen, 
landbouwmachines en kasmaterialen. 81 procent van de totale landbouw gerelateerde export is van Nederlandse makelij. 
De belangrijkste exportgroenten zijn uien, tomaten, paprika’s, en komkommers Appendix C. De belangrijkste fruitsoorten 
in termen van export zijn appels, peren en aardbeien Appendix D. De belangrijkste afzetmarkten voor zowel groenten als 
vruchten zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en Frankrijk. 

Vooral op het gebied van kennis en technologie liggen er veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Aangezien de 
verwachting is dat de Nieuw-Zeelandse horticultuursector aanzienlijk blijft groeien de aankomende jaren zal er ook meer 
vraag zijn naar deze kennis en technologie. Hieronder volgen de sub-sectoren waar Nederland in uitblinkt en waarmee 
ingespeeld kan worden op de groeiende horticultuur in Nieuw-Zeeland. 

Kassenbouw 

Nederland kent 10000 hectare aan kassen. Ondanks dat dit oppervlakte in de afgelopen jaren nauwelijks is gegroeid, 
wordt er jaarlijks nog tussen de 150 en 200 miljoen geïnvesteerd in vervanging van bestaande kassen. Verder toont 
onderzoek van TNO aan dat 80% van alle glazen kassen buiten Europa uit Nederland komen6, daarmee is kassenbouw 
zeker een van de sub-sectoren waar Nederland groot in is. 

In Nieuw-Zeeland worden de volgende vruchten en groenten in kassen verbouwd: paprika’s, tomaten, komkommers, 
chilipepers en sla. Daarnaast worden kassen ook gebruikt voor de eerste levensfase van jonge planten en het verbouwen 
van rozen en orchideeën. De export van alle bloemen telt in 2015 echter maar 22.9 miljoen NZD, een getal dat in de 
afgelopen decennia ook nog eens is gedaald (Appendix A). Nieuw-Zeeland kende in 2004 604 bedrijven die zich bezig 
houden met groenten verbouwen in kassen. Nog eens 161 bedrijven houden zich bezig met het verbouwen van bloemen. 
Van deze bedrijven zit 75% op het Noordereiland en de overige 25% op het zuidereiland. In de Auckland regio bevindt 
zich 57% van de bedrijvigheid, naar totale oppervlakte7. De gemiddelde bloementeler heeft 5.110 m2 tot haar beschikking 
en de gemiddelde groenteteler 6.150 m2. De verhoudingen zijn echter scheef; de 4 grootste groentetelers bezitten 42% 
van het totale oppervlak dat wordt gebruikt voor de groenteteelt. 

Zoals Appendix E & F tonen is de export van paprika’s en tomaten de laatste jaren gedaald. Hoewel de binnenlandse vraag 
stabiel blijft, liggen hier niet de mogelijkheden voor Nederlandse kassenbouwers. Uit Appendix G & H volgt dat bessen en 
sperziebonen wel aanzienlijk in totale exportwaarde toe zijn genomen. Telers van deze groenten en vruchten maken nu 
nog nauwelijks gebruik van kassen. De uitdagingen voor de Nederlandse kassenbouwindustrie zit hem in het overtuigen 
van Nieuw-Zeelandse boeren van het gebruik van kassen voor de teelt van bepaalde soorten fruit en groenten. Voordelen 
van het gebruik van kassen zijn een hogere opbrengst per hectare en de mogelijkheid om het hele jaar door te kunnen 
verbouwen. Voor veel telers zijn de hoge opstartkosten echter problematisch. Daarnaast zijn Nieuw-Zeelandse boeren 
terughoudend in het adopteren van nieuwe technieken en verbouwmethodes, zeker als zij niet de mogelijkheid hebben 
om dergelijke ontwikkelingen eerst met hun eigen ogen te kunnen zien8. 

