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Internationale kansen voor 
Nederlandse ondernemers

Bedrijven uit de Nederlandse glastuinbouw 
en de toeleverende industrie nemen dankzij 
de samenwerking met Wageningen UR 
Glastuinbouw deel aan talrijke  internationale 
glastuinbouwprojecten. Zo krijgt het Nederlandse 
bedrijfsleven de mogelijkheid om nieuwe markten 
te verkennen en het netwerk te vergroten.

Bij de internationale projecten van Wageningen 
UR Glastuinbouw gaat het vaak om 
demonstratieprojecten, kascomplexen voor 
commerciële glastuinbouw en geavanceerde 
kassen die bedoeld zijn voor onderzoekdoeleinden. 
Door onze samenwerking met het Nederlandse 
bedrijfsleven bieden wij overheden van over de hele 
wereld de mogelijkheid om actuele technologie uit 
de Nederlandse glastuinbouw binnen de grenzen 
te halen. Tegelijkertijd bieden wij de Nederlandse 
ondernemers extra mogelijkheden om nieuwe 
markten te verkennen en aan te boren.

Wageningen UR Glastuinbouw is voor buitenlandse 
overheden en investeerders een vanzelfsprekend 
aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling 
van een eigen glastuinbouwsector en de 
ontwikkeling en bouw van demonstratieprojecten 

en onderzoekkassen. Die rol van aanspreekpunt 
hebben wij te danken aan de brede kennis en 
ervaring van onze onderzoekers, de internationale 
naam en faam van de Nederlandse glastuinbouw 
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en de resultaten van ons onderzoek die aan 
dat succes bijdragen. Daarnaast geniet onze 
zogenoemde “Adaptief kasontwerp”-aanpak een 
brede internationale bekendheid. 

De combinatie onze brede vakkundigheid met 
ons uitgebreide internationale netwerk maken 
ons uniek in de wereld. Wij beschikken immers 
over wetenschappelijke én praktische kennis over 
de optimale teelt van groente- en siergewassen, 
over de beheersing van ziekten en plagen en over 
technologie rondom kassenbouw, licht, energie en 
klimaat.

Als ondernemende onderzoekers herkennen wij 
kansen voor onszelf en onze partners. Ons netwerk 
bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het 
buitenland en onder buitenlandse en internationale 
investeerders is daarbij van groot belang. 
Internationaal actieve ondernemers maken al volop 
gebruik van de mogelijkheden die Wageningen UR 
biedt voor het uitbreiden van hun markt.

Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden 
die Wageningen UR Glastuinbouw biedt, neemt u 
dan contact op met Sjaak Bakker, manager van 
Wageningen UR Glastuinbouw. 
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