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Algemene gegevens 
Naam project: Praktijknetwerk Schoon tomatenloof 

Aanvrager:  Ton Janssen 

Opdrachtgever: Dienst regelingen, Ministerie van EZ 

Doorlooptijd:  Oktober 2013 – december 2014 

Projectleider:  A. (Anton) Winkelmolen, Arvalis 

 

1. Inleiding 
Vanuit de glastomatenteelt in Nederland (+/- 1.700ha) ontstaan in toenemende mate 

initiatieven die gericht zijn op het hoger verwaarden van reststromen biomassa. Deze 

reststroom wordt momenteel hoofdzakelijk verwerkt tot o.a. compost of biobrandstof.  Dit 

zijn nuttige toepassingen maar er liggen kansen bij de tuinbouw voor een hogere 

verwaarding Voor de tuinbouw kan dit betekenen een aanzienlijke kostenreductie op 

afvoer van 'vervuild loof'. Kostenreductie is te behalen op schoon loof, niet op vervuild 

loof, kostenreductie door loof schoon aan te bieden. Schoon afvalloof betekent namelijk 

voor de teler een aanzienlijke kostenreductie aangezien het 'vervuilde loof' nu als restafval 

wordt beschouwd en waarvoor de teler dus fors moet betalen. Ook voor schoon loof moet 

worden betaald, prijsverschil tussen schoon en vuil loof is nog niet algemeen ingevoerd. 

Totaal betalen tomatentelers in Nederland zo’n  3.5 miljoen euro per jaar voor afvoer van 

vervuild loof.   

 

Anno 2013-2014 wordt in drie regio's in Nederland binnen pilots gewerkt aan initiatieven 

die beogen om de reststromen van tomatentelers hoger te verwaarden, en dan met name 

het stengelmateriaal:  

 Regio Westland: tomatenstengels verwerken tot massief karton. 

 Regio Greenport Venlo: tomatenstengels verwerken tot papier en vervolgens tot 

golfkarton. 

 Regio Noord-Holland: tomatenstengels verwerken tot een composietmateriaal. 

 Friesland:  verwerking van het sap van tomatengewas tot grondstof voor bioplastics 

 

Deze initiatieven zijn elk in hun eigen regio met eigen ketenpartners bezig om 

businessmodellen te ontwikkelen die leiden tot meerwaarde voor alle betrokkenen. Op 

kleine schaal zijn reeds proeven gedaan met het verwerken van de stengels echter alle 

drie de regio's lopen tegen het probleem aan dat het loof niet schoon genoeg is voor 

verdere bewerkingen. De manier waarop de glastuinbouw momenteel werkt waarbij 

planten langs nylon touwen groeien en worden bevestigd met kunststof clipjes en haakjes 

is een belemmering voor hoogwaardigere toepassingen. De methode die nu wordt 

toegepast is om het touw en clipjes enz. er zoveel mogelijk uit te zeven. Het lukt echter 

niet om al het touw en clipjes eruit te zeven en dat is dus bijv. voor een industrieel 

papierproces cruciaal. Kortom, om tot hoogwaardiger eindproducten te komen is het 

noodzakelijk dat er een oplossing komt voor dit probleem. Hetzelfde probleem geldt ook 

voor bijv. de paprika-, komkommer en aubergineteelt,  de kennis die wordt ontwikkeld 

vanuit dit traject m.b.t. de tomatenteelt is dan ook beschikbaar voor de andere 

tuinbouwsectoren. 

 

Uitdaging 

Het probleem is dat er momenteel nog geen oplossing is om te komen tot een volledig 

schone grondstof stroom tomatenloof. Dit is echter wel nodig om daadwerkelijk tot hogere 

verwaardigprocessen te komen. Binnen dit praktijknetwerk is gezocht naar oplossingen. 

 

Wat zijn de vervuilingen? 

