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Duitsland, onze grootste handelspartner, zit economisch in het slop. Wie z’n producten bij de

oosterburen aan de man wil brengen moet goed kijken naar de wensen van de Duitse consument.

Was will der Deutscher? A-merk kwaliteit, gemak en gezond – en dat voor een zo laag mogelijke

prijs. Met deze tegenstrijdigheden moet de Nederlandse food export dus rekening houden. Maar

trends volgen is niet de enige sleutel tot succes.

Op de Anuga in oktober schetsten de BVE
en de BVL (de Duitse tegenhangers van
de VAI en de VWA) de malaise in de Duit-
se voedingsmiddelensector. Stagnerende
economische groei door een te laag con-
sumentenvertrouwen, hoge werkloos-
heid, stijgende energierekeningen en on-
zekerheid over de toekomst worden ook
in de voedingssector weerspiegeld. De
groei in de sector bedraagt zo’n 1% per

jaar – bedroevend weinig. Maar binnen
deze treurnis doen sommige segmenten
het toch beter dan de rest. De marktlei-
ders en A-merken vertonen in veel pro-
ductgroepen bovengemiddelde verkoop-
cijfers, evenals degenen die inspelen op
trends als wellness en gemak. In een
vraaggesprek met Food Management
vertelt Sabine Eichner, directrice van de
BVE, dat koelvers goed presteert: “Vooral
verse pasta’s en sauzen, pizza’s, jus d’o-
range en andere versgeperste sappen in
het koelvak in de supermarkt doen het
goed. Dit is een interessante niche van-
wege de combinatie A-merk en gemak en
veel bedrijven willen daar op inspringen.
Doelgroep voor deze producten zijn wer-
kende mensen die zich de hogere prijzen
kunnen veroorloven.”

Prijsbewust
Op retailniveau pakken de grote discoun-
ters steeds meer marktaandeel af van
kleinere winkels. Discountwinkels, die
klanten trekken uit alle lagen van de
Duitse bevolking, zijn nu al goed voor
40% van de Duitse markt, en hun aan-
deel groeit nog steeds sneller dan de rest
van de markt. Conclusie: prijs blijft een

Nederlandse exportkansen

Was will der deutsche Ko

Duitse consumenten zijn prijsbewust,
ze maken hele scherpe keuzes

Frau Antje, boegbeeld van de Nederlandse zuivelexport naar Duitsland.

Foto: N
ZO

 N
ederlandse Zuivelorganisatie



vmt | 4 november 2005 | nr 23 39

doorslaggevende factor in het koopge-
drag. Duitse winkelketens, die overeind
moeten zien te blijven in een markt gedo-
mineerd door discounters en prijsoorlo-
gen, moeten strategieën ontwikkelen die
hun eigen productrange beschermen en
versterken. Een populaire strategie is de
huismerktrend. Ook op dit terrein wor-
den producenten gedwongen op prijs te
concurreren. Toch wil Eichner dit geen
prijsoorlog noemen. “Er was korte tijd
sprake van een prijsoorlog toen Wal-Mart
naar Duitsland kwam, maar dat is voor-
bij. De situatie nu is dat consumenten
heel prijsbewust zijn en dat ook zullen
blijven. Ze maken hele scherpe keuzes
voor welke goederen en diensten zij wil-
len betalen met hun besteedbare inko-
men. Ik betwijfel of Duitsers ertoe kun-
nen worden overgehaald om veel meer
aan voedingsmiddelen uit te geven. Wij
staan tenslotte niet bekend om onze be-
reidheid om veel te betalen voor kwali-
teitsvoeding, in tegenstelling tot de Fran-
sen die altijd veel aan eten uitgeven, zelfs
als het economisch heel slecht gaat.
Duitsers geven ongeveer 12% van hun in-
komen uit aan eten en drinken, net als de
Nederlanders.”
Veel rek zit er dus niet in de markt, en
concurreren op prijs is voor de Neder-
landse export naar Duitsland een weinig
interessant perspectief, geeft Sabine

Eichner toe. “Met zo’n verzadigde markt
is het heel complex. De meeste consu-
menten hebben weinig besteedbaar in-
komen, de olieprijs blijft hoog en het
leven is gewoon harder tegenwoordig.
Exporteurs naar Duitsland moeten een
goede marktanalyse maken om de niches
te vinden. Als je niet op prijs wilt concur-
reren, moet je heel dicht bij de wensen
van de consument zien te komen.”

