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DUTCH
SOLUTIONS

Rondleidingen mogelijk in het
Nederlands/Duits/Engels/Frans/Japans
Duur: 1,5 uur
Afhuren van Tomatoworld voor een
dag(deel) mogelijk voor heisessie –
conferentie – vergadering - training –
workshop – productpresentatie – diner
in de kas en andere bedrijfsactiviteiten
Bezoek reserveren: +31 (0)174 612 525
Website: www.Tomatoworld.nl
Facebook:
www.facebook.com/tomatoworld
Twitter: @tomatoworldNL
Onze partners vindt u hier

TOMATOWORLD is een informatie en educatiecentrum in
Honselersdijk dat uitdrukking geeft aan de grote waarde
van de Nederlandse glastuinbouwsector en haar evidente
bijdrage aan de wereldvoedseluitdaging.
In 2008 is Tomatoworld opgericht door vernieuwende en
betrokken partners. Bedrijven die trots zijn op deze vitale en
duurzame sector en de technologische koppositie die zij
vervult in de rest van de wereld.
Tomatoworld ligt midden in het Westland en bestaat uit
1500m2 kas en uit een ruimte van 500 m2 ingericht met een
tentoonstelling.
De Tomaat is boegbeeld van onze experience. U kunt meer
dan 80 verschillende tomatenrassen live zien groeien EN
proeven.

Global challenges, Dutch solutions

HOE GAAN WE DE WERELD VOEDEN
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Dit is de kernvraag waarop Tomatoworld haar tentoonstelling heeft gebaseerd.
We staan voor enorme uitdagingen op het gebied van het wereldvoedselvraagstuk. We moeten meer monden gaan voeden door de bevolkingsgroei.
In 2050 zullen dit er volgens de laatste inzichten ca. 9 miljard zijn. Maar we
hebben hierbij te maken met opwarming van de aarde door verhoogde CO2
uitstoot, schaarste van zoet water, eindigheid van fossiele brandstoffen, een
enorme verspilling van voedsel, een groeiende afvalberg en de vorming van
megacities. Dat allemaal kan leiden tot een niet eerlijk verdeelde voedselbeschikbaarheid en problemen in de voedselveiligheid, zeker als we weten dat
70% van de wereldwijde voedselproductie door ‘smallholder farmers’ wordt
verbouwd.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat overal ter wereld voldoende voedsel
beschikbaar blijft, hoe “de pizza” beter verdeeld wordt, iedereen er een gelijke
hap van krijgt met evenveel beleg. En ook, hoe gaan we ervoor zorgen dat de
mensen die die nu veel te veel van de pizza nemen, bewuster worden van hun
voedingskeuzes en van het feit dat zorg voor een gezonde wereld en zorg van
een gezonde mens met elkaar verbonden zijn!

Global challenges, Dutch Solutions
Een bezoek aan Tomatoworld maakt U bewust van de mondiale uitdagingen waarvoor we
met elkaar staan. En vooral krijgt u het inzicht hoe de duurzame teeltwijze, de innovatieve
technieken en de goede kennis van het Nederlandse glastuinbouwcluster kunnen bijdragen
in de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk.

NEDERLAND ALS
WERELDSPELER IN
VERSE GROENTEN

EN FRUIT

Nederland is een wereldspeler van formaat als het gaat om
groenten en fruit. De groente- en fruitsector is de derde pijler van de
Nederlandse economie en staat binnen de Europese Unie op de
vijfde plaats in de productie van groenten. Voor de wereld heeft
Nederland een unieke draaischijffunctie door de import en export
van groenen en fruit. Nederland exporteert verse groenten en fruit
naar ca. 150 landen over de gehele wereld en importeert uit 107
landen, waarvan ongeveer driekwart weer opnieuw wordt
uitgevoerd. Drie op de vier landen wereldwijd heeft groenten en
fruit uit Nederland in het winkelschap liggen. Dit vergt een adequate
logistieke afhandeling en ook daar is Nederland goed in.

