Tomato Masters in Kruisem
IN DE KLAS

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Over Tomato Masters
Op de grens tussen Deinze en Kruisem schittert een zee van glas in de zon. Drie broers
Vlaemynck en één zoon runnen er een tomatenbedrijf van meer dan 16 ha groot. Met
behulp van hoogtechnologisch vernuft worden trostomaten van de hoogste kwaliteit
geproduceerd voor het Flandria Elite label. Daarnaast is er ook de San Marzano- tomaat,
rijk aan smaak en de Intense-tomaat die geen sap verliest bij het snijden, handig op een
broodje en in een salade.
Bij Tomato Masters is tomaten kweken een ingewikkeld proces op basis van netjes
berekende schema’s en hoogstaande technologie.

Duurzaam bezig?
Stokstorm is de eerste zone in Vlaanderen die bewust werd voorbestemd en werd
ingericht als glastuinbouwzone: hier zouden 20 ha aan serres komen te staan. Zo
kon alles efficiënt gepland worden zodat er maximaal en zo duurzaam mogelijk
geproduceerd kon worden. Door het clusteren (bundelen) van bedrijven kon een
gemeenschappelijke aanleg gebeuren van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit,
wegen, ...). Zo worden de exploitatiekosten gedrukt. Maar er is ook een interessante
wisselwerking mogelijk tussen verschillende bedrijven zoals de tomatenserre en de
viskwekerij (zie verder) .

Dank aan natuurlijke vijanden en
bestuivers
Tomato Masters gebruikt zo weinig
mogelijk chemische gewasbescherming.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de
planten gezonde wortels hebben en dat
het niet nat is in de serre zodat de planten
droog blijven.
Ze zetten natuurlijke vijanden in om
plaaginsecten weg te houden. Zo eet de
larve van de sluipwesp en de roofwants
de schadelijke witte kasvlieg. De larve van
het Lieveheersbeestje doet zich te goed
aan bladluizen. De roofmijt wordt ingezet
tegen spint. Rupsen worden opgegeten
door het grijze kwikstaartje dat je hier
gezellig kan zien rond vliegen. Is de druk
van rupsen te hoog dan wordt de bacterie
Bacillus thuringiensis ingezet.
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Warmte Kracht Koppelingsinstallatie of WKK
Om de serres te verwarmen staat er hier een ‘kleine’ elektriciteitscentrale. De
elektriciteit wordt opgewekt in een krachtige gasmotor. De warmte die vrijkomt bij
de verbranding verwarmt de serres. In een klassieke elektriciteitscentrale gaat deze
warmte verloren. Warmte die niet meteen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld op warme
dagen, wordt als heet water opgeslagen in een goed geïsoleerde ketel, de buffertank.
3% van de opgewekte elektriciteit wordt in de tomatenserre gebruikt voor verlichting,
transport, pompen, enz. 95% wordt op het net geplaatst en levert elektriciteit voor
15.000 gezinnen!
De WKK van Tomato Masters
verwarmt eveneens Aqua4C,
een kwekerij van snoekbaars
iets verder in de Stokstormzone
gelegen. De resterende 2%
van de elektriciteit wordt daar
opgebruikt.
Het verbrandingsgas, vooral CO2,
wordt gewassen. De meeste
CO2 dient als voedingsstof
voor de planten. Resterende
verbrandingsgassen worden
uitgestoten.

WAT IS EEN WARMTEKRACHTKOPPELINGSINSTALLATIE OF WKK?
WKK is een gecombineerde, gelijktijdige
productie van warmte en elektriciteit.
De verbrandingsinstallatie zet aardgas,
aardolie, hout(snippers), plantaardige
olie, ... om in elektriciteit, warmte en
kooldioxidegas (CO2).
De warmte die anders verloren gaat,
wordt benut voor het verwarmen van
de serres. Tuinders gebruiken de stroom
zelf (meestal voor de belichting) of
leveren deze aan een collega of het
elektriciteitsnet. De uitgestoten CO2
dient als plantenvoeding. Zo geeft
een WKK in een serre dus een hoger
rendement en een verminderde CO2uitstoot.
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Water is kostbaar
Tomaten bestaan voor 94 % uit water. Er
is dus wel wat water nodig om tomaten te
doen groeien. Verslindt een tomatenserre
dan water?
Het regenwater dat hier op de 16 ha serres
valt, wordt opgevangen en afgevoerd naar
bassins. Die kunnen tot 125 miljoen liter
water bergen! Dit water wordt gebruikt
voor de planten. D.m.v. druppelaars
krijgt elke plant zijn hoeveelheid water
waaraan een optimale samenstelling van
voedingsstoffen is toegevoegd. Het te veel
aan water wordt gerecupereerd en terug
gebruikt. Er wordt dus zorgzaam met een
kostbaar goed als water omgesprongen.
Een klein deel van het opgevangen water,
wordt naar de viskwekerij ‘Aqua4C’ geleid
om vissen in te kweken. Het vervuilde
water komt gefilterd terug naar de
serreplanten als water met meststoffen.

