


• Grootste land ter wereld

• 1 van de BRIC-landen

• 1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard)

• Shanghai Delta rijkste van China

• Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), 
Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15e stad)

China



Ligging Hangzhou

China PR

Zhejiang
provincie

Hangzhou



• Tot 1276 hoofdstad van China

• Hoofdstad van provincie Zhejiang

• 9 miljoen inwoners

• Marc o Polo : “Hangzhou; de hemel op aarde”

• West Lake, thee en zijde

Hangzhou



Het beroemde West Lake van Hangzhou



Hangzhou gezien vanaf de West Lake



Hangzhou in ontwikkeling



Hangzhou moderne stad



Hangzhou Yuhang District

China PR

Zhejiang
provincie

Hangzhou

Yuhang 
district



• Tot 2002 zelfstandig

• Nu 1 van de 6 districten van Hangzhou

• Heeft deel autonomie behouden

• 1.220 km2

• Groenste regio van Hangzhou

• 1.170.000 inwoners, en nog steeds groeiend…!

Hangzhou Yuhang District



Hangzhou Yuhang District



Via cultuur…
naar economie!



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 tot 2013:
kennismaken en 
investeren in basis 
van vriendschap 
en vertrouwen 
over en weer via 
cultuur en
culturele 
uitwisseling

Verzusteringsovereenkomst

In maart 2013 is 
de verzusterings
overeenkomst 
getekend met 
een looptijd van 
5 jaar: focus van 
cultuur naar 
economie

Kansen benutten

2014 tot 2018:
economische 
kansen benutten, 
met concreet 
aanwijsbare 
resultaten voor 
de Weerter 
economie

Tijdpad internationale samenwerking met Yuhang



Ondernomen stappen 2009 tot 2012

• 2008 Handelsmissie Rabobank naar China 
(o.a. Hangzhou)

• 02-’09 Charter Bree-Maaseik-Weert (samen China)
• 05-’09 Letter of intent Weert > Hangzhou 

(district Yuhang)
• 10-’09 1e officiële bezoek Weert aan Yuhang

(Memorandum of Understanding)
• ´10 / ’11 geen activiteiten i.v.m. 

burgemeesterswisselingen
• 03-’12 1e bezoek burgemeester Jos Heijmans 

aan Yuhang
• 07-’12 Delegatie Yuhang bezoekt Weert



Ondernomen stappen 2013 en 2014

• 03-’13 Delegatie van Weert bezoekt Yuhang ter 
ondertekening verzusteringsovereenkomst

• 10-’13 Kleine delegatie Weert bezoekt Yuhang ter
voorbereiding van kunstuitwisseling 2014

• 05-’14 Kunstuitwisseling Yuhang-Weert, bezoek 
culturele delegatie Yuhang aan Weert

• 10-’14 Bezoek delegatie Weert aan Mayors Sisters 
Conference Hangzhou
Bezoek Yuhang, kennismaking nieuwe 
burgemeester en nieuwe partijsecretaris

• 11-’14 Bezoek delegatie Yuhang aan Weert 
• 05-’15 Handelsmissie naar Yuhang, met in kielzog

kunstuitwisseling Weert-Yuhang



Verzusteringsovereenkomst 18 maart 2013 Yuhang



Kunst op hoog niveau, oktober 2013 



Kunstexpo Yuhang-Weert Art Spectrum, mei 2014



Culturele delegatie Yuhang, Art Spectrum mei 2014



Bezoek Yuhang aan Weert, november 2014              



Top delegatie Yuhang informeren over economie 
Weert plus regio, november 2014



Samenwerken met China

• Sterke economie: kansen

• Overheidsgestuurde economie
(burgemeester is boegbeeld en opent deuren)

• Cultuur is voor Chinezen erg belangrijk
(Economie volgt cultuur)

• Eerst vertrouwen winnen dan zaken doen 
(opbouw relatie duurt jaren, basis is gelegd!)

• Deuren staan open: “ondernemers, het is nu aan 
jullie”



• Nagenoeg 50.000 inwoners

• Beroepsbevolking 20.500 26.500 banen

• Meer dan 3.500 bedrijven, waarvan ca. 1.150 in de
Maakindustrie en de Handel en Logistiek

• € 1.514.000.000 (€ 1,5 miljard!) toegevoegde waarde

• 580 hectare bedrijventerrein (netto 460 hectare)

• 97 hectare te ontwikkelen bedrijventerrein,
waarvan 70 hectare direct uitgeefbaar

Nog even de economische feiten over Weert…



Bijna 6.000.000
mensen binnen 
één uur reizen !

