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Wat zeggen de cijfers?

136 kennisintensieve tuinbouwtoeleveranciers in Zuid-Holland

Vs. 21% investeringen door Nederlandse bedrijven

Daarvan zijn er in 44 gevallen sprake van een bedrijf waarin 

geparticipeerd is / 32%
In 15 gevallen betreft dit participaties door buitenlandse

 ondernemingen / 11%

Kennisintensieve
tuinbouwleverancier 

136

Zelfstandige
onderneming

92

Met participatie

Participatie door
buitenlands bedrijf 

44 29

15

Participatie door
Nederlands bedrijf



Groeiende trend van het aantal 
investeringen/participaties in 
kennisintensieve 
tuinbouwtoeleveranciers
4x zoveel investeringen in de laatste drie jaar

2015 – 2018

2019 – 2022

Ontwikkeling door de tijd

8

32

investeringen in 4 jaar

investeringen in 3 ¼ jaar

Buitenland Nederland

Investeringen glastuinbouwtoeleveranciers ZH naar buitenlandse/binnenlandse
investeerder (#)*

*   Bedrijvenbestand bevat ook investeringen uit 1998, 2006, 2008, 2012. Deze zijn buiten
deze figuur gehouden. De grotere beschikbaarheid van informatie in recente jaren kan 
vertekenen. Interviewpartners herkennen de trend van een versnelling. 
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zijn
Motieven

Is een logische stap voor diverse 
glastuinbouw-toeleveranciers 

Participatie

Kansen in nieuwe product-markt combinaties 
verzilveren internationale groeikansen glastuinbouw en 
mogelijkheden in aanpalende markten (bijv. klimaattechniek)

Technologische ontwikkeling
doorontwikkelen en toepassen nieuwe technieken (robotisering, 
big data, groeimodellen, kunstmatige intelligentie)

Professionalisering
van het bedrijf door externe kennis/capaciteiten binnen te 
halen

Bedrijfsoverdracht
versoepelen door externe participant aan boord te halen

Financieel
inkomsten voor (terugtrekkende) ondernemer  
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Buitenland NederlandGlastuinbouwcluster

Investeringsmaatschappij

Bedrijf andere sector

2612

6

Investeringen glastuinbouwtoeleveranciers ZH naar 
type investerend bedrijf (#)

Aard participaties/investeringen



Bij een minderheidsaandeel blijft de 
glastuinbouwtoeleverancier in grotere mate 
zelfstandig dan bij een meerderheidsparticipatie. 
Een minderheidsparticipatie biedt vanuit 
clusterperspectief daardoor wel veel kansen en 
minder risico’s.

Buitenlandse participaties naar belang

* Bedrijf actief in het tuinbouwcluster of van buiten de sector met een 
strategisch, niet-financieel motief om te participeren 

Meerderheids-/minderheidsbelangen

Strategische participant*

Investeringsmaatschappij

Totaal

4

4

8

3

3

4

4

11

Meerderheidsbelang Minderheidsbelang Onbekend Totaal

4

15



Doorzetting trend van participaties in 
tuinbouwtoeleveranciers. 

Consolidatie in de sector. 

Veel (kleine/middelgrote) mkb bedrijven, kleiner aantal 
grotere bedrijven. 

Door schaalgrootte meer actief op de internationale 
markten en investeren in technologie ontwikkeling.

Sectorkansen: Extra technologische kennis, 
internationale groeikracht, investeringskracht en 
aantrekken van extra activiteiten

Sectorrisico’s: Minder investeringen in collectief 
onderzoek, vertrek van activiteiten en risicovolle 
finaniceringsconstructies

Betekenis voor de 
Nederlandse 
tuinbouwsector



Aanbevelingen voor beleidsmakers

Voor regionale overheden en aanjaagorganisaties ligt een rol in 
bedrijvenbeleid en vestigingsklimaat.

Actief vestigingsbeleid: behoud glastuinbouwareaal, stimuleer 
innovatief koploperschap en werk aan talentontwikkeling.

Omarm het goede van buitenlandse participaties zonder het 
belang van een levendige Nederlandse tuinbouwsector uit het 
oog te verliezen.

Houd vinger aan de pols bij Nederlandse bedrijven met 
buitenlandse aandeelhouders.

Betrek buitenlandse bedrijven actief bij het ecosysteem.



Kassenbouwer, 
turn-keyleverancier kassen 
voor hightech 
tuinbouwprojecten.

Producent van robotica en 
automotivetechnologieën, 
systemen en producten.

Jaar

2020

Bedrijf / 
Investeerder

Certhon - Denso - voorbeeld bedrijf andere sector

Activiteit Vestigingsplaats

Certhon

Denso Japan

Poeldijk, Nederland

Vermeerderaar en 
veredelaar in de sierteelt.

Investering vanwege de 
verwachte lange termijn 
groei van de 
tuinbouwtoelevering 
gebruikt voor verder 
professionalisering en 
bijvoorbeeld investering in 
R&D (Breeding Technology 
Center)

Investeringsmaatschappij 
in alternatieve sectoren

Jaar

2015

Bedrijf / 
Investeerder

Dummen Orange - BC Capital - voorbeeld investeringsmaatschappij

Activiteit Vestigingsplaats Investering gebruikt voor

Investering voor het 
versnellen van 
internationaliserings-
activiteiten en gezamenlijke 
ontwikkeling van 
automatiseringsinnovaties 
(bijvoorbeeld een 
oogstrobot)

Investering gebruikt voor

Verenigd Koninkrijk

Poeldijk, NederlandDümmen Orange

BC Capital

Illustrerende voorbeeldcases



Ona�ankelijk advies, 
trainingen en onderzoek in 
de plantaardige landbouw.    

Ontwikkelt groeimodellen 
voor oplossingen in de land- 
en tuinbouw.

Jaar

2022

Bedrijf / 
Investeerder

Delphy - AgriFORCE - voorbeeld glastuinbouwcluster

Activiteit Vestigingsplaats

Delphy 

AgriFORCE Growing
Systems Ltd.

Canada

Bleiswijk, Nederland
Uitbreiding van kennis op 
bijvoorbeeld groene 
digitalisering

Investering gebruikt voor

Illustrerende voorbeeldcase
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