- Uitgangspunt is “versnipperd gewas” 

- Onder “schoon gewas”  verstaan we in het algemeen gewas met alleen touw  

- Het touw wordt bij de verwerker voor het grootste deel gezeefd, restanten blijven 

achter 

- Gewasdraadhaken en andere metalen delen, beperkt aantal per pad, worden mee 

versnipperd in het gewas en vormen een groot risico voor vervolgprocessen 

- Kunststof clips en boogjes worden ook mee versnipperd en zijn nog niet goed te 

scheiden, 

hiertoe behoren ook de clips en “entrubbertjes” die de plantenkweker aanbrengt en 

vangplaten, stukjes folie 
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Oplossingen kunnen worden verdeeld in 3 groepen: 

- Het zo schoon mogelijk scheiden van het versnipperde gewas zoals nu wordt 

aangeboden 

- Het toepassen van nieuwe materialen en producten in de huidige 

teeltsystemen waarbij deze nieuwe materialen eenvoudig zijn te scheiden of 

passen in het proces bij de “nieuwe” proces, bijvoorbeeld de productie van karton. 

- Het toepassen van nieuwe teeltsystemen waarbij gen of minder “vervuilende” 

materialen worden toegepast.  

 

Met name aan de laatste 2 oplossingsrichtingen is gewerkt. 

 

 

2. Best practices 
 

Het doel van dit praktijknetwerk was om uiteindelijk op een efficiënte manier ‘schoon loof’ 

voort te brengen dat dient als grondstof voor hoogwaardiger vervolgstappen. Om dit doel 

te behalen werd binnen dit praktijknetwerk kennis ontwikkeld en gedeeld over mogelijke 

oplossingen. We hebben deze mogelijke oplossingen in de praktijk getest. Het doel was om 

eind 2014 een goed beeld te hebben van alle mogelijkheden, en de voor- en nadelen die 

daarbij horen. Op basis hiervan kunnen dan afwegingen worden gemaakt waarop in te 

zetten. 

 

 

De volgende experimenten hebben we in het praktijknetwerk uitgevoerd: 

Oplossing 1:  Alternatieve ophangsystemen (preventief) 

Oplossing 2A:  Touw dat uiteenvalt tijdens inkuilen 

Oplossing 2B:  Touw dat uiteenvalt tijdens het papierproductieproces 

 

*In het praktijknetwerk hebben we de oplossingsrichting zeeftechnieken (uitzeven van 

touw, clipjes, haakjes) niet meegenomen omdat er geen alternatieven waren welke we in 

dit praktijknetwerk konden meenemen. 

 

2.1 Oplossing 1 alternatief ophangsysteem (preventief) 

 

Bij traditionele ophangsystemen in de tomatenteelt worden veelal clipjes en synthetisch 

touw gebruikt om de plant en vruchten te ondersteunen bij de groei. 

Door te kiezen voor een alternatief ophangsystemen (Qlipr) waarbij geen, of amper 

gebruik wordt gemaakt van touw, clipjes en haakjes kan het loof schoon worden geruimd 

en verwerkt.  

 

Algemeen 

Het Qlipr-systeem bestaat uit herbruikbare onderdelen zijnde een verticale spaak 

(ongeveer 1 m lang) met twee gewasklemmen. De spaak hangt aan een gewasdraad. Voor 

dit systeem zijn aan het begin van de teelt op meerdere hoogten gewasdraden nodig, of 

de kas moet zijn voorzien van hijsbare gewasdraden. Het gewas wordt met 2 klemmen 

vastgezet aan de spaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Qlipr gewasklem 
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Experiment 

We hebben het ophangsysteem Qlipr op een tweetal locaties getest namelijk bij kwekerij 

Janssen-Kusters en bij kwekerij Vereijken. De proeven zijn gestart in kwartaal 1 2014 en 

waren van een kleinschalige aard. Inhoudelijk is de proef ondersteund door de leverancier 

van het ophangsysteem dhr. Pellikaan. 

Een aantal criteria zijn meegenomen in de monitoring van de proef waaronder: 

Arbeidsgemak, snelheid, invloed op kwaliteit product en investering vs besparing. 

 

Specificaties experiment 

Grootte experiment: 3-5 rijen 

Start: Kwartaal 1 2014 

Eind: Vroegtijdig beëindigd 

Test Systeem: Qlipr 

Bestaand uit: Staaf 1200mm 

2 roestvrijstalen klemmen 

2 inzetstukjes van speciaal geselecteerd schuimrubber 

Extra draad jute (wanneer plant nog klein is) 

Monitoring: Gebruik van registratieformulier door teeltmedewerker 

Beoordelingscriteria: - Arbeidsgemak 

- Snelheid 

- Invloed op kwaliteit product 

- Investering V.S. besparing 

Financiering materialen: Leverancier Qlipr, dhr. C. Pellikaan 

Financiering implementatie: Telers; Ton Janssen en Eric Vereijken 

Organisator experiment: Geert van Kempen, Arvalis 

 

 

Resultaat en bevindingen 

Bij Kwekerij Janssen-Kusters zijn 5 rijen met de Qlipr getest. De test is gestart in januari. 

