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INTERVIEW

ECONOMIE & BEDRIJVEN 

‘Nu zakendoen in China’
Boegbeeld Agri & Food zet in op internationalisering 

Aalt Dijkhuizen staat sinds vorig jaar aan het roer van de topsector Agri & Food.  
Hij wil hard inzetten op internationalisering, want overal – maar vooral in China –  
liggen grote kansen. Onder zijn leiding gaat de Nederlandse voedingsindustrie zich   
sterker  profileren, haar sterke punten  uitdragen. Bedreigingen ziet hij echter ook.  
“Europa is nogal huiverig voor technologie.”
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hand liep het aantal bezoeken op van één naar vier tot vijf keer 
per jaar. “In 2005 werd ik adviseur van de gouverneur in de  
provincie Fujian, in Zuidoost-China. Daar kom ik nu twee tot 
drie keer per jaar. De voorganger van de huidige gouverneur was 
president Xi, die er zeventien jaar lang werkte.” Dijkhuizen reist 
vaak op uitnodiging naar China om er advies te geven. Het is  
niet zo vreemd dat hij er een graag geziene gast is. De Gelder- 
lander gaf twaalf jaar leiding aan Wageningen UR, een van de 
prominentste kennisinstellingen voor agri & food ter wereld. De 
uni versiteit trekt veel studenten uit China.  
Dijkhuizen mag dan een passie hebben ontwikkeld voor dit land, 
zijn grote liefde is de agri & foodsector. “Ik ben geboren en 
 getogen op een boerderij en de producten uit de sector doen er 
toe.” Na zijn a!reden als bestuursvoorzitter van Wageningen UR 
was het een logische stap zijn expertise aan te wenden om de hele 

agri & foodsector  
naar een hoger plan 
te tillen. Als boegbeeld 
kan hij zich hiervoor 
inzetten. Pro"lering en 
communicatie zijn 
daarbij van essentieel 
belang. “Je moet op de 

kaart staan bij consument, politiek en het buitenland. Over zaken 
als productie, kwaliteit en veiligheid moet je goed communiceren, 
al maakt het woud aan keurmerken dit wel  ingewikkeld. Verder 
ben ik een groot voorstander van moderne tech nologie. Neem de 
 mogelijkheden van informatietechnologie, smart food en smart 

China vestigt voor zijn voedselvoorziening zijn hoop op het kleine 
Nederland. De lage  landen kunnen  China daarmee helpen. Maar 
waarom Nederland, dat 233 keer kleiner is dan de Aziatische 
wereldmacht? Chinakenner en fervent bezoeker van het land van 
de rijzende zon Aalt Dijkhuizen hee! hier wel een antwoord op: 
Nederland behoort tot de wereldtop in de sector agri & food. “En 
in China is voeding prioriteit één, twee en drie”, zegt Dijkhuizen, 
sinds 2014 boegbeeld van de topsector Agri & Food en daarmee   
ambassadeur voor de sector in het buitenland. 

Hogere voedselproductie
De hele wereld is bezig de voedselvoorziening op een hoger niveau 
te brengen. Om zijn bevolking te voeden, koopt China veel land in 
Afrika en daarbuiten, onder meer in Oekraïne. Dat is duur. De 
Chinezen willen dan ook zo snel mogelijk de eigen voedsel-
productie omhoog brengen. 
Daarom doen ze een beroep op 
de  Nederlandse expertise. “Nu is 
het moment om zaken te doen in 
China. Nederland zou harder  
op de deur moeten kloppen. We 
 hebben zoveel kennis en techno-
logie. Die kunnen we tot meer 
waarde brengen”, stelt hij. Maar onvoorbereid en zonder kennis  
van de cultuur de stap nemen om in China zaken te doen, raadt 
Dijkhuizen af. “Je kunt dan #ink verdwalen en veel geld verliezen”, 
waarschuwt hij. “Zoek een goede partner en kom met een helder 
plan.” 