Zuivelkansen
Volgens Sabine Eichner is er voor de
innovatieve Nederlandse zuivelproducent
nog wel een gat in de markt te vinden.
“Ik raad Nederlandse bedrijven aan om
eens te kijken naar hoe het Zwitserse
Emmi hier succes heeft gehad met inno-

vaties. Zij bieden gezondheidsproducten
aan, zoals een probiotische drinkyoghurt
die cholesterolverlagend werkt. En ze
hebben ook een zeer smakelijke macchi-
ato en espresso meeneemkoffie geïntro-
duceerd. Alweer die succesvolle combi-
natie van A-merk en gemak.” Maar het is
niet zo dat innovatie gegarandeerd suc-
ces oplevert, want ook op dat terrein is
de concurrentie moordend. Van de 2.000
nieuwe voedingsmiddelen die elk jaar in
Duitsland worden geïntroduceerd, slaagt
maar een klein percentage.
De Zuivelhoeve, maker van de doorzichti-
ge emmertjes Boer’n Yoghurt en Boer’n
Vla, ziet geen heil in trendwatching en
‘innovatie’. Zuivelhoeve-producten doen
het ondanks hun hogere prijs relatief
goed in Duitsland, zonder enige conces-
sie aan de gezondheidsrage, gemak of
welke rage dan ook. Behalve de doorzich-
tige verpakking dan, die bedoeld is om
eerlijkheid en ‘what-you-see-is-what-

you-get’ uit te stralen. Jammer dat wysi-
wyg niet makkelijk in het Duits te verta-
len is, maar de consument lijkt het idee
wel te snappen. Jan Roelofs, sales mana-
ger Duitsland, signaleert dat Boer’n vla
Vanille en Choco het het beste doen. “De
Duitse consument waardeert onze am-
bachtelijke producten en ons imago van
terug naar de oorsprong, transparantie,
het landleven en nostalgie.”
Duitsland is voor de Zuivelhoeve een zeer

Konsument? 

Op de Anuga benoemde Wolfgang
Clement, de Duitse Minister van Eco-
nomie en Arbeid, drie kansrijke
trends in de voedingsmiddelenin-
dustrie: biologisch, functional foods
en ggo-producten. Clement gaf toe
dat de consument nog huiverig is voor
ggo’s, maar stelde dat de discussie
rond ggo-grondstoffen ‘objectiever’
moet worden gevoerd. Verder waar-
schuwde de minister de voedingsmid-

delenindustrie om voorzichtig om te
springen met de gezondheid van kin-
deren, die steeds vaker ten prooi val-
len aan overgewicht. Hij wees ook op
de mogelijkheid dat de Europese
Voedselveiligheidsautoriteit EFSA zal
worden belast met het implemente-
ren van een alomvattend keurings-
ysteem voor alle additieven en hulp-
stoffen.

Biologisch, functional en gentech zijn kansrijk

Alweer die succesvolle combinatie
van A-merk en gemak

De toptien van retailers in Duitsland in 2004 beheerst 86% van de totale omzet.
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belangrijke markt, na Nederland het
grootste speerpunt van het bedrijf. Roe-
lofs: “Om je een idee te geven van het
belang van Duitsland: Wij verdienden
vorig jaar dertig miljoen euro in totaal en
hebben targets van zevenendertig mil-
joen euro dit jaar en veertig miljoen in
2007. Daarvan moet Duitsland op de
middellange termijn veertig procent van
uitmaken. Op dit moment is het aandeel
Duitsland vijftien procent.”

