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Mexico zoekt andere importeurs dan VS
De kansen lijken te keren
voor Nederlandse export
naar Mexico. Het LatijnsAmerikaanse land zoekt
naarstig naar alternatieven
voor de VS na alle gemorrel
door president Trump aan
het vrijhandelsakkoord Nafta.
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e irritatie over president Donald Trump
in buurland Mexico
levert kansen op voor
de Nederlandse agrosector. Mexicaanse importeurs
kijken met groeiende interesse
naar varkens- en pluimveevlees
uit Nederland en ook voor andere
Hollandse waar lijkt de Mexicaanse markt te openen. Dat constateert Landbouwraad Jean
Rummenie op de Nederlandse
ambassade in Mexico-Stad. “Ik
krijg ineens veel meer telefoontjes van Mexicaanse importeurs
die belangstelling tonen voor de
invoer van voedsel uit Nederland.
Vooral importeurs van varkensen pluimveevlees zoeken naar alternatieven voor hun huidige
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Deel van Braziliaanse recordoogst soja blijft steken in modderpoel
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Brazilië stevent af op een
recordoogst soja. Maar
transport naar de haven
loopt vast vanwege
gebrekkige infrastructuur.
geveer € 300 per ton, maar betaalden 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 graanoverslag mogelijk in de haven
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e Braziliaanse onderneming voor de voedselvoorziening (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 getemperd. De regen maakt de logistiek
tot een enorme uitdaging. Het
transport van sojabonen naar
een verwerkingsbedrijf of de haven voor export, gaat per vrachtauto. Deze logistieke operatie is
altijd al een grote uitdaging geweest 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-
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Soja-oogst in Brazilië. Het land stevent af op een recordopbrengst.
van Miritituba. De afstand daar
naar toe is ruim 300 kilometer
korter dan die naar Santarem en
wordt daarom steeds meer gebruikt. Aan de oevers van de rivier heeft het bos plaatsgemaakt
voor graansilo’s en -overslag. Het
graan wordt in binnenvaartschepen 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 probleem is dat over een afstand van
180 kilometer de weg niet verhard is en door de overvloedige
regen veranderd is in een enorme
modderpoel. Dit deel van de snelweg 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 vergoedingen voor niet nagekomen contracten en overliggeld. Leger en

Besparing mogelijk
Onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf in logistiek en ketenmanagement (Ilos) toont aan
dat als Brazilië een transport- en
logistieksysteem zou hebben met
dezelfde efficiëntie als dat van
de Verenigde Staten – qua omvang vergelijkbaar met Brazilië –
dit een besparing van € 32 miljard zou opleveren. In Brazilië
wordt meer dan twee derde van
alle vracht over de weg vervoerd,
in de VS is dat een derde. Vervoer per spoor beperkt zich vooral tot ijzererts, terwijl in de VS
het aandeel ongeveer 30% is. In
de VS blijven de logistieke kosten
beperkt tot 8% van het BNP, terwijl die kosten in Brazilië 12%
van het BNP bedragen.
politie gaan nu op zoek naar een
oplossing om de file vrachtauto’s
daar weg te krijgen.

