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Hollands glorie 
De Nederlandse food & agrisector wordt overal ter 
wereld geroemd om zijn kwaliteitsproducten en hoge 
opbrengsten. Volgens Aalt Dijkhuizen, het boegbeeld 
van de topsector Agri & Food, is het nu tijd om te zaaien 
en daarna fl ink te oogsten in China. Hoewel Europa een 
belangrijke markt blijft, geldt China als de place to be. 
Daar staat voeding op plaats één, twee en drie, zegt 
 Dijkhuizen in het interview in deze uitgave.

Het is een harde strijd in China: de hele wereld wil er 
voet aan de grond krijgen. Het is dus zaak om snel 
te handelen. Het Nederlandse model van nauwe 
keten samenwerking spreekt internationaal aan. Ook 
de wijze waarop Nederlandse voedingsbedrijven hun 
voedsel veiligheid en kwaliteit borgen, krijgt een dikke 
plus, weet Dijkhuizen.

Toch zijn vooral kleine en middelgrote voedselverwer-
kende bedrijven nog weinig actief in China. Het  Hol- 
land  Center, waarvan Dijkhuizen een van de oprichters 
is, kan hen helpen kansen te benutten. “Westerse 
kwaliteitsproducten zijn hip in China. Dus waarom 
 zouden onze snacks en soepen niet in het  keukenkastje 
van de rijkere Chinees kunnen belanden? Dat moeten 
we uitvinden. We moeten Chinese consumenten beter 
leren kennen.”  

Nederlandse bedrijven kunnen door hun goede 
voel horens en aanpassingsvermogen gemakkelijker 
internationaal opereren dan Amerikaanse bedrijven. 
Als ze dit combineren met de expansiedrift en het 
grootse  denken van Amerikaanse bedrijven, kunnen  
ze ver komen. Het wordt tijd dat voedselgrootmacht 
Nederland zijn status in China nog meer gaat waar-
maken. Hup Holland.
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