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“Techniek is belangrijk bij de groei van tomaten”

      

Tomaten en techniek?
Je zult misschien denken, wat heeft techniek 

te maken met tomaten? Je stopt een zaadje in de grond en dan groeit er 
toch vanzelf een tomaat? Ja, dat is waar en klopt voor je eigen moestuin. 
Als je gaat kijken op wereldniveau is techniek heel erg belangrijk voor de 
groei van producten als tomaat, komkommer, sla, aubergine en paprika’s. De 
wereldbevolking groeit, er zijn meer en meer mensen en steeds minder ruimte 
en zaken als schoon water om voedsel te verbouwen. 

Boer in Mexico
Een boer in Mexico die tomaten in de grond kweekt, verbruikt 60 liter water 
voor 1 kilo tomaten. Als het stormt, zijn de tomaten kapot. Als het erg droog 
is, groeien de tomaten ook niet goed. Als dezelfde boer een glazen kas uit 
Nederland heeft, heeft hij voor die kilo tomaten maar 4 liter(!) water nodig. Dat 
is een enorm verschil! 

Dankzij de techniek daalt het waterverbruik en stijgt de opbrengst. In plaats 
van 10-15 kilo per jaar per m2, stijgt de opbrengst naar 60-100 kilo per jaar per 
m2. We noemen dit proces met een Engels woord: ‘controlled environment 
agriculture’, vertaald is dat: ‘gecontroleerde landbouw omgeving’. 

De glazen kas
In zo’n kas zit een heleboel techniek. De kas bestaat uit een frame met veel 
raampjes, die open en dicht kunnen. Zo kun je ventileren en het klimaat in de 
kas regelen. De computer stuurt dit aan. Ook wordt er op tijd water aangevoerd 
en zitten er gordijnen voor de ramen die door de computer open- en dichtgaan, 
zodat de tomaatjes niet verbranden. Bijzonder is dat al deze producten in 

Nederland worden gemaakt en dat Ridder deze producten exporteert 
naar bijvoorbeeld China. Made in The Netherlands in plaats van het heel 
bekende ‘made in China’. De Nederlandse technologie staat heel goed 
bekend in de wereld! Daar mogen we met elkaar best trots op zijn! 

Technische beroepen
Er zijn metaalbewerkers nodig, die motoren maken voor in de kas. Die 
lassen, vormen, spuiten, frezen en machines in elkaar zetten. Dit is allemaal 
gekwalificeerd handwerk. Daarnaast heb je computerprogrammeurs nodig, 
die de programma’s ontwikkelen en goed instellen, zodat je op een slimme 
manier de kas kan beheren.

In Nederland, in Maasdijk, staan twee breimachines. Ja, je leest het goed: 
breimachines. Die machines maken de klimaatschermen (gordijnen) die de 
zon buiten houden en de energie binnen. Dan zijn er ook nog de technici die 
adviseren en service verlenen. Deze technici vliegen over de hele wereld, 
bijvoorbeeld: naar Oezbekistan (waar ligt dat eigenlijk?), India, China en 
Mexico.

Ridder
Deze kassen worden in Nederland gemaakt. Het bedrijf Ridder, met 
vestigingen in Harderwijk en Maasdijk, maakt de techniek voor in deze 
kassen en heeft wereldwijd een leidende positie in de branche! Bijzonder 
hé, om zo te lezen, hoe belangrijk techniek is bij de groei van tomaten! 

Meer weten? Check: www.ridder.com en kijk de video op youtube:
Https://www.youtube.com/watch?v=5M_wHrxDpzc

Wat wil jij worden?

TECHNIEK 
BEWEEGT!
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Vitamines zitten in kleine hoeveelheden in je eten en drinken. Je hebt 
het halve alfabet aan vitamines: A, B, C, D, E, K. ‘Vita’ betekent leven: 
vitamines zijn dan ook écht nodig om je lijf goed te laten werken.