De Nederlandse groente- en fruitsector is van belang
voor de economie maar vooral voor de gezondheid
van mensen.

Bij het huidige
landbouw areaal

en de huidige
productiviteit

WAT ZIJN DE SUCCESFACTOREN VAN NEDERLAND?
 Beperkt beschikbaar areaal voor tuinbouw leidde tot
focus op intensivering en specialisatie in high value
producten.


in de wereld,

Innovatie gedreven om nog efficiënter en goedkoper
te telen.
Nederland is per hectare groenteteelt bijna twee keer
zo productief als het EU-gemiddelde maar verbruikt
veel minder water (FAO 2014)

hebben we in 2050
vier wereldbollen nodig



Nederland heeft van oudsher een handelsgeest.

om iedereen



van voldoende eten

Hoog kennisniveau door samenwerking tussen
producenten, onderzoek en onderwijs.



Voedselveiligheid heeft grote prioriteit en voldoet
aan hoge standaarden.

te voorzien

NEDERLAND TUINBOUWLAND

Veredeling en selectie maken deel uit van een langdurige
traditie in Nederland. De keuze en de verscheidenheid van
de Nederlandse en mondiale groenten, fruit en bloemen zijn
gebaseerd op een systeem dat dateert uit de 17e eeuw.
Toen al werden bijzondere tulpen geveild en wereldwijd
geëxporteerd (oorsprong van het beurs-systeem). Een open
innovatie op basis van de regulering van kwekersrecht heeft
geleid tot de ontwikkeling van de wereldwijd opererende
zaadbedrijven.
Nederland was in de zestiende eeuw de eerste natie waar
meer mensen in de stad dan op het platteland woonden.
We legden de Beemster en de Purmer aan om Amsterdam
te voeden. Het Westland was er voor Rotterdam en Den
Haag.
Een gebied als het Westland is uniek in de wereld door het
tuinbouwcluster van productie en toelevering.

ALLES BEGINT BIJ DAT ENE KLEINE ZAADJE
VEREDELING

De basis van een gezond en smaakvol product is het
zaad. Amper tien zaadhuizen zijn verantwoordelijk voor
minstens 85 procent van de wereldgroenteproductie.
Ongeveer 35 procent is afkomstig uit Nederland.
De sector plantaardig uitgangsmateriaal is van grote
waarde voor het oplossen van mondiale
maatschappelijke issues zoals bevolkingsgroei en
verstedelijking, gezondheidsuitdagingen en vergroening
van de industrie door o.a. het:
• Aanpassen van rassen aan de klimatologische
veranderingen voor een betere voedselzekerheid.
• Ontwikkelen van rassen met langere houdbaarheid en
de juiste inhoudsstoffen ter bevordering van de
gezondheid.
• Veredeling van planten die kunnen dienen als
vervanging van fossiele brandstoffen of voor
medicijnen.

DE NEDERLANDSE KAS ALS HIGH TECH KLIMAATHUIS

Nederlandse kassenbouwers zijn innovatief en vooruitstrevend. In de afgelopen jaren zijn high tech
kassen ontwikkeld waarin telers op duurzame wijze een hoge productie kunnen behalen. De teler maakt
in zijn kas gebruik van een klimaatcomputer waarmee hij de omstandigheden waarin het gewas groeit
naar zijn wens kan regelen. Er zijn vele variabelen waarop de teler kan sturen: Hij kan warmte toevoegen
of juist verneveling toepassen, water geven met exact de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, schermen
sluiten tegen de kou of de groeilampen aanzetten voor extra licht, CO2 de kas in blazen of ventilatoren
aansturen. Het telersoog, de groene vingers en de kennis van de teler blijven echter het
allerbelangrijkste om de teelt tot een echt succes te maken.

