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DOOR EDWIN TIMMER

D
e irritatie over presi-
dent Donald Trump 
in buurland Mexico 
levert kansen op voor 
de Nederlandse agro-

sector. Mexicaanse importeurs 
kijken met groeiende interesse 
naar varkens- en pluimveevlees 
uit Nederland en ook voor andere 
Hollandse waar lijkt de Mexi-
caanse markt te openen. Dat con-
stateert Landbouwraad Jean 
Rummenie op de Nederlandse 
ambassade in Mexico-Stad. “Ik 
krijg ineens veel meer telefoon-
tjes van Mexicaanse importeurs 
die belangstelling tonen voor de 
invoer van voedsel uit Nederland. 
Vooral importeurs van varkens- 
en pluimveevlees zoeken naar al-
ternatieven voor hun huidige 
aanvoer uit de Verenigde Staten”, 
zegt Rummenie.

Ook voor importproducten, zo-
als peren, pluimveemest en em-
bryo’s voor tilapia’s, bestaat toe-
nemende interesse. Dat zal niet 
allemaal binnen een dag zijn ge-
regeld. Voor de markttoegang 
moet de Mexicaanse fytosanitaire 
dienst Senasica groen licht ge-
ven. Rummenie: “Maar ik heb de 
indruk dat ook dergelijke dos-
siers nu sneller worden opgepakt 
dan ooit tevoren.”

De reden voor de gewijzigde 
Mexicaanse 
houding is hel-
der: president 
Trump. Zijn 
openlijke ge-
morrel aan het 
ruim twintig 
jaar oude vrij-
handelsverdrag Nafta brengt 
nogal wat teweeg in buurland 
Mexico. Trump noemt Nafta ‘on-
eerlijk’ en ‘catastrofaal’. Vervol-
gens dreigde hij met extra im-
portheffingen voor de handel met 
de Mexicanen. Maar liefst 80% 
van alle Mexicaanse handel ge-
beurt met de VS. 

Voor Nederlands varkensvlees 
lijkt de marktopening het meest 
nabij. Binnenkort reist een vete-
rinaire Mexicaanse delegatie 
naar Nederland om geïnteres-
seerde Nederlandse exporteurs 
ter plekke te inspecteren. Als dat 
voorspoedig verloopt, krijgen 
deze bedrijven groen licht. Eer-
der waren er al Mexicaanse in-
specties in Europa om goedkeu-
ring voor de gehele EU te krijgen. 
Dat liep stuk door te grote onder-
linge verschillen tussen lidsta-

ten.
Voor er Ne-

derlands pluim-
veevlees naar 
Mexico kan, wil 
het land eerst 
meer informa-
tie over vogel-

griepbestrijding. Tegelijkertijd 
heeft Nederland samenwerking 
aangeboden in het bestrijden van 
de aviaire influenza in Mexico. 
Rummenie: “Een stap in de goede 
richting is dat Mexico regionali-
sering in geval van uitbraken ac-
cepteert.” Het land produceert 
jaarlijks 3 miljoen ton pluimvee-

vlees, maar toch is import nodig 
om aan de eigen vraag te voldoen.

Voedselimporteur en -expor-
teur Daniel Reitsma uit Guadala-
jara bevestigt de koortsachtige 
speurtocht bij Mexicaanse colle-
ga’s. “Ze waren volledig onvoor-
bereid op de verkiezing van 
Trump. Nu deze meneer in het 
Witte Huis zit, praat iedereen in-
eens over diversificatie.” Reitsma 
wijst er verder op dat Mexico in-
eens haast maakt met gesprek-
ken over een uitgebreider han-
delsakkoord met de Europese 
Unie. Er is extra overleg ingelast.