Als je appels in de koelkast bewaart, kun 
je ze langer bewaren dan wanneer je ze 

op de fruitschaal bewaart. Tomaat, paprika, 
aubergine, avocado, citroen, banaan en 

komkommer moeten juist niet in de koelkast. 
Die kunnen niet goed tegen de kou, dan bederven ze eerder. Ook 
handig voor je ouders om te weten!

Groente of fruit bij iedere bij maaltijd is verstandig. In brood, vlees, 
vis, pasta, bonen en aardappelen zit de stof ijzer, die is belangrijk voor 
je lichaam. Fruit en groente helpt om de ijzer uit je voeding te halen. 
Zo blijf je sterk en gezond.

In Japan en Korea wordt veel zeewier gegeten, maar in 
Europa nog niet. Daar gaat wel verandering in komen. 
Zeewier is namelijk heel gezond! Wetenschappers zijn 
op zoek naar alternatieven voor eiwitten, omdat de zeeën 
steeds leger raken en omdat we met heel veel mensen 
zijn op deze wereld, worden nieuwe bronnen voor 
voedsel gezocht. Er zijn zelfs al hamburgers met 
zeewier erin! Zeewier heeft de toekomst.

In IJsland produceerde een student zelfs een bio-afbreekbare fles 
van zeewier, die je na gebruik ook kunt opeten, als je wilt. Dát zou 
een mooie ontwikkeling zijn en al het plastic afval een heel stuk 
verminderen! Bijzonder toch?

Wist je dat het eten van insecten, zoals sprinkhanen en 
meelwormen, beter is voor het milieu dan vlees eten? Het zijn goede 
vleesvervangers. Wij vinden dat nog heel raar, maar weet je dat 
mensen uit andere landen onze rauwe haring met ui, ‘eng’ en ‘raar’ 
vinden? Of bijvoorbeeld geen drop lusten? Dat kunnen wij ons weer 
niet voorstellen, he?

Voor meer vreemde gerechten in de wereld, 
check deze code:

      

Als je dorst hebt, wat doe je dan? Dan pak je wat te drinken. Ben je op dat moment 
niet thuis, dan koop je wel eens een blikje drinken. Je kent ze vast wel: de blikjes Cola 
en Fanta, maar ook de wat hippere smallere blikjes van bijvoorbeeld Lipton Ice Tea. 

Wist je dat deze blikjes worden gemaakt van aluminium en dat ze hun vorm 
krijgen door ze ‘uit te trekken’ tot een blikje? Deze blikjes worden uit één stuk 

‘getrokken’. Dat betekent dat de onderkant van het blik en de zijkanten uit één 
stuk aluminium bestaan. Het blikje is aan de bovenzijde open, want er moet nog het een en ander 
gebeuren, voordat het gevuld kan worden. Het blikje is door het productieproces vies geworden 
(smeerolie). Deze olie moet eraf gewassen worden. Pas dan kunnen de blikjes bedrukt worden 
met een printje en daarna gevuld. Voor het wassen van de blikjes aan de binnen- en buitenzijde 
zijn machines ontworpen. Deze machines worden bij VMI in Epe gemaakt. 

Hoe werkt zo’n machine? 
De machine bestaat uit een hele grote metalen mat (transportband) die de blikjes door 
machinedelen voert waar ze worden schoongespoten met 
kleine sproeiertjes. Zoals bij jullie thuis de wasmachine doet.
Voorspoelen
De eerste fase is het voorspoelen. Hierdoor wordt de meeste 
olie- en smeermiddeloplossing verwijderd. Een afblaassysteem 
blaast het spoelwater uit de holle onderkant van het blikje, 
zodat er geen smerig water meegaat naar de volgende fase van 
de productie. 
Voorwassen en wassen
Dan worden de blikken voorgewassen, waarbij zoveel mogelijk 
oplosbare olie en koelvloeistof wordt verwijderd. Pas dan worden de blikjes echt gewassen. Dat 
gebeurt met zure stoffen. Zo gaan er ook hele kleine aluminium deeltjes van het blikje af.
Spoelen
Om het waswater er vanaf te halen, wordt alles weer gespoeld.
Nabehandeling
Daarbij wordt een laagje aangebracht op het blikje, waardoor er minder gauw corrosie (een 
moeilijk woord voor slijtage van het blikje door omgevingsfactoren) ontstaat.
Spoelen
Dan volgt er weer een spoelfase, dit is om het nabehandelingswater er vanaf te spoelen. 
Dan volgt er nog een reinigingsbehandeling en wordt er mobiliteitsversterker aangebracht. 
Daardoor wordt het blikje minder stroef en gaat het glimmen. Pas als dat allemaal klaar is, 
worden de blikjes gedroogd in een droger. Daarna gaat het blikje naar de printer en als dat klaar 
is, worden de blikjes verstuurd naar de vulfabriek. Daar kan het blikje worden gevuld met een 
drankje. 