Schimmels en insecten 

De Nieuw-Zeelandse agri- en horticultuur is divers en breed. Hierdoor kent men ook allerlei problemen met betrekking 
tot de oogst, zoals schimmels en insectenplagen. Zo had de kiwi-industrie tot voor kort te kampen met een agressieve 
bacterie (Psa) die de vruchten aantastte, en verloren appeltelers een groot deel van hun oogst door de painted apple 
moth9. Nieuw-Zeeland loopt vaak wat achter op andere landen als het gaat om plagen, plantziektes en schimmels. Meestal 
breekt de ziekte eerst ergens anders uit waarna deze een paar jaar later pas in Nieuw-Zeeland wordt geconstateerd. De 
groeiende wereldwijde vraag naar biologische producten en het publieke debat in Nieuw-Zeeland over de waterkwaliteit, 
maken een natuurlijke aanpak van ziektes en schimmels onder Nieuw-Zeelandse boeren populair. Daarnaast wegen 
kosten voor een natuurlijke aanpak op tegen omzetderving door ziektes en plagen (schattingen: Psa kost de industrie 

6 https://www.avag.nl/nl/themas/greenhouse/ 
7 http://maxa.maf.govt.nz/sff/about-projects/search/L03-016/vege-and-flower-greenhouse-industry-survey.pdf 
8 http://ausveg.com.au/intranet/technical-insights/docs/vg09163.pdf 
9 http://www.ruralnewsgroup.co.nz/wine-grower/wg-general-news/the-threats-of-the-future 

http://www.ruralnewsgroup.co.nz/wine-grower/wg-general-news/the-threats-of-the-future
http://ausveg.com.au/intranet/technical-insights/docs/vg09163.pdf
http://maxa.maf.govt.nz/sff/about-projects/search/L03-016/vege-and-flower-greenhouse-industry-survey.pdf
https://www.avag.nl/nl/themas/greenhouse


          
        

           
             

           
           

         

       

               
           

                
                

            
              
         

        
       

            
        

          
         

           
            

        

              
             

           
            

 

          
            

           
           

              
          
             

            
          

           
        

  

                                                
  

  

  

  

over een periode van 10 jaar tussen de 500 en 600 miljoen NZD10, Clover Root Weevil kostte de agri- en horticultuur in 
2008 312 miljoen NZD aan gemiste opbrengsten11). 

In Nederland zijn enkele grote spelers op het gebied van ziektebeperking gevestigd. Zo is er Koppert Biological Systems, 
een bedrijf met 300 werknemers dat zich richt op het natuurlijk aanpakken van ziektes en plagen. Bedrijven zoals deze 
kunnen van grote betekenis zijn voor de agri- en horticultuur in Nieuw-Zeeland omdat zij de kennis en technologie in huis 
hebben om ziektes doelgericht te bestrijden. Bovendien is dit een van de weinige Nederlandse subsectoren van de agri-en 
horticultuur die ook kan profiteren van de groeiende wijnteelt in Nieuw-Zeeland (Appendix I) 

Genetische manipulatie, ontwikkelen van nieuwe soorten en verhogen van productiviteit 

De Nieuw-Zeelandse agri- en hortisectoren hebben in de laatste jaren al een behoorlijke inhaalslag gemaakt als het gaat 
om de productiviteit van hun gewassen (zie: de Nieuw-Zeelandse horticultuur). De Nederlandse en Nieuw-Zeelandse 
appeltelers waren in 2003 beide even productief als het gaat om opbrengst per hectare12, terwijl er op andere gebieden 
veel te winnen valt (bijvoorbeeld uien: NL 55,5 ton per p/hectare, NZ 38.3 ton p/hectare). Nederland kan op dit gebied 
vooral veel betekenen voor Nieuw-Zeeland op het gebied van kennis en technologieën. Nederland is vrij groot in het 
genetisch manipuleren van gewassen. Genetische manipulatie maakt het mogelijk om een hogere omzet per hectare te 
behalen of gewassen te laten groeien met minder voedingsstoffen (en dus lagere kosten). Grote Nederlandse partijen zijn 
RijkZwaan (onwikkelt groenterassen), KeyGene (genetisch manipuleren van groenterassen zodat deze beter bestand zijn 
tegen ziektes) en Genetwister Technologies (moleculaire veredeling en bioinformatica). Deze bedrijven ontwikkelen 
vooral nieuwe soorten om vervolgens de zaden te verkopen. Zij kunnen echter ook hun kennis en technologieën inzetten 
om bijvoorbeeld de kiwi- en avocadobomen te verbeteren. 