Rotterdam

Amsterdam

Ruhrgebiet

Weert
Antwerp

Met een groot bereik…



Geografisch zeer gunstig…

Rotterdam

Amsterdam

Ruhrgebiet

Weert

ELAT-driehoek
Luik-cargo

Vlaamse Ruit

Antwerpen



Economisch sterke sectoren in Weert

• Maakindustrie (ca. 15% van alle banen)
€ 0,3 miljard toegevoegde waarde (20%)

• Agro-food (ca. 19% van alle banen)
€ 0,3 miljard toegevoegde waarde (20%)

• Logistiek en handel (ca. 19% van alle banen)
€ 0,3 miljard toegevoegde waarde (20%)

• Zorg en maatschappelijke dienstverlening 
€ 0,3 miljard toegevoegde waarde (20%)

• Dienstverlening
€ 0,15 miljard toegevoegde waarde (10%)

• Toerisme en recreatie 
€ 0,09 miljard toegevoegde waarde (6%)

• Retail
€ 0,06 miljard toegevoegde waarde (4%)



Keyport 2020 regio

Yuhang district

Geografische vergelijking beide regio’s



Economische vergelijking beide regio’s

Yuhang district Weert e.o.
Aantal inwoners 
(2013)

1.170.000
250.000 (Midden-Limburg)
50.000 (Weert)

Aantal inwoners 
binnen 1 uur

> 10.000.000 Ca. 6.000.000

Aantal banen Nog geen opgave
108.000 (Midden-Limburg)
26.500 (Weert)

Aantal bedrijven Nog geen opgave
18.000 (Midden-Limburg)
3.500 (Weert)

Toegevoegde 
waarde (2013)

€ 12.100.000.000 
(BBP)

€ 6.880.000.000 (Midden-Limburg)
€ 1.514.000.000 (Weert)

Sterke sectoren

Maketech/industrie (40%)
Retail/(groot)handel (28%)
Bouw (22%)
Agro (7%)

Maakindustrie (20%)
Handel en logistiek (20%)
Agro-food (20%)
Zorg (20%)
Toerisme en recreatie (6%)



Quick-scan kansrijke sectoren 

Activiteiten Provincie Zhejiang, Yuhang district Regio Weert
Chemie en 
materialen

Centrum voor nieuwe materialen Productie van bouwmaterialen
Machinebouw t.b.v. productie van materialen
Verzinkerijen
Gereedschappen, machine bouw

Life sciences Farmacie Sorteer en verpakkingsmachines
Nutrienten (i.r.t. agro-food)
Grondstoffen 

Agro-food Agricultuur, bosproducten, fruit Agro-verwerkende industrie
Voedselproducerende  industrie
Ingrediënten productie
Machinebouw voor agro-food sector
Toelevering voor agro-food sector

Nieuwe energie Zonnecellen
Logistiek Gerelateerd aan bedrijvigheid Logistieke bedrijven

Groothandelsbedrijven
Distributiebedrijven
Import- exportbedrijven

High tech systems en 
maakindustrie

Lichte industrie, bijvoorbeeld 
textiel, leer, handwerk, 
voedselprocessen, machinebouw

Machinebouw
Gereedschappen industrie 
Onderdelen industrie
Besturingstechniek

Retail en toerisme Toerisme Verblijfsrecreatie
Binnenstad - retail
Outlets in nabijheid - retail
Pretparken in nabijheid
Horeca



Handelsbalans China - NL en Yuhang district - NL



Import en export per branche (cijfers 2013)

Yuhang district - Nederland

Planten en bloemen € 327.139
Chemicaliën € 13.334.884
Plastic & rubber € 1.262.420
Leer & bont producten en tassen € 4.335.678
Hout en houtskool € 1.468.689
Houtpulp, papier en karton € 31.679
Textiel € 34.883.161
Schoenen, hoeden, paraplu’s € 2.346.537
Mineralen en ceramische materialen € 140.225
Juwelen en fijnmetaal € 5.609
Metalen producten € 20.059.838
Mechanische en elektrische apparaten, audio en video app. en  accessoires € 8.199.489
Voertuigen, vliegtuigen, schepen en andere vervoersmiddelen € 4.375.810
Optische en medische instrumenten, klokken € 500.307
Andere producten n.e.g. € 14.562.544
Kunstwerken en -collecties
Totale vanuit Yuhang district naar Nederland € 105.835.352

Nederland – Yuhang district
Planten en bloemen € 474
Mineralen € 869
Plastic & rubber € 426.126
Leer & bont producten en tassen € 59.803
Hout en houtskool € 474
Houtpulp, papier en karton € 30.968
Textiel € 7.979
Metalen producten € 9.954
Mechanische en elektrische apparaten, audio en video app. en  accessoires € 8.690

Voertuigen, vliegtuigen, schepen en andere vervoersmiddelen € 1.422
Optische en medische instrumenten, klokken € 869
Andere producten n.e.g. € 869
Totale vanuit Nederland naar Yuhang district € 548.418



Grote kansen met Yuhang: wederzijds voordeel 

Verkennen en versterken van de zakelijke kansen tussen 
Yuhang district en Weert:

•Gedetailleerde analyse op de economische profielen, in het
bijzonder Maakindustrie, Logistiek & Handel en Agro-Food

•Analyse op kansen tot ‘match-making’

•Uitnodiging aan Weerter (en Keyport 2020 regio) bedrijven
om met ons individuele kansen te onderzoeken

•Speciale handelsreis in mei 2015



Handelsmissie mei 2015

•dec - feb Uitnodigingen aan Weerter bedrijfsleven

•jan – feb Analyse op ‘match-making’

•mar – apr Voorbereiding handelsreis

•Mei Handelsreis



Dank voor uw aandacht

Heeft u nog vragen…?


