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Stichting D’ONS

Uitdagingen en mogelijkheden internationaal zadenbeleid



Samen met onze partners 

willen we actief bijdragen 

aan de wereldvoedselvoorziening 

en verhoging van groenteconsumptie 

door de basis te leggen 

voor gezonde en aantrekkelijke 

groenten.



• Sinds 1924

• Zelfstandig

• Circa 2.800 medewerkers in ruim 30 landen

Familiebedrijf



• Wensen vanuit de markt

• Natuurlijke variatie

• High tech onderzoek

• Wereldwijd veredelingslocaties

Ontwikkeling nieuwe rassen



• Optimale productielocaties

• Alle zaden naar De Lier

• Intensieve kwaliteitscontrole

• Planning en logistiek

Hoge kwaliteit zaden



• Meer dan 1.000 rassen

• Verkoop in meer dan 100 landen

• Gangbaar en biologisch

• Seeds & Services

• Ketenmanagement

Samen de markt bedienen



• Sterke bedrijfscultuur

• Platte organisatie

• Langetermijnrelaties

Focus op mensen



Onze

organisatie



Continue investeringen in 

Research & 

Development

40% van 
collega’s

R&D

Meer en meer

specialistisch
Circa 30% van 

de omzet

R&D



• Omzet: meer dan 400 miljoen euro

• 100% groenten

Wereldmarktpositie

15%

14%

12%

8%8%
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5%

5%

5%

20%

3%

1 Monsanto

2 Vilmorin

3 Syngenta

4 Bayer

5 Rijk Zwaan

Sakata 8

Takii 9

Bejo 6

Enza 7

East-West 10

Others



Altijd vanuit een langetermijnvisie

Noodzakelijk om kansen te benutten

Continue groei
Collega’s

Omzet
(in miljoenen euro’s)

•
•

2017



Global trends

• Groeiende wereldbevolking

• Demografische veranderingen

• Veranderende lifestyle

• Ondervoeding

• Milieu

• Etc.

• Trends identificeren en een antwoord

ontwikkelen

• Anticiperen op toekomstige ontwikkeleingen



• Weining/geen toegang tot gezond voedsel

• Micronutrient dificientie ‘hidden hunger’

Ondervoeding

Wat kunnen we doen?

• Veredelen voor Afrika

• Kennis delen

• Focus op voedings waarde



• Schaarste van land en water

• Duurzaamheid

• Biodiversiteit

Milieu

Wat kunnen we doen?

• Teeltmethoden veranderen

• Veredelings doelen aanpassen

• Biodiversiteit bevorderen



Rijk Zwaan Projecten

Zelf-gefinancierd door COS

Co-financiering-PPPs



Ontwikkelingsporject
en-eigen financiering

Ontwikkelingsprojecten

Eigen Financiering



PERU

• We werken samen

met  NGO Aprodes

• Groente produktie

dmv familie tuintjes



Project Peru

• In eerste fase nadruk op training ogv

groenteteelt en consumptie, voor 

eigen gebruik, in breedste zin vh

woord

• Daarna ruilen/verkopen op lokale 

markt; opschaling

• Daarna-professionalisatie slag: 

commerciele produktie voor lokale 

markt/supermarkt





Project Guatemala

• Eerst nadruk op training/scholing ogv

groenteteelt

• Dan: zoeken naar mogelijkheden bij 

lokale banken voor leningen, voor 

investeringen in teelt 

(commercialisatie, professionaliteit)

• Parallel: linken met afzet markten, 

individuele telers helpen zich te 

organiseren richting de markt



• Lokale expertise nodig

• Opschaling

• Samenwerking met locale telers-

organisaties, banken, NGO’s, overheid

Public-private partnerships



Ontwikkelen en stimuleren
van lokaal
ondernemersschap in 
Afrika



Uitdagingen

Kenyan Consumers take significant less fruits and vegetables 

than the 146 kg/pp the WHO recommends, this is one of the 

causes of micronutrient deficiencies [source WUR 2012]

9%

6%

3% 51%

Cereals, Roots, Tubers

9%

Sugars and Syrups

Pulses

4%Vegetables

Fruits

10%
Meat, Fish, Dairy

9%

Oil and Fats

Others

The food basket is not adequate to bring the necessary daily 
nutritional requirements per capita. 



Hidden hunger

• “In tropical Africa, micronutrient

deficiency, called ‘hidden hunger’ is a 

main cause of health problems, high 

mortality and low economic

productivity”

• “Nutritionists of WHO-FAO 

emphasize that a daily portion of 

various vegetables is essential for a 

well-balanced diet”



Uitdagingen

• Small farmers’ producity

is low

income low;

• Access to high quality 

seeds limited. 

• Markets don’t work well

for farmers

• Consumers have 

limited access to 

nutritious food



Arusha, 
Tanzania





AIM – vegetables for all
Targeting the whole vegetable chain 

from seed to stomach

Fresh

Distribution

& retail

Processing

&

Marketing

High

Quality

inputs
Consumers

Smallholder
farmers



SEVIA
Seeds of Expertise for the Vegetable 

Sector of Africa

Inkomensverbetering van 
locale telers en bijdragen
aan voedselzekerheid:

- Introductie van nieuwe
rassen

- Ontwikkelen en
demonstreren van 
aangepaste technieken

- Voorlichting



• Telers – organisaties

• Banken

• Handelaren

• Supermarkten

Kenya- HortImpact-

ketenontwikkeling



In Suriname??

!!!!!!!!



•

DANK U VOOR UW AANDACHT