Genetwister Technologies doet naast moleculaire veredeling ook aan bioinformatica. Bioinformatica draait om het 
optimaliseren van de omstandigheden waaronder een plant groeit. Bij bioinformatica wordt naar de individuele plant 
gekeken om zo te kijken of een plant optimaal gebruik maakt van haar groeicapaciteit (en vruchtvorming). Hoewel deze 
technologie vooral interessant is voor telers die gebruik maken van kassen, gebeurd dit in Nieuw-Zeeland nog nauwelijks 
en valt er qua productiviteit dus veel te winnen. 

Verder heeft Nieuw-Zeeland de afgelopen jaren te kampen gehad met droogtes. Geschat wordt dat de kosten van droogtes 
in 2008 voor de gehele agri-sector zo’n 1 miljard NZD bedroegen. Bovendien vermoed men dat droogtes tot 2040 
tweemaal zo vaak zullen voorkomen13. Er worden door middel van genetische manipulatie al gewassen onwikkelt die af 
kunnen met minder water. Dit is voor een land als Nieuw-Zeeland, gezien de droogtes, natuurlijk erg interessant. 

Conclusie 

De kansen voor Nederlandse bedrijven in de horticultuur-sector liggen vooral op het gebied van kennis en technologie. 
Deze kennis is vooral toe te passen bij het ontwikkelen van nieuwe gewassoorten en het optimaliseren van de opbrengst. 
Het Nederlandse bedrijfsleven kan op die manier oplossingen bieden die de Nieuw-Zeelandse horticultuur sector in de 
toekomst mogelijk te wachten staan. Er zijn echter nog vele uitdagingen die het Nederlandse bedrijven bemoeilijken. Zo 
staat de Nieuw-Zeelandse boer over het algemeen niet te boek als erg adaptief. Daarnaast bestaat een groot deel van de 
export van horticultuur-gerelateerde producten uit vruchten en groenten die in Nederland niet verbouwd worden. De 
kans is dus groot dat Nederlandse bedrijven, die zich bijvoorbeeld gespecialiseerd hebben in genetische manipulatie of 
het tegengaan van gewasziektes, weinig kennis hebben op het gebied van deze gewassen. Hierbij zijn er toch nog 
mogelijkheden omdat Nederland de technologieën en bovenal human capital in huis heeft om onderzoek te doen. 
Tenslotte kunnen Nieuw-Zeelandse telers een inhaalslag maken wat betreft de productiviteit en opbrengst van de 
geteelde gewassen door gebruik te maken van kassen. Wanneer telers dit inzien, kunnen Nederlandse bedrijven hier 
handig op inspelen. 

10 http://www.kvh.org.nz/vdb/document/91146 
11 http://www.biosecurity.govt.nz/files/pests/surv-mgmt/economic-costs-of-pests-to-new-zealand.pdf 
12 http://www.martech.co.nz/images/04orchard.pdf 
13 http://www.stuff.co.nz/business/farming/8405004/North-Island-drought-worst-in-history 

http://www.stuff.co.nz/business/farming/8405004/North-Island-drought-worst-in-history
http://www.martech.co.nz/images/04orchard.pdf
http://www.biosecurity.govt.nz/files/pests/surv-mgmt/economic-costs-of-pests-to-new-zealand.pdf
http://www.kvh.org.nz/vdb/document/91146


 

 

 

  

Appendix 

A. 



 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appendix B 

Appendix C Appendix D 



      

 

      

 

 

 

Appendix E Appendix F 

Appendix G Appendix H 

Appendix I 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

T +31 (0) 88 042 42 42 

F +31 (0) 88 602 90 23 

E klantcontact@rvo.nl 

www.rvo.nl 

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | November 2017 

Publicatienummer: RVO-165-1701/RP-INT 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 

duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met 

subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en 

regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. 

RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat. 

http:www.rvo.nl
mailto:klantcontact@rvo.nl

