
 

 

 

Beste BFSO-lid, 

Graag nodigen wij u hierbij uit voor onze jaarlijkse algemene vergadering die zal 
doorgaan op donderdag 24 mei 2018.  

Naar goede gewoonte maken we er een leerrijke ervaring van en dit jaar gaan we de 
duurzame toer op! 

Op het programma staan immers bezoeken aan Tomato Masters (Deinze) en Acqua4C 
(Kruishoutem) gepland. 

 

Tomato Masters in Deinze  is een tomatenkwekerij en uniek in zijn soort. Er wordt met 
respect omgegaan met het milieu: 
verwarming van de serres met 
warmtekrachtkoppelingen 
waardoor ook 15.000 omringende 
gezinnen van elektriciteit voorzien 
worden, beweegbare 
energieschermen, klimaatcontrole, 
recuperatie van regenwater en 
biologische insectenbestrijding.  

 

 

In dit bedrijf krijgen wij een uitgebreide 
rondleiding en krijgen we alles te horen 
over deze ecologische aanpak, maar 
natuurlijk ook over het kweken van 
tomaten.  

 

 

 



 

 

Daarna gaan we bij de buren: 

Op de viskwekerij Aqua4C in Kruishoutem wordt alles in 
het werk gesteld om duurzame vis te kweken. De 
Belgische Omega Baars wordt lokaal gekweekt en groeit 
op in gezuiverd en kerngezond hemelwater. Zijn voeder 
bestaat uit lokaal geselecteerde vegetarische 
grondstoffen, aangerijkt met zeewieren. Er dient voor het 
voedsel van de Omega Baars dus geen wilde vis 
gevangen te worden, wat in de traditionele aquacultuur 
helaas wel het geval is. De lekkere graatloze Omega 
Baars filets, van nature rijk aan omega 3 vetzuren, zijn 
voor chefs een plezier om mee aan de slag te gaan: gebakken, rauw, gerookt, sushi, 
tartaar… De toepassingen zijn eindeloos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 bedrijven zijn niet alleen buren maar ze werken ook nauw samen: 

De unieke samenwerking tussen de viskwekerij Omegabaars en Tomato Masters zorgt 
voor de levering van elektriciteit en warmte tegenover de levering van het water van de 
vissen dat dienst doet als voedingswater. 

Dit recirculatiesysteem werd opgezet om de ecologische aquacultuur te onderhouden 
en is uniek in Europa! 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA: 

9u30: Afspraak TOMATOMASTERS  

Adres: Stokstormestraat 14 A 
9800 Deinze 

10u00-12u00: Rondleiding TomatoMasters  

12u00-13u00: BROODJESLUNCH bij TomatoMasters 

13u00-14u00: Algemene Vergadering (TomatoMasters) 

14u00-15u00: Rondleiding OMEGABAARS 

15u30: Einde rondleiding 

 

Kostprijs voor deze dag is 15€: lunch (excl. drank ) en 2 rondleidingen inbegrepen 

 

Wil je deze dag niet missen?  

Schrijf je dan vlug in via info@bfso.be en schrijf 15€ over op de bankrekening van BFSO vzw  
(BE05 0689 0424 8575) met vermelding van je naam + “deelname AV 24mei” 

Graag tot dan ! 

 

Het BFSO team! 

 

 

  

             
             
             
            