Wist je …
... dat tomaten heel
gezond zijn? Ze bezitten
o.a. een stof die ons
beschermt tegen
slechte invloeden zoals
ongezonde lucht. Deze
stof ‘lycopeen’ werkt
zelfs beter als we de
tomaten eerst gekookt
hebben. Leve de
ketchup!

... dat een tuinder
hommels uitzet in een
tomatenserre. Die
besparen de tuinder een
hoop werk doordat ze de
bloemetjes bestuiven.
Vroeger deed de tuinder
dit zelf, bloem na bloem.

... dat er zelfs bruine
tomaten bestaan?
Ze worden ‘kumato’
genoemd. De allereerste
tomaten waren geel. Ze
waren ook heel klein,
het leken eerder bessen.

... dat een grote,
onregelmatige
gevormde tomaat
ook een ‘bonk’ wordt
genoemd.

... dat een oerslecht
theaterstuk of een
beschamend politicus
wel eens bekogeld
wordt met een regen
van rotte tomaten.

... dat in de jaren 1980
tomaten uit Nederland
‘Wasserbomben’
(waterbommen) werden
genoemd omdat ze
als water smaakten.
Sindsdien besteedt men
terug meer aandacht aan
de smaak en de geur dan
aan de grootte van de
opbrengst.

... dat je een tomaat
makkelijker pelt door ze
eerst onder te dompelen
in kokend water.
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Geschiedenis van de tomaat
De tomaat is in België de meest gegeten groente. Een Belg eet zo’n 60 of 6 kg
tomaten per jaar. Italianen eten 16 kg per jaar. Maar hoe kwam de tomaat tot hier?
• 1519: De tomaat (tomatl) wordt ontdekt bij de Azteken in Mexico en wordt
meegenomen naar Europa.
• 1544: Tomaat arriveert in Italië (Napels) en krijgt er de naam pomodoro (gouden appel
vanwege de gele kleur), wordt niet meteen gegeten want aanzien als giftig, is eerst
een sierplant.
• 1554: Dodoens beschrijft in zijn Cruydeboeck de tomaat als een onwelriekende en
giftige gulden appel.
• 17de eeuw: Zuid-Europa zet regelmatig tomaten op het menu tot de vrucht niet meer
is weg te denken uit de Italiaanse keuken.
• 1692: Recept van tomatensaus alla spagnuola (op z’n spaans) in kookboek van Italiaan
Antonio Lantini.
• 1762: Lazorro Spallanzani ontdekt een sterilisatietechniek om tomaten te bewaren.
• 1785: De tomaat wordt beschreven als culinaire variëteit in de catalogus ‘Le Bon
Jardinier’ van Vilmorin - Andrieux .
• 1790: Robespierre vraagt regelmatig om tomaten in de Parijse restaurants. In Ile de
France beginnen groentetelers tomaten te verbouwen.
• 19de eeuw: Vanaf nu verschijnt de tomaat ook op de Noord-Europese menukaart.
• 1809: Thomas Jefferson teelt tomaten in Virginia (VS) en schotelt ze voor aan zijn
gasten.
• 1824: Eerste recept voor tomatenketchup in The Virginia Housewife - kookboek van
Mary Randolph.
• 1885: Johannes Goovaerts staat op Mechelse groentemarkt met, tijdens het seizoen,
4 tot 5 kg tomaten.
• 1889: Eerste pizza Margarita wordt gemaakt ter ere van bezoek van Koning Umberto I
en diens vrouw Margarita in Napels.
• 1891: Campbell brengt eerste tomatensoep in blik op de markt.
• 1900 - 1950: De eerste tomatenserres verschijnen in Nederland en België maar toch
vooral na WO II.
• 1914: Eerste struiktomaten die klein blijven en niet hoeven te worden getopt
(= wegplukken van okselscheuten of ‘dieven’).
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• 1945: Ontstaan van ‘La Tomatina’ een groots tomatengooi-evenement in Buñol bij
Valencia.
• 1949: Amerikanen brengen ‘Big Boy’ op de markt (F1 hybride ras).
• 1970: Intrede van de substraatteelt in serres.
• 1972: Eerste sluipwespen worden ingezet in serre ter bestrijding van witte vlieg.
• 1980: Duitsers bestempelen Nederlandse serretomaten als ‘Wasserbombe’. De
zoektocht naar ‘smaak’tomaten kan beginnen. Als antwoord worden trostomaten op
de markt gebracht.
• 1981: De drie zonen Herman, Dirk en Johan stappen mee in het tuinbouwbedrijf van
vader Julien Vlaemynck en moderniseren het bedrijf.
• 1987: Veearts Roland De Jonghe, uit Westerlo, introduceert hommels in serres als
bestuivers en richt later het bedrijf Biobest op.
• 2012: Start met de aanleg van de glastuinbouwzone Stokstorm.

