
  

 

 

Maasdijk, 10 oktober 2022 

 

De glastuinbouw vervult een sleutelrol 
 
Hoe kunnen we de wereld op een duurzame manier blijven voeden? Die vraag 
staat 16 oktober centraal op Wereldvoedseldag van de Verenigde Naties (VN). 
Bij Harvest House geloven wij dat de glastuinbouw een sleutelrol heeft in het 
antwoord op deze vraag. In onze high tech kassen creëren we de perfecte 
groeiomgeving voor onze planten, waardoor we een continue kwalitatieve 
productie realiseren. Zo komen we dichterbij onze droom: iedereen elke dag 
toegang tot gezond, voedzaam en lekker eten.  
 

Tijdens Wereldvoedseldag is er internationaal aandacht voor voedselzekerheid. Wat kunnen we doen 
om de impact op het milieu van onze voedselproductie te verminderen? Met deze vraag zijn wij het 
hele jaar door bezig.  
 
Efficiënt omgaan met energie 
In ruim 1100 ha glastuinbouw in Nederland én daarbuiten produceren we jaarlijks miljoenen paprika’s, 
tomaten en komkommers. Gezonde producten, die op het bord van consumenten over de hele wereld 
terechtkomen. Elke dag. Want in onze kassen zorgen we met innovatieve oplossingen voor een 
dagelijkse, optimale productie en dus voor voedselzekerheid. Dat doen we op een duurzame manier. 
Onze telers geven de plant precies datgene wat hij nodig heeft om te groeien: een paprika groeit het 
best bij een gemiddelde dagtemperatuur van 25ºC en een tomaat heeft behoefte aan veel licht. In 
onze kas worden de paprika’s en tomaten goed verwend. Maar we gaan uiteraard efficiënt om met 
energie! We houden de warmte binnen en gebruiken zo min mogelijk energie. Onze innovatieve telers 
zijn altijd op zoek naar duurzame alternatieven. Aardwarmte bijvoorbeeld of restwarmte van een 
kunstmestfabriek. Zo stoten we minder CO2 uit.   
 
Duurzame oplossingen 
De teelt van onze vruchtgroenten kent nog veel meer slimme, duurzame oplossingen. Het water voor 
de planten is regenwater, dat we het hele jaar door opvangen in silo’s of ondergronds en na gebruik 
zoveel mogelijk filteren en hergebruiken. De planten groeien in groeimatten, zodat we de bodem niet 
uitputten en water, voedingsstoffen en beschermingsmiddelen niet in de natuur terecht komen. Zo 
hebben we minimale impact op het milieu. Bovendien benutten we elke hectare optimaal: we zorgen 
dankzij onze hightech teeltmethode voor een maximale opbrengst per vierkante meter. Daardoor blijft 
er meer ruimte over voor echte natuur, waar de biodiversiteit het beste af is.  
 
Onze commitment 
Wij geloven in onze duurzame aanpak en zijn ambitieus. We willen in 2030 klimaatneutraal telen. 
Onze reductiedoelstellingen met betrekking tot ons energieverbruik en CO2-uitstoot zijn vastgelegd bij 
SBTi, het Science Based Targets initiative. Daarnaast committeren we ons aan de wereldwijde 
Sustainable Development Goals van de VN. We spreken hiermee onze ambitie uit om mee te doen 
aan het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te borgen. 
Pittige doelstellingen, maar we vinden het belangrijk om ons hiervoor in te zetten. Want zo kunnen we 
de wereld op een duurzame manier voeden. En het gaat nog veel verder. Op elk punt in de keten 
maken we duurzame keuzes, van veredelen en telen, tot oogsten, verpakken, vervoeren en 
vermarkten. Want duurzaamheid, zit in ons DNA.  
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie:  
 
Over Harvest House 
Wij zijn Harvest House, een producentenorganisatie van Nederlandse telers. Het is onze droom om 
iedereen op de wereld elke dag toegang te bieden tot gezond, voedzaam en lekker eten. Daarom 
telen wij op een innovatieve en duurzame manier hoogwaardige vruchtgroenten. Met ruim 1100 ha 
glas in Nederland én daarbuiten, produceren we jaarlijks miljoenen paprika’s, tomaten en 
komkommers.  
 
Over ons duurzaamheidsbeleid 
Onze inspanningen om de wereld op een duurzame manier te voeden hebben we samengevat in ons 
duurzaamheidsbeleid: ‘Duurzaamheid zit in ons DNA’.  
Ons duurzaamheidsbeleid rust op drie pijlers: Gezonde Mens, Gezonde Planeet en Gezond 
Ondernemerschap. Dit alles staat stevig verankerd in ons fundament: we zijn de bron van een gezond 
leven.  
Op www.harvesthouse.nl/duurzaamheid leggen we helemaal uit waar ons beleid voor staat.  
 
 
Noot voor de redactie: 
Wilt u meer weten over ons duurzaamheidsbeleid en onze duurzame inspanningen in de hele keten? 
We vertellen er graag meer over. Bekijk ook de video over onze duurzame visie en missie.  
 
Op www.harvesthouse.nl/perskit-duurzaamheid hebben we voor de pers een aantal 
communicatiemiddelen klaargezet voor publicatie. Hier kunt u gebruik van maken. Graag bij de 
afbeeldingen het copyright vermelden: Harvest House.  
 
Neem contact op met communicatie@harvesthouse.nl of 0174-519285 voor meer informatie.  
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