Opvoeden
Ongeveer de helft van de Duitsers die
Boer’n Yogurt of Boer’n Vla koopt is zich
bewust van de Nederlandse oorsprong
van die producten. Roelofs. “Maar dat is
vooral als je het hebt over de consumen-
ten dichter bij de grens. Verder weg, in
het zuiden bijvoorbeeld, kennen ze het
woord vla niet eens. Zij kennen alleen
pudding. Maar wij blijven het eigenwijs
Boer’n Vla noemen. Wij laten die mensen
het idee van vla ontdekken en creëren
daarmee een categorie binnen een cate-
gorie, wat de Duitsers vlapudding noe-
men. Binnenkort komen we met lijn-ex-
tensions in smaak en vorm. In de toe-
komst denken we te kunnen scoren met
onze Boer’n yoghurt met onderlegd fruit.

In Duitsland heeft yoghurt met fruit altijd
een kleur want het is al gemengd. We wil-
len het concept ‘onderlegd fruit‘ pushen,
maar we verwachten wel weerstand van
consumenten in Beieren en Baden Wür-
temburg, waar die traditie helemaal niet
bekend is. Wij denken dat we ze door
middel van reclame wel kunnen voorlich-
ten en opvoeden.”
De omzetcijfers van de Zuivelhoeve lijden
vooralsnog niet onder de stagnatie van
de Duitse foodsector, geeft Roelofs aan.
“We merken er niks van. Dat komt denk
ik door ons imago van een eerlijk pro-
duct, authenticiteit. Onze producten zijn
pakweg tien procent duurder dan andere
yoghurts en puddingen in de Duitse su-
permarkt, maar zijn niet minder in trek.
Wij zijn er ons bewust van dat de consu-
ment daar een zeer grote prijssensibi-
liteit heeft, maar het is ook zo dat ieder-
een zich een keer wil laten verwennen.
Daarom doen we geen concessies aan de
kwaliteit, dat zou voor ons heiligschennis
zijn. We moeten zorgen dat we niet in het
grijze midden terechtkomen, dat is een
gevaarlijk circuit. Wat de trends in de
foodsector betreft, daar gaan wij niet in
mee. Onze producten blijven juist traditi-
oneel. Dat is ons anker. De neerwaartse

prijsspiraal is slecht voor de hele voe-
dingssector. Kijk naar de vleessector
waar je allerlei schandalen ziet door
slechte hygiëne. Daar houden wij ons
verre van.”

Invloed politiek
Op dit moment kijkt de hele voedings-
middelensector, net als de industrie in
heel Europa, met argusogen naar de coa-
litiebesprekingen in Berlijn. De coalitie

CDA/CSU met de Sociaaldemocraten zegt
geen alternatief te zien voor verregaande
economische hervormingen. Maar wat
voor hervormingen? De Duitse levens-
middelensector doet een beroep op het
kabinet Merkel om de economie nieuw
leven in te blazen. Hervormingen moeten
gericht zijn op betere vooruitzichten voor
de inkomens van zowel consumenten als
ondernemingen. Banen moeten worden
gecreëerd. De neerwaartse trend in con-
sumptie en investeringen moet omgebo-
gen worden in groei door een flexibeler
arbeidsmarkt en minder bureaucratie.
Vooral proefballonnetjes over het verho-
gen van de BTW worden door de Duitse
levensmiddelensector het liefst meteen
afgeschoten. Maar, zoals Sabine Eichner
het stelt: “Ik hoop dat de hervormingen
de situatie niet verergeren. Gezien de
teneur van de discussies rond de BTW
[dreigende verhoging, red.] verwachten
we niet veel goeds, eerlijk gezegd.”

Robert Chesal
Robert E. Chesal is freelance journalist.

Duitsers geven, net als Nederlanders,
ongeveer 12% van hun inkomen uit
aan eten en drinken
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Italiaanse kaas van Nederlandse bodem:
exportproduct van de Vandersterre
Groep, Bodegraven. 


