
 

 

 

Werken in een tomatenkas 
Draaien, dieven en hommels 

 
In de glastuinbouw worden tomaten gekweekt. Daar komt ook handwerk bij kijken. En een van de 

belangrijkste werknemers in een kas is de hommel! 
  

In de glastuinbouw worden tomaten het hele jaar door geteeld. Wow! Te gek hé! Ja, dat kan je wel zeggen. 

Hier begint allemaal! En wat moet hier gebeuren dan? Nou, die planten, die moeten wekelijks ingedraaid 

worden. Ingedraaid? Juist. Wat zie je hier? De steel, de tros en de dieven. De dieven? De dieven, die gaan we 

verwijderen. En de dieven zijn? Dat zijn eigenlijk die de voeding weghalen voor de kop die je hier ziet. Dus 

we gaan hier wekelijks de plant, ik zal het een klein beetje voordoen, indraaien en dan halen we hier de dieven 

eruit. 

Okay, dus je moet zorgen dat de plant, de kop en de tomaten echt alle voedsel krijgen? Juist, alle voeding naar 

binnen krijgen. Dus daarom halen we de dieven eruit. Ik stel voor: draai effe een plant! Okay. Ik ga mijn best 

doen. Effe kijken, hij moet goed vastzitten. Juist, met de klok mee draaien we altijd. Het gaat goed zo. Ja, 

oppassen dat ie niet kapot gaat. Dit mag eraf, maar dan moet ik ervoor zorgen dat dat blijft zitten? Ja, dat de 

tros blijft zitten, het blaadje moet blijven zitten. Je hebt nou het blaadje weggehaald, maar dat geeft niet, dat is 

het begin hè. Deed ik het fout? Jij deed het fout. Oh, echt? Ja, serieus. Okay. Oh, dit hele ding is een dief? Ja, 

die mag er helemaal uit. Okay. Hé, en geen koppen breken hè Ruben? Ik doe mijn best. Okay. Je bent wel 

streng hoor. Ja. 

Maar dit moet je dus de hele tijd bijhouden? Dat klopt ja, wekelijks doen we dat. Dus één keer in de week 

worden alle planten gedraaid en gediefd. Okay, maar als we buiten zijn, dan heb je de bloemetjes, en heb je de 

bijtjes? Dat klopt ja. We zijn nu binnen, hoe gebeurt dat? Ja, wij hebben nu op deze tuin in de tomaten 

gebruiken we eigenlijk hommels daarvoor. Hommels? Hommels, ja. En waar zijn die dan? Ja, die staan, die 

vliegen eigenlijk door de kas, daar hebben we speciale kasten voor. Kijk: hier hebben we de hommelkasten. 

Okay, hommelkasten? Hommelkasten, ja. Kijk eens aan. Ik zal de binnenkant even laten zien. Oh, wacht even, 

is het niet gevaarlijk? Nou, dat valt wel mee, ik heb net het klepje dichtgedaan. Dus kijk eens aan. Okay. Oh, 

wow! Daar zitten ze allemaal. En dit koop je zo? Dit kopen wij zo. Een doos met hommels? Een doos met 

hommels, dat klopt. Dus je moet als je werkt wel oppassen dat je niet gestoken wordt? Nou, dat valt wel mee. 

Als je er voor de rest niet aan zit, dan gebeurt er eigenlijk niks.  

Wat een bedrijvigheid hè. Nou hè, dat zijn onze werknemers! Kijk jongens, goed werk, door jullie hebben we 

heerlijke tomaten! Dus al deze bloemetjes worden uiteindelijk allemaal tomaten? Ja, dat klopt. Wat je ziet is 

hè: zo begint het en uiteindelijk gaan de bloemen open, ja? Dan zie je hier eigenlijk weer een stap verder: als 

de bloemen open zijn gegaan, deze is bevlogen door een hommel, dat kan je zien… Hoe kan je dat zien dan? 

Aan de donkere plekjes op de bloem. En hierachter… Oh, kijk nou! Een minitomaat! Een minitomaat. Zo 

begint het allemaal? Zo begint het. En hoe verder je naar beneden gaat… …hoe groter ze worden? …hoe 

groter ze worden en op een bepaald moment, dan gaan we ze oogsten. En de goede kleur natuurlijk, want ze 

moeten wel rood zijn.  