Wil je zien hoe de machine werkt? Bekijk dan eens het korte filmpje: 
https://www.vmi-group.com/specifications/can-washer/

Blikjeswasmachine
Wist je dat Een blikjeswasmachine 

6000 blikjes per minuut kan wassen?

How it’s made!

EXPERIMENT

Wat gebeurt er?
Door heet water over de chips te gieten, vallen de chips uit elkaar. Het 
zout en de smaakstoffen lossen op in het water. Ook het vet komt los 
van de stukjes chips en drijft bovenop het water. Dat komt omdat vet en 
water niet mengen en een liter vet minder weegt dan een liter water.
Voor bakken in de oven is minder vet nodig dan voor frituren. De 
hoeveelheid vet die in het glas met ovenchips op het water drijft is 
daarom kleiner.
Gewone chips zijn gebakken schijfjes verse aardappel. Ovenchips worden 
gemaakt van aardappelmeel. Dat mengt met water. Als je heet water op 
ovenchips schenkt, ontstaat daarom een dikke brei.

Verder experimenteren?
Maakt het merk of de smaak chips nog uit?
Doe deze proef ook eens met light chips. Is er verschil met ovenchips en 
gewone chips? Nog meer testjes doen? Check: www.c3.nl/kids

Wist je dat...
chips al in 1853 uitgevonden is? In 1853 is chips uitgevonden door George Crum. In het 
Indianenreservaat waar hij werkte, klaagde een klant over te dikke frietjes. George frituurde 
toen dunne plakjes aardappel voor hem…

GEZONDE WEETJES!  
Twaalf scholen hebben hard gewerkt aan hun werkstuk voor de Kunstwedstrijd met het thema: ‘Techniek beweegt’. Zoals jullie 
weten zijn de voorronde en de finale niet doorgegaan vanwege de situatie omtrent het coronavirus. Daarom laten we hier alle 
groepen én hun werkstuk zien. Een vet compliment aan jullie allemaal voor het gave werkstuk dat jullie hebben gemaakt! Je ziet 
11 groepen op de foto. De werkochtend van Innova uit Elburg kon helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. 

Alle leerlingen kennen Klaas en Henk. Dat zijn onze techneuten, die jullie elk jaar weer ondersteunen, want … tja, dat idee is wel 
leuk bedacht in de klas, maar hoe gaan we dat nou vormgeven op de plaat?? Daarom zetten we Klaas en Henk in deze editie in 
het zonnetje!

Klaas is al acht jaar actief voor de Kunstwedstrijd en toen zijn buurman Henk, vier jaar geleden met pensioen ging, was hij hier 
ook heel snel enthousiast over! Klaas en Henk, wat maakt dat jullie dit zo leuk vinden? Henk: “Mijn passie is om kinderen te 
interesseren voor techniek, al is het er maar eentje, die er mee verder gaat en er zijn/haar werk van maakt. Daar doe ik het 
voor!” Klaas: “Het enthousiasme van de kinderen, dat vind ik zo mooi! Vaak horen we de juf zeggen: “ik heb helemaal geen ver-
stand van techniek”, en dat hoeft ook helemaal niet. De juf hoeft alleen maar het proces te begeleiden, de rest komt dan vanzelf. 
Het mooie is dat uiteindelijk niet alleen de kinderen heel enthousiast zijn, ook de juf is enthousiast, omdat ze ziet wat er allemaal 
gebeurt en ontstaat.”