Bring in the Dutch
Met de kennis en de high tech oplossingen van de Nederlandse glastuinbouwsector kunnen overal ter
wereld producten op een duurzame wijze worden geteeld.

WAT GEBEURT ER IN DE KAS
SUBSTRAAT Een van de belangrijkste doorbraken in de Nederlandse
glastuinbouw was het gebruik van substraat als vervanging van de
teelt in aarde. Substraat is een onderlaag, een voedingsbodem. Er
zijn verschillende soorten substraten zoals turf, zaagsel, glaswol,
kokos en steenwol. In de vruchtgroententeelt is steenwol, een
natuurproduct uit de Duitse Eifel, het meest gebruikte substraat. Het
gebruik van kokos is in opkomst. Het grote voordeel van het gebruik
van substraat is het beter kunnen beheersen van de teelt.
Daarnaast is substraat hernieuwbaar en dat draagt dan weer bij
aan een duurzame wereld.
HERGEBRUIK CO2 Planten hebben CO2 nodig om te groeien. Co2
zit in de buitenlucht en komt binnen via de luchtramen. Ook is co2
een afvalproduct dat vrijkomt bij verbranding. Nederlandse telers
kunnen voor een deel voorzien in hun eigen CO2 behoefte door de
uitlaatgassen van hun WKK installatie te zuiveren en te gebruiken.
Een andere oplossing is het gebruik van CO2 van de
olieraffinaderijen. Al sinds de jaren zeventig lag er een ongebruikte
pijpleiding van Rotterdam naar Noord Holland. Nu heeft de
pijpleiding een functie gekregen voor het transport van CO2 naar
diverse tuinbouwgebieden. Circa 500 tuinders in Zuid-Holland
nemen CO2 af van de raffinaderijen van Shell en van Alco Energy
Rotterdam, een bio-ethanol producent. Het gezamenlijke doel is
om binnen 15 jaar 8 miljoen ton CO2 te hergebruiken.

WAT GEBEURT ER IN DE KAS
BESTUIVING Een grote arbeidsbesparing die Nederlandse telers
hebben gerealiseerd was mogelijk door het inzetten van hommels voor
de bestuiving van de planten. De hommels worden als volken in een
speciale doos met voeding aangeleverd. Ze vliegen vrij rond in de kas
en zorgen ervoor dat ieder bloemetje wordt bestoven zodat er
tomaatjes uit kunnen groeien. Hommels willen altijd weer terug naar
hun eigen koningin en zullen niet zo snel de kas uitvliegen.
BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING Het inzetten van hommels had als
consequentie dat niet of nauwelijks chemische gewasbeschermingsmiddelen konden worden ingezet. Dit was dan ook de
start van het gebruik van een biologische gewasbeschermingsmiddelen. Ziekten en plagen worden te lijf gegaan met natuurlijke
vijanden. Zo wordt bijvoorbeeld de sluipwesp ingezet ter bestrijding
van bladluis en de roofmijt tegen spint. Deze beestjes zijn door een
gespecialiseerd bedrijf opgekweekt en veroorzaken zelf geen schade
aan het gewas. Deze leverancier levert niet alleen de producten maar
geeft ook advies.
De teler controleert dagelijks op de aanwezigheid van ziekten en
plagen zoals spint, bladluis en mineervlieg zodat hij snel kan ingrijpen.
Zo handhaaft hij een biologisch evenwicht. Dit is handwerk en vereist
veel ervaring maar draagt wel bij aan een duurzame teeltwijze.

