
 

 
 

P E R S B E R I C H T 

 

Ergon International sluit zich aan bij Seed Valley 

Ergon, een onverwoestbaar trekpaard tussen de luxepaardjes 

 

Het Enkhuizer zaadbedrijf Ergon International heeft zich aangesloten bij Seed Valley, het 

Westfriese samenwerkingsverband van zaadbedrijven.  

 

Het kleine bedrijf, in 1995 opgericht door Jan J. de Bruin, wil zijn steentje bijdragen aan de missie 

van Seed Valley: versterking van de economische positie en verankering van het bedrijvencluster 

in Noord-Holland. Dat doet Seed Valley door de sector neer te zetten als een duurzame, vitale, 

hoogwaardige en innovatieve bedrijfstak. Een boeiende sector om in te werken, met een grote 

bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving. 

Ergon importeert en exporteert groentezaden, met het accent op vruchtdragende gewassen zoals 

tomaat, (water)meloen, korte komkommer, paprika en hete peper. Het bedrijf exporteert naar 

ongeveer dertig landen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Oost-Europa. 

Geen handleiding  

Directeur-eigenaar Jan J. de Bruin heeft een lange staat van dienst in de branche. Met zijn bedrijf 

is hij actief in gebieden waar het gebruik van technologie in de tuinbouw nog op een laag pitje 

staat, vergeleken met onze westerse maatstaven. Toch rekenen zijn klanten op een goede 

opbrengst onder de meest uiteenlopende omstandigheden. "En zonder gedoe", benadrukt De 

Bruin. "Als je in onze exportgebieden zaden aflevert met een dikke teelthandleiding erbij kun je 

het wel schudden. Wij zijn daarom altijd op zoek naar betrouwbare en robuuste rassen die in alle 

omstandigheden – heet of koud – een goede opbrengst geven." 

Belgisch trekpaard 

Alle zaden worden op de markt gebracht onder de handelsnaam Ergon Seed. Het assortiment 

van Ergon wordt in eigen beheer en onder supervisie van De Bruin verbeterd en vernieuwd. Het 

bedrijf beschikt over een proefstation waarin jaarlijks honderden rassen worden getest. Daarbij 

wordt gekeken naar de opbrengst en vroegheid van een plant, de kwaliteit van de oogst en de 

houdbaarheid van het product. In de testprogramma’s wordt vooral geselecteerd op rassen die 

het onder wisselende omstandigheden goed doen. De Bruin: "Onze rassen zijn robuust en niet 

snel vatbaar voor allerlei 'verkoudheidjes'. In de gebieden waarin wij werken, hebben tuinders 

geen behoefte aan een volbloed luxepaard maar juist aan een onverwoestbaar Belgisch 

trekpaard."  



 

Succesvol in Irak 
 
De onderneming beschikt over een 
internationaal netwerk van 
ontwikkelaars en veredelaars dat in 
verbinding wordt gebracht met lokale 
distributeurs. Een veredelaar heeft vaak 
zelf geen toegang of heeft niet de 
expertise in huis om deze distributeurs 
met vertrouwen tegemoet te treden. De 
samenwerking met Ergon verlaagt voor 
veredelaars de drempel om hun eigen 
markt te vergroten en de verkoop in het 
buitenland te stimuleren. De gebieden 
waarin Ergon International opereert, 
vragen elk om een eigen aanpak. 
Specifieke kennis van de lokale markt 
is noodzakelijk. De Bruin geeft een 
voorbeeld. "Iedereen heeft een beeld 
bij hoe lastig het is om zaken te doen in 
een land als Irak. Maar ondanks alle 
sombere berichten uit dit land, zijn wij 
daar succesvol in de verkoop van 
groentezaden. De Irakezen eten 
gezonde groenten uit zaden van 
Ergon." 
 

 

Name of the game 

Voor Ergon geldt het motto ‘waar een klein bedrijf groot in is’. De Bruin benadrukt het 

onderscheid met andere ondernemingen die specialistische en hoogwaardige zaden op de markt 

brengen. De grote kracht van Ergon ligt in de handelsaanpak in combinatie met verkoop van 

zaden die zich kenmerken door hoge opbrengsten met vruchten van goede kwaliteit en smaak. 

Sterke en 'makkelijke' gewassen die het goed doen onder uitdagende en wisselende 

omstandigheden. De Bruin: "Hoe je het ook wendt of keert, smaak is uiteindelijk waar het 

allemaal om draait. Taste is the name of the game." 

Over Seed Valley 

Seed Valley is de aanduiding voor hét internationale centrum voor plantenveredeling en 

zaadtechnologie, gelegen tussen Enkhuizen en Warmenhuizen. Het is de thuisplaats voor 

tientallen innovatieve bedrijven die nieuwe, betere plantenrassen ontwikkelen, met name voor de 

groenten- en sierbloementeelt. Tot het Seed Valley cluster behoren ook leveranciers van 

diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector. Vanuit Seed Valley worden zaden, 

stekken en jonge planten geëxporteerd naar klanten over de hele wereld.  

Het cluster van zaadbedrijven heeft sinds 2008 de krachten gebundeld in stichting Seed Valley. 

Missie van de samenwerking is versterking van de economische positie en verankering van het 

cluster in Noord-Holland. Dat wil stichting Seed Valley bereiken door te investeren in haar imago, 

de instroom van vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. Gezamenlijke willen de 

bedrijven Seed Valley neerzetten als een duurzame, vitale, hoogwaardige en innovatieve 

bedrijfstak. Een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in 

een aantrekkelijke leefomgeving.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

Lana de Bruin (Ergon International) 0228 32 12 55. www.ergonseed.nl 

Erwin Cardol (projectmanager Seed Valley) 088 123 7333. www.seedvalley.nl 
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