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- STOFFELS TOMATEN -

EEN TOMAAT IS NIET
ZOMAAR EEN TOMAAT!
Pionier in innovatie

Een aangepaste tomaat voor ieder moment
van de dag

Land- en tuinbouw is een volatiele sector. Soms
hoor je dat er een berg is van één of andere teelt,
en een tijdje later hebben land- en tuinbouwers
af te rekenen met schaarste. Wellicht is het je al
opgevallen dat er tegenwoordig een grote variëteit
aan tomaten bestaat. “Vroeger had je eigenlijk maar
één soort tomaten die je op smaak bracht met
olie, azijn, peper en zout. Nu vind je echt tomaten
die smaakvol van zichzelf zijn. Dat heeft alles te
maken met de verwachtingen die de teler van de
tomatenplant heeft en van de diversiteit in rassen. In
de tomatenteelt heb je twee mogelijkheden: ofwel
kies je voor kwantiteit en oogst je veel tomaten die
omzeggens geen smaak hebben, ofwel beoog je
kwaliteit, zeg maar smaakvolle tomaten, maar dan
heb je een beperkte opbrengst. Wij zetten in op
smaak!”, benadrukt Petra.

De afgelopen jaren werd er heel wat geëxperimenteerd met de tomatenplant.
Met als gevolg dat deze edele vrucht (groente) zich laat smaken in verschillende
vormen, formaten en kleuren! Knokke Actueel serveert je het smaakvolle verhaal
van een toonaangevend bedrijf in de tomatensector: Stoffels Tomaten uit
Rijkevorsel. Een gesprek met medezaakvoerder Petra Veldman.
“Vandaag is Stoffels Tomaten een verticaal
geïntegreerd bedrijf dat de keten ‘van producent
naar consument’ zo kort mogelijk wil houden. We
zijn dus niet meer aangesloten bij een veiling. We
telen, verpakken en vermarkten onze tomaten zelf
in België. Meer en meer kijken retailers rechtstreeks
naar de producent. Daarnaast exporteren we naar
16 Europese landen via distributieplatformen”, zegt
Petra Veldman enthousiast.

Stoffels Tomaten heeft bijna 25 jaar ervaring
De tomatenkwekerij die landbouwingenieur Paul
Stoffels in 1995 oprichtte met zijn echtgenote
Petra Veldman is intussen uitgegroeid tot een
dynamisch, modern en duurzaam tomatenbedrijf
met ongeveer 30 ha teeltoppervlakte en 250
medewerkers. Kunsthistorica van opleiding, maakte
Petra een tiental jaren geleden de overstap van de
‘cultuursector’ naar de ‘tomaten’cultuur om een
operationele rol in hun bedrijf op te nemen.
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Stoffels Tomaten heeft ook de toon gezet in het
creëren van nieuwe gebruiksmomenten om zijn
afzetmarkt te kunnen vergroten en zo te ontsnappen
aan de volatiliteit van de sector. “Er is nu een
uitgebreid aanbod van tomaten qua vorm, kleur en
doeleinden. Met bijzondere conceptverpakkingen
communiceren we aan onze klanten waarvoor je
die tomaat kunt gebruiken. Denk aan de kleine
snoeptomaatjes, die als tussendoortje heel
populair zijn. Of de tapastomaat die we voor
Colruyt telen. De TomaGusto is dan weer een
grotere tomaat met veel smaak. Onze nieuwste
variëteit is de TomaMuse. Naast het gamma voor
de smaakbewuste consument kijken we voor
chef-koks uit naar bijzondere tomatenvariëteiten
waarmee ze zich kunnen onderscheiden.”

Het Stoffels smaakteam

Verpakkingen volgens ‘reduce-reuse-recycle’

Meermaals per jaar gaat het Stoffels smaakteam
op zoek naar nieuwe variëteiten. “Wij hebben
rechtstreeks contact met de zaadhuizen, de
‘veredelaars’. Het duurt ongeveer 10 jaar voor de
veredelaar een tomaat heeft ontwikkeld die op
punt staat. De rassen worden geselecteerd op
basis van onberispelijke kwaliteit, unieke smaak
en smaakvastheid. Het smaakteam test nieuwe
variëteiten en nieuwe trends uitvoerig uit in onze
eigen kassen. Productiecapaciteit, resistentie en
houdbaarheid worden in kaart gebracht.” Smaak
blijft het meest doorslaggevende argument om
een ras te behouden. Een tomaat moet lekker zijn!
Daarom oogst Stoffels de tomaten pas wanneer ze
volledig gerijpt zijn aan de plant.

