Contactgegevens
ZAKELIJK

Duurzaam

Stichting Tomatoworld
Zwethlaan 2
2675 LB Honselersdijk

Kennis

+31 (0)174 612 525
reservering@tomatoworld.nl
info@tomatoworld.nl
www.facebook.com
/tomatoworld
@tomatoworldNL

Technologie

www.tomatoworld.nl

De Nederlandse
glastuinbouw
Tomatoworld is een belevingswereld
die de grote waarde van de
Nederlandse glastuinbouwsector
zichtbaar maakt. In het informatie- en
educatiecentrum worden bezoekers
in een rondleiding meegenomen
in de dynamische wereld van de
glastuinbouw.
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Hoe gaan we 9 miljard
mensen voeden?
Deze mondiale uitdaging
staat centraal in Tomatoworld.
Bevolkingsgroei, eindigheid van
fossiele brandstoffen, opwarming
van de aarde, schaarste van zoet
water, verspilling van voedsel en de
waarde van gezond eten zijn thema’s
waarvan we het belang niet kunnen
onderschatten. Tijdens de rondleiding
wordt u zich hiervan extra bewust.
Tegelijkertijd geven wij u het
inzicht dat de duurzame teeltwijze,
de innovatieve technieken en de
goede kennis van het Nederlandse
glastuinbouwcluster kunnen
bijdragen aan de oplossingen van
het wereldvoedselvraagstuk.

Een kas vol
beleving

Programma
op maat

Inspirerende
locatie
Tomatoworld is ook een
inspirerende locatie voor uw
vergadering, conferentie, training,
bedrijfs- of productpresentatie,
educatief personeelsevent etc.

Tijdens de rondleiding brengt u
een bezoek aan de demonstratiekas
van Tomatoworld. Hier kunt u
met uw eigen ogen zien hoe 80
verschillende tomatenrassen
worden gekweekt met de
modernste technieken. U ziet
hoe ziekten en plagen op een
biologische wijze worden aangepakt
en wat er allemaal gedaan wordt om
een mooie, smaakvolle tomaat te
krijgen. En... natuurlijk proeft u van
de verschillende soorten tomaten.
Hoe groeit nu zo’n tomaat? Welke
technieken worden er in de
tuinbouw gebruikt? Wat doet een
teler als een plant ziek wordt? Hoe
komt het product van de teler bij de
consument?
Allemaal vragen waar
Tomatoworld het antwoord
op heeft.
Een bezoek aan Tomatoworld
gaat altijd op afspraak en onder
leiding van een van onze educatieve
medewerkers. De rondleiding duurt
ongeveer 1,5 uur.

Buiten de standaard rondleiding
is het mogelijk om in overleg een
dag- (deel) programma te maken,
aangesloten op uw wensen.
Wij beschikken over medewerkers
met veel kennis van de glastuinbouw
en kunnen gebruik maken van
de kennis en ervaring van onze
partnerbedrijven.
Wij nodigen u uit om Tomatoworld te
komen ervaren en nemen graag uw
wensen persoonlijk met u door.

Voor afspraken, een vrijblijvende
(maatwerk) offerte of meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Stichting Tomatoworld
Zwethlaan 2, 2675 LB Honselersdijk
0174 - 612 525
reservering@tomatoworld.nl

www.tomatoworld.nl

Bij een reservering krijgt u gratis
beschikking over:
Onze conferentieruimte
tot 120 zitplaatsen
*
500 m2 aan informatie- en
educatiecentrum over de
Nederlandse glastuinbouw
*
Moderne communicatiemiddelen
zoals geluidsinstallatie, beamer,
groot scherm, laptop en
WIFI verbinding
*
Een gastvrije ontvangst door een
gastvrouw
-----Informeer ook naar onze diverse
cateringmogelijkheden. Wat dacht
u bijvoorbeeld van een lunch of
diner in onze kas?