WAT GEBEURT ER IN DE KAS
EFFICIENT WATER GEBRUIK Zoet water zal de komende decennia
steeds schaarser worden. Minder dan 1% van het beschikbare water
is geschikt voor menselijke consumptie. Dit betekent dat efficiënt
watergebruik noodzakelijk is. Nederlandse telers kunnen in hun kassen
door de ultra moderne technieken en specialistische teeltkennis
tomaten telen met een minimale hoeveelheid water. Afhankelijk van
het type kas varieert dit van 4 tot 15 liter water per kilogram tomaten.
Voor een kilogram tomaten geteeld op het open veld teelt in
mediterrane landen wordt 60 liter water gebruikt.
JAARROND TELEN Sinds enige jaren zijn Nederlandse telers in staat om
jaarrond tomaten te telen door gebruik te maken van groeilicht.
Hiervoor worden hogedruk natriumlampen gebruikt die het zonlicht
nabootsen. Het gebruik van groeilicht vraagt veel kennis van de teler
en een aanpassing van de teeltwijze door de warmte die de lampen
afgeven. Met een WKK-installatie wekt de teler de benodigde stroom
op die de lampen verbruiken. De Nederlandse glastuinbouwsector
innoveert continu om nog efficiënter en zuiniger te kunnen telen. Het
toenemende gebruik van LED-verlichting is ook zo’n innovatie.
Hiermee kan een besparing op stroomverbruik worden gehaald van
ca. 30%. In de toekomst kan de energiebesparing oplopen tot 50%
door slimme plaatsing van de LEDs, het inzetten van de juiste
lichtintensiteit, het optimaal beheersen van de luchtvochtigheid en
aangepaste rassen.

WAT GEBEURT ER IN DE KAS
KLIMAATBEHEERSING MET SCHERMEN In de kas wordt gewerkt met
schermen. Deze zijn zonwerend en energie sparend. De nieuwste
ontwikkeling is dat er een dubbel scherm wordt gebruikt. Met meer
energieschermen en meer schermuren wordt intensiever geïsoleerd
en is het warmteverlies uit de kas kleiner. Nokschermen boven het
energiescherm voorkomen kouval en een gevelscherm verbetert de
isolatie van de kas. Bij de schermregeling moet rekening worden
gehouden met licht, kieren, temperatuurverdeling en
gewastemperatuur. Voor een optimale aansturing van de schermen
is een speciale module ontwikkeld voor de klimaatcomputer.
Samenwerking tussen de producent van de schermen en die van
de klimaatcomputer is hiervoor een must.

Samenwerking en maatwerk zijn de sleutel tot
behoud van de leidende positie van de
Nederlandse glastuinbouwsector.

WAT GEBEURT ER IN DE KAS
DUURZAME ENERGIE 93% van onze energie komt van fossiele brandstoffen.
Deze brandstoffen zijn eindig. De energie-efficiëntie is sinds 1990
verdubbeld en het aandeel duurzame energie is snel aan het stijgen. De
Nederlandse glastuinbouw is de eerste sector die op schema ligt om de
doelen van het Energieakkoord te halen. De sector wil nog duurzamer telen
en op termijn zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Hiervoor is innovatie
nodig. Gelukkig gebeurt er veel op dit gebied. Enige jaren geleden was de
WKK-installatie (Warmte Kracht Koppelingsinstallatie) al een flinke sprong
voorwaarts. Bij het draaien van deze grote generator komt warmte en CO2
vrij. Telers gebruiken de warmte voor de verwarming van de kas en de CO2
voor het groeien van de gewassen. De elektriciteit die met een WKK wordt
opgewekt, wordt gebruikt voor het eigen bedrijf of geleverd aan
bijvoorbeeld een woonwijk. Door gebruik te maken van een WKK daalt het
energieverbruik en CO2-uitstoot. De energiebesparing kan oplopen tot 20%.

Omdat een WKK installatie in de meeste gevallen nog draait op fossiele
brandstoffen zijn er nieuwe energiebronnen ontwikkeld. Sommige kassen
maken gebruik van zonne-energie. De grootste winst wordt echter behaald
door het gebruik van aardwarmte. Inmiddels zijn er op ca. 14 plaatsen
aardwarmteprojecten, die de Nederlandse telers voorzien van warmte. Uit
een diepte van 2300 meter wordt water van 85 °C uit de bodem gehaald,
om de kassen mee te verwarmen. Gebruikt water wordt weer
teruggepompt in de aardlagen, dus er wordt geen water uit de aarde
onttrokken. Aardwarmte is een schone en duurzame bron.