Niet alleen in nieuwe tomatenvariëteiten, maar
ook in de ontwikkeling van verpakkingen en
marketingconcepten streeft Stoffels Tomaten
naar originaliteit. “Met de eindconsument in
gedachte kiezen we verpakkingen die meteen
de gebruiksmogelijkheden suggereren. Die
moeten bovendien volgens ons ‘reduce-reuserecycle’-principe duidelijk recycleerbaar of
composteerbaar zijn”, zegt Petra. “We werken met
kartonnen verpakkingen en volledig herbruikbare
degradeerbare shakers, inclusief de biofolie die
erin verwerkt is. Onze verpakkingen kunnen dus
volledig bij het oud papier. Onze boodschap zetten
we kracht bij met erkende certificaten.”
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daarmee verwarmen we onze serre. De vrijgekomen
rookgassen worden gereinigd. De CO2-uitstoot
wordt benut door de planten en omgezet in
zuurstof. De opgewekte elektriciteit leveren we
terug aan het net”, licht Petra toe. Organisch afval
wordt omgezet naar grondstof volgens het ‘cradle
to cradle’-principe. Het groeimedium voor de teelt
is kokos, een restproduct van de kokosteelt. Dit
wordt nadien weer verwerkt in de boomkwekerij.
Tenslotte zijn alle gebruikte verpakkingen steeds
recycleerbaar of composteerbaar.

De Stoffels Automato
De nieuwste innovatieve toepassing is de Automato
waarmee klanten in de retail zichzelf bedienen van
tomaten met residuvrije, herbruikbare verpakkingen.
In 2016 ontving Stoffels Tomaten voor zijn
oplossing op zelfbediening de Fruit Logistica
Innovation Award, de belangrijkste innovatieprijs
in de internationale fruit- en groentesector. Met
de Automato wordt het productverlies beperkt tot
een minimum en alles gebeurt op een bijzonder
hygiënische manier.

Aandacht voor de diversiteit van elk individu

“Eigenlijk was de voedingsretail toen nog niet klaar
voor ons ‘pick & mix’ verhaal. Maar nu neemt de
populariteit van zelfbediening in supermarkten en
groentezaken toe. We bekijken nu volop hoe we
onze Automato naar de markt kunnen brengen.
Maar er is ook een nadeel aan zelfbediening:
wij hebben tenslotte niet onder controle hoe de
consument de herbruikbare verpakking tussentijds
behandelt voor hij ze hergebruikt.” En daar heeft
Petra wel een punt.

De zaakvoerders van Stoffels Tomaten beseffen heel
goed dat hun personeel het menselijk kapitaal van
de onderneming is. Ze zijn bereid kansengroepen
een duurzame tewerkstelling te garanderen.
“Iedere medewerker en elke functie is even
belangrijk. We kijken altijd naar de competenties
van de mensen, ongeacht hun leeftijd, herkomst en
geslacht. Iedereen krijgt evenveel doorgroeikansen.
Voor een leidinggevende functie is het wel
noodzakelijk dat men het Nederlands beheerst.
Voor anderstaligen organiseren we Nederlandse
taallessen tijdens de werkuren.”

Duurzaamheid op alle vlakken
In al zijn productieprocessen streeft Stoffels
Tomaten naar een circulaire economie. “Onze watervoorziening is anders dan bij bioboeren. Onze
serre vangt het regenwater maximaal op. Door
die 100% recyclage van het drainwater is er geen
verlies naar waterlopen of de natuur. Daarnaast
maken we maximaal gebruik van biologische
middelen om schimmels of insecten te bestrijden.
Dat maakt dat al onze tomaten ready-to-eat zijn. Je
kunt ze ongewassen eten. Warmtekrachtkoppeling
levert de energie voor het verwarmen van de
serre. Gasmotoren worden gekoeld met water en

Stoffels Tomaten
Kleine Gammel 61
2310 Rijkevorsel
www.stoffels-tomaten.be
info@stoffels-tomaten.be
+32 3 314 24 48
Tekst: Edith Vervliet
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