Duid de onderlijnde data aan op deze tijdlijn:

1500

2025

1554 Dodoens
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WTF, WKK?
WKK staat voor: W
K
K

De verbrandingsmotor werkt bij Tomato Masters op:

3
2
1
.

Som de 3 dingen op die door de WKK in de serre worden geleverd:

1

wordt gebruikt voor

2

wordt gebruikt om

3

wordt gebruikt als

Waarom zou je een WKK-installatie duurzaam of duurzamer noemen dan een gewone
elektriciteitscentrale?
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Hoe kweek ik zelf tomaten?
• Wil je tomaten zaaien? Doe dat dan (vorstvrij) vanaf maart in de serre of binnenshuis.
Je hebt een temperatuur nodig van ongeveer 20°C voor het kiemingsproces én veel
licht. Houd de grond vochtig maar niet te nat.
• De mooie plantjes verspenen in grotere potjes of vanaf mei in volle grond.
• Voor een snel resultaat koop je best plantjes die je in volle grond of buiten in potten
zet vanaf half mei. Bemest eerst de grond waar je gaat planten.
• Kies een standplaats in volle zon, liefst niet in de regen (serre of afdak) en uit de wind.
• Zorg voor een goede luchtcirculatie zodat de plant goed droogt. Zet planten niet te
dicht bij elkaar.
• Water geven doe je twee à drie keer per week. Niet op de plant gieten.
• Als de plant te hoog wordt, voorzie dan een steun (stok of spiraal) en bind op met
touw.
• Neem ‘dieven’ (okselscheuten) en overtollige bladeren weg. Bladeren die op de grond
komen, neem je best weg. Struiktomaten hoef je niet op te binden noch te dieven!
• De eerste rijpe tomaten kan je begin of half juli verwachten. Zorg ervoor dat er niet
meer dan 3 trossen tegelijk rijpen: dat vraagt te veel van je plant.
• Zet tomaten geen twee jaar na elkaar in dezelfde grond of pot. Zo voorkom je ziektes.

Bij Tomato Masters vind je vele buitenlandse werknemers (zoals Polen, Roemenen of Bulgaren): zo krijg
je in de serre een bont allegaartje van talen te horen.

In de serre
Lekker weertje in de serre
Wat een hitte, joh!
Zo warm
Lekker bloedrood die tomaatjes
Goh, die trosjes!
En kijk … een hommel op m’n arm!
In m’n topje loop ik
diep november
langs de eindeloze rijen
rood en groen
Roep ik ‘Dzién Dobry’
en ‘Bună ziua’
en dat vind ik
‘Supercool!’
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Zo klaar! Tomaat-Broccoli Twist
Ingrediënten:
• 3 medium tomaten
• kleine stronk broccoli
• 1/2 komkommer
• 1 selderstengel
• 1/3 citroen
Hoe doe je het?
Doe alle ingrediënten In de blender
of juicer en doe in een glas.

Gezonde mix van vezels,
lycopeen en vitamines!

Tomaat is gezond
Rood als vers bloed,
sappig en verfrissend
Aan je lichaam doet het goed
Helend en verkwikkend
Aperitiefhapje vol met bètacaroteen
Ketchup en sauzen vol lycopeen
Halt aan kankers, geen cholesterol die plakt
Joepie een stralende huid, weg met cataract
Fosfor, kalium, ijzer en vitamine C
Komaan, jongens!
Pak dat allemaal mee!
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Zo klaar! Bruschetta met tomatenbeleg
Ingrediënten:
• 3 tomaten
• 2 eetlepels verse fijngesnipperde basilicum
• 2 eetlepels olijfolie
• 1/2 stokbrood (hoeft niet heel vers te zijn)
• teentje knoflook
• fleur de sel
Hoe doe je het?
Pel en ontpit de tomaten, snij ze in kleine blokjes. Meng de
tomatenblokjes met de basilium en olijfolie. Breng op smaak
met peper en zout. Zet 30 minuten in de koelkast.

2

Snij de ciabatta (of stokbrood) schuin in sneetjes. Pel en
halveer de knoflook, wrijf er het brood mee in. Besprenkel
met olijfolie en rooster de sneetjes brood aan beide kanten
goudbruin of zet ze even in de oven of op de grill.

3

Verdeel het tomatenmengsel over de warme toast. Werk af
met fleur de sel.
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