KENNIS EN PASSIE VAN DE TELER
Alle technologische hoogstandjes die in de Nederlandse
glastuinbouwsector worden gebruikt om op duurzame en efficiënte
wijze te telen, hebben geen enkele waarde zonder de specialistische
kennis en passie van de teler en zijn medewerkers. Hun ogen, oren
groene vingers en gevoel zijn essentieel om tot een topproduct te
komen. Het handhaven en ontwikkelen van kennis is dan ook een
belangrijk thema in Nederland en heeft tot gevolg dat er intensieve
samenwerking is tussen onderwijsinstellingen, universiteiten en het
bedrijfsleven.
Met specialistische kennis van de teler en goed geschoolde
medewerkers kunnen we onze koppositie in de wereld waarborgen.

HET PRODUCT
Kwaliteit en veiligheid:
Uiteindelijk levert de efficiënte en duurzame teeltmethode een smaakvol en gezond
product op. Kwaliteit en voedselveiligheid zijn voor de producten uit Nederland
gegarandeerd. De Nederlandse telers moeten hiervoor aan strenge eisen voldoen.
Deze eisen gaan verder dan alleen het teeltproces. Ook voor natuurbeheer rondom
het bedrijf, welbevinden van medewerkers, gebruik van verpakkingen en voor
logistieke processen zijn eisen opgesteld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
is een gewoonte geworden bij de Nederlandse telers.

Verpakkingen: Steeds meer producten worden verpakt aangeleverd. Dit heeft
voordelen voor de hygiëne en is een mooi communicatiekanaal. De afvalberg wordt
echter alsmaar groter. Verpakkingsleveranciers zijn steeds op zoek naar verpakkingen
die gemaakt zijn van hernieuwbare of composteerbare materialen. Ook hierin is er
samenwerking met de glastuinbouwsector en inmiddels kunnen er kartonnen dozen
worden gemaakt van de stengels van tomaten.
Productkennis: Veelal bepalen retailers wat er in het schap komt te liggen en hoe het
wordt aangeboden. In de mindset van consumenten worden groenten vooral tijdens
het avondmaal gegeten. Met de ontwikkeling van nieuwe producten zoals
snackgroenten, moet de consument worden verleid om het product ook op andere
momenten te gebruiken. Naast de verpakking en de plaats in de winkel is storytelling
daarbij een essentieel onderdeel. Supermarkt en producenten zouden veel meer
moeten samenwerken in overbrengen van productkennis aan consumenten. In
Tomatoworld kunnen AGF-chefs hun productkennis vergroten en de dialoog aangaan
over de vraag hoe we de groenteconsumptie kunnen verhogen.

GEZONDHEID
Gezond ouder worden:
In onze westerse wereld hebben we nauwelijks zorgen over de beschikbaarheid van
voedsel. De groente schappen van de winkels liggen vol en er is gedurende het
gehele jaar voldoende keuze. Toch is het eten van voldoende groenten en fruit niet
vanzelfsprekend. Bij slechts 25 procent van de Nederlandse bevolking staat dagelijks
voldoende groente op tafel. Twintig procent van de consumenten koopt
vierenveertig procent van de groenten. En dat terwijl we best wel weten dat het eten
van voldoende groenten en fruit belangrijk is voor een goede gezondheid en beter is
voor onze planeet.
Overgewicht lijkt steeds meer uit te groeien tot een volksziekte en het aantal mensen
met obesitas zal in de toekomst alleen maar toenemen.
Wij hebben ervaren dat gebrek aan kennis over voedsel en de herkomst hiervan een
belangrijke oorzaak is. Naast het besef van de urgentie van alle uitdagingen in de
wereld, geven we onze bezoekers ook bewustwording mee dat er een relatie is tussen
hun voedselkeuze en hun gezondheid.
Tomatoworld heeft hiervoor een Healthy Food Academy opgericht. Dit is een platform
van producenten, voedingsspecialisten en gastronomen.
Op onze locatie willen wij bezoekers laten ontdekken, leren, informeren, bewust
maken en zelf laten koken met de verse (en zo mogelijk zelf geoogste) groenten. Het is
bekend dat producten gaan leven als het verhaal erachter zichtbaar wordt gemaakt.
Hoe de teler met passie zijn producten teelt, wat zijn geheimen zijn om die lekkere
smaak te krijgen, hoe hij gebruik maakt van indrukwekkende technische hoogstandjes
en hoe duurzaam en gezond de Nederlandse groenten zijn.