Wat betreft varkens- en pluim-
veevlees ziet Reitsma één obsta-
kel. Normaal gesproken zal Mexi-
co alleen markten openen als er 
ook voor hen exportvoordeel be-
staat. “De vraag is of  dat zo snel 
zal lukken”, twijfelt Reitsma. Op 
het gebied van fruit liggen er vol-
gens de landbouwraad wel kan-
sen. Mexicanen willen graag 
meer klein fruit, mango’s en 
grapefruits exporteren. Advoca-
dotelers ten slotte – Mexico is de 
grootste exporteur wereldwijd – 
bekijken hoe ze meer via Rotter- 

dam kunnen afzetten.
Ook de perenexport naar Mexi-

co is op een haar na gevild. Een 
werkplan met exportvoorwaar-
den is bijna klaar. “Op 28 april 
worden de laatste handtekenin-
gen gezet”, zegt Rummenie. Twee 
jaar geleden maakte staatssecre-
taris Dijksma (toen Economische 
Zaken) al bekend dat Mexico inte-
resse toont in Nederlandse peren. 
Het gaat om een potentiële export 

van € 1 miljoen per jaar. Ideeën 
voor een perenpromotieactie lig-
gen al klaar. 

Dat het Mexico ernst is met het 
zoeken naar andere aanvoerlij-
nen van voedsel, bleek onlangs 
uit het bezoek van landbouwmi-
nister José Calzada aan Brazilië 
en Argentinië. Mexico is een 
groot afnemer van Amerikaanse 
soja en mais (als veevoer en bij-
voorbeeld voor popcorn in bio-
scopen). Maar als het aan het 
Mexico ligt, kijkt men voortaan 
nadrukkelijker naar het Zuiden. 

“Argentinië was de eerste die 
de hand opstak toen de bedreigin-
gen vanuit de Verenigde Staten 
begonnen”, zei Calzada vlak voor 
hij half  februari afreisde naar 
Buenos Aires. “Ik bekijk graag de 
mogelijkheden om bij hen soja te 
kopen. Het is goedkoper en van 
dezelfde kwaliteit als uit de VS. 
Bovendien moeten we laten ho-
ren dat we net zo goed elders in-
kopen kunnen doen.” Zo’n radi-
caal besluit zou de Amerikaanse 
‘corn belt’ pijn doen: Mexico is 
nu de grootste exportbestemming 
voor Amerikaanse mais.
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D
e Braziliaanse onderne-
ming voor de voedselvoor-
ziening (Conab) verwacht 

dit jaar een recordoogst van  
105,6 miljoen ton sojabonen en de 
verwachting is dat ook de export 
een nieuw record zal vestigen. 
Door de overvloedige regen in de 
deelstaat Mato Grosso zijn de 
verwachtingen wel wat getem-
perd. De regen maakt de logistiek 
tot een enorme uitdaging. Het 
transport van sojabonen naar 
een verwerkingsbedrijf  of  de ha-
ven voor export, gaat per vracht-
auto. Deze logistieke operatie is 
altijd al een grote uitdaging ge-
weest voor de sojaproducenten in 
de deelstaat Mato Grosso. 

De belangrijkste haven van het 
land is die van Santos, maar de 
afstand daar naartoe bedraagt 
ruim 2.000 kilometer. Sojaboeren 
in Lucas do Rio Verde (Mato 
Grosso) ontvingen vorig jaar on-

geveer € 300 per ton, maar betaal-
den bijna € 100 per ton voor het 
transport naar Santos.

Sinds een paar jaar is er een 
nieuwe mogelijkheid geopend 
waar de producenten nu alle 
hoop op hebben gevestigd. In de 
noordelijker gelegen deelstaat 
Pará stromen de rivieren Tapajós 
en Amazone die uitmonden in de 
oceaan. In de plaats Santarem, 
zo’n 1.400 kilometer van Sorriso, 
heeft Cargill een overslagbedrijf. 