De test is bij Ton Janssen helaas in week 17 tot een einde gekomen omdat het 

klemsysteem Qlipr niet geschikt bleek voor het ras Campari. Door toepassing van de Qlipr 

bleek er meer groei te zijn van de stengels. Hierdoor werden de stengels met vrucht te 

zwak en dreigden af te breken. De proef is daarom beëindigd. De planten zijn weer 

uitgerust met het oorspronkelijke ophangsysteem. 

Bij Kwekerij Vereijken is 1 rij uitgerust met het klemsysteem Qlipr. Ook hier is de proef 

afgebroken vanwege de zelfde reden als bij kwekerij Janssen-Kusters. 

 

Het Qlipr ophangsysteem is momenteel geen alternatief voor de rassen waarmee is getest. 

Daarnaast is het investeringsbedrag van het systeem relatief hoog en stappen nog niet 

veel telers over.  

Het Qliprsysteem zal voor de tomatenteelt interessanter worden wanneer het loof geld 

waard wordt.  
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Foto’s proef Janssen 
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2.2 Oplossing 2A Oplosbaar touw in kuil 

Deze proef is in nauwe samenwerkingen met Lankhorst Yarns opgezet. 

Het idee om deze proef uit te voeren is afkomstig uit Australië. Hier heeft een test 

plaatsgevonden waarbij een op PLA gebaseerd touw (Biotwine) afbreekt / uit elkaar valt 

tijdens compostering van groenafval met toevoeging van vloeistoffen (triggers) Photon 

Starter en Seeder waarbij het chemisch afbreek proces wordt versneld. Vervolgens kan 

van het groenafval compost worden gemaakt. 

 

Echter met het oog op hoogwaardiger toepassingen van het versnipperde gewas moet het 

materiaal geconserveerd worden bewaard (dus niet gecomposteerd) om kwaliteit van 

vezel en/of sap te behouden. 

Eén van de mogelijkheden is “inkuilen” zoals de boer doet met gras. 

De uitgevoerde experimenten binnen het praktijknetwerk waren juist gericht op het 

afbreken van het touw tijdens het conserveren van het loof. Iets wat een voorwaarde is 

voor het verwaarden van het loof tot bijvoorbeeld papier grondstof (cellulose). 

 

We realiseerden ons voor de uitvoer van de proeven dat er bij compostering een ander 

chemisch proces plaatsvindt dan in een conserveringskuil. We hebben de proeven echter 

middels ‘trial and error’ uitgevoerd. Onderstaand een beschrijving hiervan. 

 

Experimenten 

Op een tweetal locaties (Frans Zwinkels en Milieuservice Zuid) zijn proeven uitgevoerd 

waarbij het Biotwine touw is gemengd met het versnipperd tomatenloof. Dit is vervolgens 

ingekuild waarna een tweetal ‘triggers’ zijn toegevoegd aan het materiaal. Vervolgens is 

de kuil afgedekt en het loof circa 7 weken geconserveerd.  

 

Specificaties experiment 
Locatie experimenten: Milieu Service Zuid (Maasbracht) 

 

Frans Zwinkels ( Monster ) 

Grootte experiment: Nader bepalen 

Frans Zwinkels:  2 vaten van 55 ltr 

Start: Q2 2014 

Eind: Q4 2014 

Eigenschappen: 1. Elite Biotwine touw (op basis van biopolymeer uit 

plantaardige suikers) 

2. Gehakseld tomatenloof  

3. Plastic om kuil af te dekken of plastic afsluitbaar vat 

4. Zandslurven of ander materiaal om kuil vast te leggen 

5. Water 

6. Mengtank of bassin. 

7. Photon Starter (verhouding 2 liter voor 10 m3) 

8. Photon Seeder (verhouding 2 liter voor 10 m3) 

Uitvoering proef MET 

trigger: 

1. Het Biotwine touw wordt geknipt in stukken van circa 3 

cm. Dit om de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen. 

2. Het gehakselde loof (inclusief bestaand touw en clips) 

wordt gemengd met het Biotwine touw. 

