MONDIAAL MIDDELPUNT
VAN PLANTENVEREDELING
EN ZAADTECHNOLOGIE
Het noorden van Noord-Holland telt tientallen gespecialiseerde bedrijven die groenten- en
bloementelers over de hele wereld voorzien van hoogwaardige zaden, stekken en jonge
planten. Ook toeleveranciers van de sector hebben zich hier ontwikkeld tot wereldspelers.
Tezamen vormen ze een succesvolle bedrijfstak met een high-tech karakter.
Dat maakt Seed Valley tot een uitdagend, internationaal werkterrein.

Met een sterk groeiende wereldbevolking is innovatie vooral gericht op hogere voedselproductie per hectare, met minder gebruik van water, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De levering van kwaliteitszaad aan tuinders - waar ook ter wereld - is de belangrijkste factor voor meer en gezondere voeding.

De naam Seed Valley is niet toevallig gekozen: hier wordt ‘groene software’ ontwikkeld,
de genetische programmatuur die bepaalt hoe groente smaakt, welke kleur of grootte
een bloem heeft en of een plant resistent is tegen ziektes. Stichting Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat het bedrijvencluster stevig verankerd wil blijven in Noord-Holland.
De stichting zet zich in voor het sectorimago, onderwijs & arbeidsmarktvraag, ruimte &
bereikbaarheid en kennisdeling.

KASGROENTEN

VOLLEGRONDSGROENTEN

OMZET

BLOEMEN

X

BLOEIENDE
TUINPLANTEN

EXPORT
NL: 14%
EU: 50%
REST VAN DE
WERELD: 36%

3 2014
2012 201
1
1
0
2
0
2009 201

Export is de basis. De omzetgroei in het buitenland (2011: +10%) is sterker
dan de binnenlandse groei (+3%).

Op de markt voor
tuinbouwzaden is
Holland een
onverwoestbaar
handelsmerk

Voldoende en gezond
voedsel voor een groeiende
wereldbevolking is hét vraagstuk
voor plantenwetenschappers en zaadbedrijven

INNOVATIE

16%
Gemiddeld 16% van de omzet wordt
geïnvesteerd in research & development, met uitschieters bij afzonderlijke
bedrijven naar boven de 20%.

20%

R&D Het totale Nederlandse bedrijfsleven besteedt 1,84% van het bbp aan R&D.
Bron: TNO / HCSS rapport 'De staat van Nederland Innovatieland 2012'
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Technologie,
verpakt als
een zaadje

INNOVATIE IN ZAAD
IS DE SLEUTEL TOT
DUURZAAMHEID EN
VOEDSELZEKERHEID

WERKGELEGENHEID

HOOGGEKWALIFICEERD

De werkgelegenheid neemt toe. Nederlandse
vestigingen groeien in de periode 2009 - 2015
met gemiddeld 5% per jaar. De buitenlandse
vestigingen groeien jaarlijks met gemiddeld bijna
9% meer medewerkers.
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39% van de medewerkers heeft een
hbo- of universitair diploma.

INTERNATIONAAL GERICHT
De Seed Valley bedrijven hebben in
Noord-Holland een ruimtebeslag van
ongeveer 370 hectare, verdeeld over
28 locaties.
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Veredelen doe je voor een wereldmarkt.

De bedrijven zijn met hun R&D en productie actief op
90 locaties in 45 landen in alle werelddelen en klimaatzones.
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