Sinds twee jaar is er ook graan-
overslag mogelijk in de haven 

van Miritituba. De afstand daar 
naar toe is ruim 300 kilometer 
korter dan die naar Santarem en 
wordt daarom steeds meer ge-
bruikt. Aan de oevers van de ri-
vier heeft het bos plaatsgemaakt 
voor graansilo’s en -overslag. Het 
graan wordt in binnenvaartsche-
pen geladen om later te worden 
overgeladen, want de haven van 
Miritituba is niet toegankelijk 
voor zeeschepen. De weg naar de 
haven voert door het Amazone-

bos en kent de nodige problemen.
Een deel van de weg gaat door 

sterk heuvelachtig terrein en 
veel vrachtauto´s verongelukken 
bij het afdalen. Grootste pro-
bleem is dat over een afstand van 
180 kilometer de weg niet ver-
hard is en door de overvloedige 
regen veranderd is in een enorme 
modderpoel. Dit deel van de snel-
weg BR 163 is onbegaanbaar en 
er staan momenteel meer dan 
4.000 vrachtauto’s met vooral 
soja vast in de modder. 

Honderden vrachtauto’s staan 
er al meer dan een week en het 
ontbreekt aan drinkwater en 
eten. Veel van de ladingen graan 
zijn al gaan fermenteren, en dit 
veroorzaakt een enorme stank. 
De Braziliaanse associatie van 
plantaardige olieverwerkers 
(Abiove) schat dat de verliezen op 
meer dan € 360.000 per dag zitten, 
door de extra kosten als vergoe-
dingen voor niet nagekomen con-
tracten en overliggeld. Leger en 

politie gaan nu op zoek naar een 
oplossing om de file vrachtauto’s 
daar weg te krijgen.

Deel van Braziliaanse recordoogst soja blijft steken in modderpoel
ACHTERGROND

Brazilië stevent af op een 
recordoogst soja. Maar 
transport naar de haven 
loopt vast vanwege 
gebrekkige infrastructuur. 

Mexico zoekt andere importeurs dan VS
De kansen lijken te keren 
voor Nederlandse export 
naar Mexico. Het Latijns-
Amerikaanse land zoekt 
naarstig naar alternatieven 
voor de VS na alle gemorrel 
door president Trump aan 
het vrijhandelsakkoord Nafta.

ACHTERGROND

‘Dossiers lijken 
sneller opgepakt  

te worden’

Nederland en Mexico hebben 
een bescheiden onderlinge han-
del. In 2015, het laatste jaar 
waarvan het CBS cijfers heeft, 
had de totale import van goede-
ren vanuit Mexico een waarde 
van € 1,5 miljard. De goederenex-
port naar het Midden-Ameri-
kaanse land had een waarde van  
€ 2,0 miljard. De handelsbalans 
voor voeding is negatief, de im-
port is € 165 miljoen, de export 
€ 118 miljoen. Veel groter is de 
handel in machines en chemische 
producten. 

Onderzoek van een gespeciali-
seerd bedrijf in logistiek en ke-
tenmanagement (Ilos) toont aan 
dat als Brazilië een transport- en 
logistieksysteem zou hebben met 
dezelfde efficiëntie als dat van 
de Verenigde Staten – qua om-
vang vergelijkbaar met Brazilië – 
dit een besparing van € 32 mil-
jard zou opleveren. In Brazilië 
wordt meer dan twee derde van 
alle vracht over de weg vervoerd, 
in de VS is dat een derde. Ver-
voer per spoor beperkt zich voor-
al tot ijzererts, terwijl in de VS 
het aandeel ongeveer 30% is. In 
de VS blijven de logistieke kosten 
beperkt tot 8% van het BNP, ter-
wijl die kosten in Brazilië 12% 
van het BNP bedragen.

Bescheiden handel

Besparing mogelijk
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De Mexicaanse president Enrique Penã Nieto zegde eerder een bezoek aan president Trump af. Het land zoekt naar alternatieven voor de import uit de VS.
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Soja-oogst in Brazilië. Het land ste-
vent af op een recordopbrengst.