3. De Photon Starter (2l) en Seeder (2l) worden gemengd 

in een tank of bassin. 

4. Water wordt in de juiste verhouding toegevoegd aan 

het mengsel. 

5. Het mengsel kan via een gieter of slang over het loof 

verdeeld worden. 

6. Vervolgens wordt het loof ingekuild en afgedekt. 

7. Na 5 – 6 weken mag de kuil worden geopend. 

8. Invullen van het evaluatieformulier. 
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Uitvoering proef zonder 

trigger 

(testen van het touw 

zonder toevoeging 

triggers): 

1. Het Biotwine touw wordt geknipt in stukken van circa 3 

cm. Dit om de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen. 

2. Het gehakselde loof (inclusief bestaand touw en clips) 

wordt gemengd met het Biotwine touw. 

3. Vervolgens wordt het loof ingekuild en afgedekt. 

4. Na 5 – 6 weken mag de kuil worden geopend. 

5. Invullen van evaluatieformulier. 

Beoordelingscriteria:  Afbreekbaarheid touw 

 Kwaliteit loof 

Financiering trigger en 

touw: 

Lankhorst Yarns 

Financiering proef: Milieu Service Zuid (Maasbracht) 

Frans Zwinkels (Frans Zwinkels projecten en techniek) 

Praktijknetwerk Schoon Tomatenloof (ELFRO) 

Coördinator 

praktijkproeven 

G. van Kempen, Arvalis 

 
Resultaat en bevindingen 

Zoals eerder beschreven zijn de proeven uitgevoerd op basis van trial and error en waarbij 

het andere omstandigheden betrof dan reguliere inkuilprocessen. We hebben namelijk te 

maken gehad met vers loof. Normaliter worden producten welke worden ingekuild eerst 

voorgedroogd. Daarnaast is de toegevoegde trigger ontwikkeld voor compostering en niet 

voor inkuilen. 

Het resultaat van beide proeven heeft helaas niet opgeleverd wat we gehoopt hadden. Het 

touw was niet gedegradeerd en het loof was niet goed geconditioneerd. 

Het vermoeden is daarom dat door geheel andere omstandigheden welke niet op elkaar 

zijn afgestemd of verenigbaar zijn (zuurstofarm, zuurstofrijk, temperatuur) de gewenste 

doelen niet behaald zijn. 

 

Foto’s experiment (Frans Zwinkels) 
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Foto’s: Gewas en touw zijn in lagen in de ton opgebouwd en steeds bevochtigd met het 

vloeistofmengsel. Bij gebrek aan versnipperd gewas is het gewas stuk geknipt en steeds 

stevig aangedrukt om de kuilomstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen. 
 
 
 
2.2 Oplossing 2B Oplosbaar touw in pulper (papierfabriek) 

Een andere oplossingsrichting met het oog op papierproductie van tomatenloof, is de 

ontwikkeling van een oplosbaar touw dat kan oplossen in de papierpulper (bij +/- 50 

graden Celcius). Wanneer de tomatenplanten aan het einde van de teelt worden geruimd, 

versnipperd en gezeefd zouden in ieder geval de resterende touwresten geen belemmering 

meer hoeven zijn voor een papierfabrikant. 

 

Experiment 

Api heeft een biopolymeren touw ontwikkeld welke ‘composteerbaar’ is. Het touw wordt 

momenteel getest bij Vereijken kwekerijen. Het touw is echter nog niet oplosbaar in water 

(zoals nodig bij papierfabriek), dat zou de volgende stap zijn. 

 

Locatie experimenten: Vereijken kwekerijen Aarle-Rixtel 

Grootte experiment: 1-2 rijen 

Start: december 2014 

Eind: Najaar 2015 

Monitoring: Monitoring (visueel) door medewerkers Vereijken kwekerijen 

Periodiek contact tussen Api en Eric Vereijken 

Beoordelingscriteria:  Sterkte touw 

 Bestendigheid tegen rot 

 UV bestendigheid 

 Kruip 

 Etc. 

Financiering touw: Api (Applied Polymer Innovations) 

Financiering proef: Vereijken kwekerijen 

Api (Applied Polymer Innovations) 

Praktijknetwerk Schoon Tomatenloof (ELFRO) 

Coördinator praktijkproef Bas Krins, Api 
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Resultaat en bevindingen 

De eerste resultaten zien er goed uit. Het touw voldoet tot Nadat de testen zijn uitgevoerd 

wordt het touw verder aangepast en verbeterd. 