Henk vervolgt: “Op het moment dat de kinderen bezig zijn, ontdekken ze pas hoe leuk het is en wat er allemaal mogelijk is met 
techniek. Soms moeten ze wel leren omdenken hoor, want we werken niet met plakband of lijm en dan zie je de kinderen den-
ken…: ‘Hoe maak ik dit dan aan elkaar vast?’ Nou, met technische verbindingen! Een boutje en een moertje, met popnagels of 
soldeerverbindingen, allemaal mogelijkheden om onderdelen aan elkaar vast te maken.” 

“Ja”, vervolgt Klaas, “of we maken beugeltjes waarmee we alles vastzetten op het bord. Voor alles is een oplossing. We willen de 
kinderen prikkelen tot nadenken, hoe het anders kan. De speciale boor of kniptang die we dan nodig hebben, komt vaak uit de 
koffer van Henk of uit mijn rugzak. In de loop van de jaren hebben we zelf allerlei gereedschappen verzameld die heel handig zijn 
op de werkochtenden op het voortgezet onderwijs. Ervaring he?”

Kunstwedstrijd 2019-2020
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Dit heb je nodig:

• 6 gewone chips
• 6 ovenchips
• water
• 2 theeglazen
• 2 theelepels
• waterkoker

“In dit project zit zo ontzettend veel”, zegt Henk, “de leerlingen leren samenwerken in groepjes, samen organiseren, een plan 
maken en uitwerken tot een project. De techniek die erbij komt kijken om alle gemaakte plannen te realiseren op de plaat. Soms 
is dat moeilijk, want niet altijd lukt het precies zoals ze zich van tevoren hadden voorgesteld.” “Ja”, vult Klaas aan, “dat wat ze 
bedenken komt er altijd wel, soms met een kleine aanpassing, maar we blijven zo dicht mogelijk bij het plan wat de kinderen 
bedacht hebben, dat is de uitdaging.” 

Het is heel erg jammer dat deze Kunstwedstrijd nu zo plotseling is gestopt, dat vinden ook Klaas en Henk. Dit jaar dus geen 
eerste, tweede en derde prijs, maar een deelnameprijs voor alle groepen die hebben meegedaan. Dank voor jullie inzet, jullie en-
thousiasme, jullie harde werken en jullie doorzettingsvermogen! Het heeft geleid tot prachtige resultaten. Kijk maar op de foto’s! 
Het zijn echte Kunstwerken met een hoofdletter K. Onze complimenten!

Maak je eigen mango-muntsmoothie  

Heb een keertje wat tijd over en vind je het leuk om iets lekkers voor jezelf te 
maken, wat ook nog gezond is? Denk dan eens aan een eigengemaakte Smoothie. 
Wat heb je nodig? 
• 1 kleine of 1/2 grote mango (175 g)
• 1/3 avocado
• 1 hand (50 g) verse spinazie
• 10 muntblaadjes
• 1 el honing
• 200 ml water

Voeg alle ingrediënten samen en stop deze in de blender. Heb je die niet, dan is 
een staafmixer een prima alternatief.
Even mixen en; eet smakelijk!

Al Islaah

Arendshorst

Beatrixschool Kinsbergen

Fontanus

Koningslinde Morgenster

Kinsbergen

Timotheusschool

Julianaschool

Looschool
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Contact
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Platform Techniek. 
TechTalk verschijnt 2x per jaar en richt zich op de boven-
bouw van het basisonderwijs.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe
Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
www.platform-techniek.nl
info@platform-techniek.nl

Contactpersoon 
Jolanda Overdijk 
info@platform-techniek.nl

Platform Techniek Noordwest-Veluwe is een regionale 
organisatie waar onderwijs, ondernemers en overheid 
de krachten bundelen om techniek in onze regio een 
boost te geven. Daarnaast hebben wij een nauwe 
samenwerking met Belevingscentrum BITT en  
De Techniek Academie in Harderwijk.