Holland Center
In de ogen van veel Nederlanders zijn alle Chinezen hetzelfde.   
Het tegendeel is echter waar. China een enorme diversiteit aan 
talen, gewoontes en smaken. Het land telt 1,5 miljard inwoners, 
net zoveel als Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika 
samen.  “Je moet vrij gesegmenteerd de markt in. Ook voor 
voedings- bedrijven geldt  dat als iets aanslaat, ze altijd wel een  
segment vinden van 10 tot 20 miljoen mensen.” Bedrijven  
moeten wel met een aantal zaken rekening houden, zegt  
Dijkhuizen erbij. “De rol van de overheid in China is veel  
groter dan die in Nederland. Daar moet je als bedrijf mee om  
kunnen gaan. Bovendien hee! China een zeer sterke netwerk- 
economie. Ben je eenmaal geaccepteerd, dan ben je geaccepteerd 
voor het leven. Maar het tegendeel geldt ook.” Om het zakendoen 
in China voor ondernemers in Nederland te vergemakkelijken, 
richtte Dijkhuizen samen met een Chinese zakenman het Holland 
Center in Shanghai op.

Boegbeeld Agri & Food
Dijkhuizen is een echte China-expert. Inmiddels is het al achttien 
jaar geleden dat hij het land voor het eerst bezocht. Langzamer-

‘ In China vind je altijd wel 
een segment van 10 tot 20 
miljoen mensen’

Topsector Agri & Food
In 2010 startte het eerste kabinet Rutte het topsectorenbeleid.  
De regering wil negen sectoren waarin Nederland uitblinkt nog 
sterker maken. Overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en 
universiteiten werken hiertoe samen aan kennis en innovatie. 
Afspraken hierover liggen vast in innovatiecontracten. Agri & Food 
is de grootste maaksector van ons land, goed voor 10 procent van 
de werkgelegenheid en het nationale inkomen. Zo’n 70 procent  
van de food & agriproducten wordt geëxporteerd, wat neerkomt  
op een kwart procent van de totale export. Nederland is met een 
exportwaarde van ! 80,7 miljard de tweede exporteur van agra-
rische producten ter wereld. 80 procent van de export aan food & 
agriproducten verhandelen bedrijven binnen de Europese Unie. 
Duitsland is het belangrijkste importland. De export naar China is 
met ruim ! 1 miljard nog minimaal, maar neemt de komende jaren 
sterk toe. Vooral de vraag naar hoogwaardige eiwitten is groot. 
“Nederland is hot in China vanwege de kwaliteit van de producten 
en hoge mate van voedselveiligheid”, aldus Aalt Dijkhuizen.
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Aalt Dijkhuizen (1953), Doornspijk
Aalt Dijkhuizen, zoon van een melkveehouder, is zijn hele leven al 
werkzaam in de agri & foodsector. Zijn laatste fulltime functie was 
die van bestuursvoorzitter van Wageningen UR (2002-2014). In 
2014 werd hij benoemd tot boegbeeld van de topsector Agri & 
Food en voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Verder 
vervult hij tal van adviesfuncties en commissariaten in de sector. 

farming om meer en schoner te produceren. Daarnaast vind ik 
internationalisering erg belangrijk: buitenlandse posities veroveren. 
De toekomstige groei ligt immers in het buitenland. Buitenlandse 
afzet en productie voor onze bedrijven vind ik een heel belangrijke. 
Ik zie al onze toonaangevende bedrijven over  
tien tot twintig jaar wel partnerships hebben in het buitenland.” 
O!cieel werkt hij één dag per week als boegbeeld. De werkzaam-
heden daarvoor probeert hij zoveel mogelijk te combineren met 
zijn andere functies. “Als ik naar China, Australië of Nieuw- 
Zeeland ga, neem ik de topsector mee. Het Holland Center  
bijvoorbeeld is bedoeld om internationalisering aan te jagen.  
Alles bij elkaar opgeteld werk ik in en voor de agri- en foodsector.” 