 

Het ontwikkelde touw is veelbelovend en heeft tot op heden en heeft nog geen uitval 

vertoond.  

De uitdaging is om het touw uiteindelijk te modificeren zodat het oplosbaar is in een 

papierpulper en het loof gebruikt kan worden als grondstof voor papier. In dit geval is niet 

zozeer sprake van ‘schoon tomatenloof’ maar wel van een grondstof die geschikt is voor 

een hoogwaardige vervolgtoepassing. 

Mede door het praktijknetwerk is deze ontwikkeling in een versnelling gekomen 

Het touw zal in meerdere teelten en meerdere landen getest gaan worden de komende 

tijd. 

 

Foto’s experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: deelnemers praktijknetwerk bekijken proef bij Vereijken kwekerijen te Aarle-Rixel 
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Conclusies 

Het praktijknetwerk heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd. Daarnaast is een 

eerste samenwerking opgezet tussen diverse partijen (telers, kennisleveranciers, 

toeleveranciers, en potentiële afnemers van de vezels). 

 

Er zijn door het praktijknetwerk een aantal experimenten uitgevoerd om te bepalen 

welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn.  

 

De volgende experimenten zijn in het praktijknetwerk uitgevoerd: 

 

Oplossing 1:  Alternatieve ophangsystemen (preventief) 

Oplossing 2:  A Oplosbaar touw in kuil 

   B Oplosbaar touw in pulper (papierfabriek) 

 

Oplossing 1  Alternatieve ophangsystemen (preventief) 

Het Qlipr ophangsysteem is momenteel geen alternatief voor de rassen waarmee is 

getest. Daarnaast is het investeringsbedrag van het systeem relatief hoog en stappen 

nog niet veel telers over.  

Het Qliprsysteem zal voor de tomatenteelt interessanter worden wanneer het loof geld 

waard wordt. In overige teelten (komkommer) wordt de Qlipr reeds gebruikt.  

 

Oplossing 2 A Oplosbaar touw in kuil 

Uit de proeven blijkt dat inkuilen van loof met biotwine touw en toevoeging van triggers 

geen oplossing te zijn. Vermoedelijk komt dit door omstandigheden welke niet op elkaar 

zijn afgestemd of verenigbaar zijn (zuurstofarm, zuurstofrijk, temperatuur, Ph-waarde). 

Daarnaast is uit de proeven naar voren gekomen dat de kwaliteit van het geconserveerde 

loof onvoldoende is.  

Het doen van nieuwe proeven met touw in een kuil en toevoeging van triggers biedt 

onvoldoende perspectief.  

 

Oplossing 2 B Oplosbaar touw in pulper (papierfabriek) 

Het ontwikkelde touw is veelbelovend en biedt perspectief voor een verdere verbetering 

en modificatie zodat het mogelijk oplosbaar wordt in de pulper. De kansen voor het 

leveren van een ‘schone’ grondstof komen hiermee een stap dichterbij. 

Mede door het praktijknetwerk is deze ontwikkeling in een versnelling gekomen. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat er momenteel 1 oplossingsrichting het meest kansrijk is 

namelijk een doorontwikkeling van het composteerbaar touw naar een oplosbare variant. 

 

Vervolg 

We hebben samen geconcludeerd dat er veel regionale initiatieven zijn en dat er geen 

landelijke coördinatie is. Het verbinden en afstemmen van initiatieven is zinvol. Echter 

voelt niemand zich verantwoordelijk of zijn er geen mogelijkheden/vehikels om dit op te 

pakken.  

De huidige partners in het praktijknetwerk geven aan het zinvol te vinden om een paar 

keer per jaar met elkaar contact op te nemen en de voortgang en ontwikkelingen door te 

spreken. Dit zal op een laagdrempelige manier plaatsvinden. Van belang is dat er een 

initiatiefnemer wordt aangesteld welke dit organiseert. De 1e keer zal Arvalis hiervoor 

nog het initiatief nemen (voorjaar 2015). 

 

 
 Voor verder info inzake het ‘praktijknetwerk schoon tomatenloof’ en publicaties zie: 

http://www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl/Netwerken/0092.asp 

3. Conclusies en vervolg 

http://www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl/Netwerken/0092.asp