Met dank aan o.a. Corina Besteman (VMI Group) voor 
haar input en Carin Schipper (AWL-Techniek) voor de 
sprankelende opmaak.

Onze waterhuishou-
ding op peil houden, 
natuurlijke energie-
bronnen ontwikke-
len of afvalwater 
reinigen. In deze 
wereld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leefbaar 
te houden. 

Bedenk jij straks een 
nieuwe app voor je 
mobiel die nóg beter 
checkt of we gezond 
genoeg leven? Of 
die misschien zelfs 
ons leven redt? Help 
je mee aan het bou-
wen van robots die 
een operatie uitvoe-
ren? Of maak je een 
onzichtbare beugel 
die in no-time je 
tanden rechtzet? 

Deze wereld is een 
serieuze speler in 
onze economie 
geworden. Compu-
tergames worden 
wereldwijd gespeeld 
en wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Dankzij deze wereld 
is er inzicht in de 
voedselproblema-
tiek en welvaarts-
ziektes. Maar ook 
worden nieuwe 
smaken en produc-
ten ontwikkeld.

Snelle jongens en 
meisjes en spannen-
de deals, deze we-
reld draait om grote 
bedrijven, handel en 
wereldwijde trans-
acties. Met digitale 
veiligheid als belang-
rijk thema.

Of je het nou hebt 
over de motor van 
een vrachtwagen 
of diegene die 
de vrachtwagen 
bestuurt, in deze 
wereld zijn beiden 
van groot belang. 

Innovatie is het 
toverwoord in deze 
wereld, want je 
moet alles en ieder-
een altijd een stap 
voor zijn en altijd 
nieuwsgierig zijn 
naar wat je op het 
eerste oog niet ziet. 

Wat doe je in deze wereld?
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Ontdek de 7 werelden van 

Techniek

Activiteiten van Platform Techniek zijn: 

Kunstwedstrijd (groep 7), Techniek in Beeld 
(VMBO klas 1), Girlsday (10-15 jr.), 
Bedrijfsbezoeken op aanvraag (bovenbouw 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs), TechTalk 
enz. Daarnaast heeft Platform Techniek een ‘aan-
jaag-functie’ en initieert zij projecten om techniek 
op de kaart te zetten in de regio.

www.platform-techniek.nl

Als jij gezondheid, voeding en sport belangrijk vindt, dan is deze wereld helemaal geschikt voor jou! Vraag jij je wel een af wie de nieuwe smaakvarianten van je favoriete chips 
bedenkt? Een voedingsmiddelentechnoloog is hier dagelijks mee bezig. Steeds meer komen er technische aspecten kijken bij de productie van onze voeding, of het nou gaat om ons 
eten zelf, om de verpakking of om de logistiek. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als productontwikkelaar of kwaliteitsmanager in het bedrijfsleven of bij een onderzoeksinstituut.
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Winnaar Rebus 
TechTalk #11
Milan en zijn klas van groep 7 van basisschool De 
Toermalijn in Zeewolde zijn verrast met een overheer-
lijke slagroomtaart! Hij won de rebus uit TechTalk 11 
en kreeg een enorme taart en handige sleutelhang-
ers voor de hele klas van TechniekVerbinder Oswald 
Broeksema.

De oplossing was: In een ziekenhuis is overal waar je 
kijkt techniek.

Weet jij wat hier staat?
Mail je oplossing voor 1 juli naar info@platform-techniek.nl en zet in het onderwerp: ‘oplossing 
rebus TechTalk12’. Vermeld ook jouw naam en in welke klas en op welke school jij zit. Misschien 
trakteer jij jouw klas straks wel op een mega lekkere slagroomtaart!

Antwoord: ......................................................

REBUS

OS