GEZONDHEID
Wij hebben nu al de ervaring dat jonge medewerkers van de AGF afdeling van een
supermarkt na een bezoek aan Tomatoworld met andere ogen naar hun werk en de
producten kijken. En zolang er kinderen zijn die niet meer weten dat sla van een krop
komt, hebben wij nog een behoorlijke taak te vervullen!

“Let food be thy medicine
and medicine be thy
food.”
- Hippocrates -

Wij zijn van mening dat smaak en beleving moeten worden ingezet om mensen te
verleiden om eerder te kiezen voor gezonde producten.
WAAROM: Wij geloven dat GROENTE veel meer is dan een voedingsmiddel.
Wij geloven dat GROENTE een OERproduct is en alles in zich heeft om beleving en
emotie teweeg te brengen en daarmee uiteindelijk geluk.

Groente = 5G: Genieten, Gangbaar, Generatieloos, Gezond en Goedkoop
Onze droom is om zoveel mogelijk mensen: kinderen, ouders, opa's en oma's, de 5G
van groenten te laten beleven. Gewoon omdat wij vinden dat iedereen het waard is
om zich goed te voelen.

HOE: Wij denken dat door het verbinden van mensen, organisaties en bedrijven met
specialisaties op het gebied van voeding en gezondheid een collectieve intelligentie
ontstaat. En samen met een positieve intentie en realisatiedrang kunnen we echt
beweging in gang zetten en meer mensen 5G van groente laten beleven.
WAT: in een hands-on cultuur, een cultuur van dingen doen, zaken realiseren,
problemen oplossen gaan we concreet aan de slag. Met workshops, inspiratiesessies,
lezingen, kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering voor doelgroepen,
kookclinics, rondleidingen door de kas met 80 verschillende tomatenrassen etc.

DE TOEKOMST
Verandering is de enige constante. Dit geldt zeker voor de Nederlandse
glastuinbouwsector. Er wordt veel toegepast onderzoek gedaan en continu
geïnnoveerd. De groeiende en vergrijzende wereldbevolking, klimaatverandering
en ook gezondheidsproblemen zijn thema’s die de noodzaak van innovatie
vergroten.
Er worden rassen ontwikkeld met meer inhoudsstoffen maar ook rassen die kunnen
groeien onder moeilijke omstandigheden. Om nog efficiënter en duurzamer te
kunnen telen staat de technische innovatie op een hoog niveau. Processen
worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. En in het groenteschap zijn steeds
meer concepten te vinden die consumenten moeten verleiden om de
aanbevolen hoeveelheid groenten te eten, want uiteindelijk willen we allemaal
gezond oud worden.
In Tomatoworld gaan we graag met de bezoeker de dialoog aan over de vraag
of vertical farming, urban farming of grootschalige high tech farming de toekomst
zal worden of dat er hele andere oplossingen nodig zijn, want alleen in
gezamenlijkheid kunnen we bijdragen aan de mondiale beschikbaarheid van
veilig voedsel.
Tot ziens in

www.tomatoworld.nl