Groei topsector
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van begin dit 
jaar blijkt dat de topsectoren twee keer zo hard groeien als de rest 
van de economie. Ook doen topsectoren 
meer aan innovatie, wat zeker geldt voor 
het mkb. Agri & Food zet het meeste  
innovatiegeld uit: " 75 miljoen overheids-
geld. Daarnaast is er nog eens " 55 miljoen 
beschikbaar voor alle mkb- bedrijven in 
de topsectoren. En dat terwijl het 
 topsectorenbeleid alom werd gezien als 
een bezuinigingsmaatregel. “Op de topsec-
toren is niet zoveel bezuinigd”, zegt Dijkhuizen. “Door het  
extra geld voor het mkb gaan er zelfs meer middelen naar toe. 
In vergelijking met de oude situatie is er iets minder geld.  
Maar waren we geen topsector, dan waren we dieper gezakt.” 
Dat het topsectorenbeleid  succesvol is, blijkt uit de run op de  
innovatiemiddelen. “Er is meer vraag dan aanbod. Dat is de  
realiteit. Je kunt niet verlangen dat er overal maar geld voor is.” 

Technologie in voeding
Kansen zijn er voldoende voor de voedingsindustrie. Dijkhuizen 
ziet echter ook bedreigingen. De plaats van technologie in de 
voedselproductie ziet hij als punt van zorg. “Europa is nogal  
huiverig voor techno logie. In tegenstelling tot de Amerikanen  
die er zich altijd al mee bezighielden en de Aziaten die aan een 
inhaalslag bezig zijn.Wil je vooruitkomen, dan heb je technologie 
nodig.” 
Hij wijst op de discussie over het gebruik van genetisch gemodi#-
ceerde organismen (gmo’s) in de voedselproductie, waar de  
Europese Unie op tegen is. Al tientallen keren is bewezen dat gmo’s 
geen negatief e$ect hebben op de gezondheid en beter zijn voor het 
milieu, hekelt Dijkhuizen de Europese angst. “Hier moeten we niet 

langer gevoelig over blijven doen, want aan het einde van de rit 
wordt je product duurder. De vraag is of de consument dat wil. 
Geef die consument de mogelijkheid te kiezen tussen een duurder 
regulier brood en een goedkoper gmo-brood.” Dijkhuizen vindt dat 

emoties te veel regeren en feiten 
onder gesneeuwd raken. Zo wordt  
biologisch ten onrechte beschouwd 
als ‘goed voor alles’ en ziet de con-
sument E-nummers als ‘gevaarlijk’.  
“De voedselketen hee% eind jaren 
negentig te kampen gehad met  
schrikreacties en problemen zoals 
voedselschandalen. Dat hee% zijn 

weerslag gehad op het vertrouwen. Laten we gewoon open zijn in 
alles wat we doen. Daar kan de consument prima mee omgaan.”  

Nieuwe producten
Dijkhuizen houdt zich niet alleen bezig met Nederland en China, 
maar ook met de Europese Unie. Ons land zet immers in Europa 
nog steeds zijn meeste producten af. De interne markt noemt hij 
een zegen. Een groot minpunt is dat in Europa een nulrisico van 
kracht is voor het op de markt brengen van nieuwe voedingsmid-
delen en technologieën. “Dit remt juist de ontwikkeling van  
voedingsproducten en vooral die van de kwetsbaardere dierlijke  
producten. ” Dijkhuizen wendt zijn invloed aan in gesprekken  
met Europese beleidsbepalers om deze struikelblokken uit de  
weg te ruimen. Tot nu toe zonder succes. Toch werken de EU- 
eisen voor nieuwe producten ook in het voordeel van Nederland. 
“Hoe ingewikkelder de eisen, hoe meer Nederland zich kan  
onderscheiden met gezonde en duurzame producten die niet elk 
bedrijf kan maken.” 

• MAURICE DE JONG •

INTERVIEW

‘Laat de keuze tussen  
regulier en gmo-brood 
aan de consument’


