
“Mensen blij maken en verrassen.” Gerard Koolen, tomatenteler, formuleert 

zijn missie helder en duidelijk. Zebrapruimtomaten, bruine cherry’s, roze 

cocktailtomaten: de meest ongewone rassen groeien in zijn kassen aan de 

Meijelseweg in Heusden. “Bij ons draait het om smaak en onderscheidende 

producten.” Zijn enthousiasme voor bijzondere tomaten is aanstekelijk.

Tomaten van Gerard Koolen

Stap je als bezoeker binnen bij Tuinderij Koolen, dan 

staat je een ware tomaatbeleving te wachten. Het 

brede assortiment tomaten te zien groeien, stemt vrolijk. 

Koolen is gul met zijn producten. Hij plukt links een gele 

cherry en rechts een Milanino. Om even te proeven. De 

verscheidenheid in smaak valt direct op. “Tomaten zijn 

net mensen. Ze zijn allemaal verschillend.”

Eén maal per jaar vertrekt de teler naar het buitenland, op 

zoek naar nieuwe, bijzondere tomaatrassen. “Ik kijk dan 

naar hoe de tomaten smaken en hoe ze eruit zien. Hoe 

unieker, hoe leuker.” Inmiddels is het assortiment groot. 

Tomaatliefhebbers kunnen kiezen uit 20 verschillende 

tomaatrassen. 

De voorliefde voor ongewone producten komt niet uit 

de lucht vallen. Koolen is verzot op het verkennen van 

nieuwe, onontgonnen markten. Loopt over van ideeën, 

ziet overal kansen en is bereid om alles te proberen. 

“Rare verzoeken hebben we graag. Je kunt zeggen: ‘dat 

doen we niet’. Maar je kunt ook zeggen: ‘we proberen 

het’. En dan zien waar het schip strandt.”

Regionaal denken en werkelijk iets toevoegen vindt de 

geboren ondernemer belangrijk. “Vroeger gingen we van 

2 naar 5 naar 10 hectare om de kostprijs te verlagen. We 

teelden voor heel Europa. Maar de vrachtwagens met 

tomaten reden onze eigen regio voorbij.” Inmiddels doet 

hij het anders, bijvoorbeeld in zijn rol als directeur van 

Freshweb Asten. “Ik wil als ondernemer iets toevoegen 

aan de maatschappij. Dat doe ik door productwaarde 

te creëren en door regionale ondernemers te helpen.” 



Supervers

Gerard Koolen: ”Onze tomaten-

planten krijgen hetzelfde water, 

dezelfde lucht en dezelfde mest-

stoffen. Toch smaakt elk ras heel 

anders. Daarmee kun je de klant 

verrassen. Bijvoorbeeld door eens 

niet die standaard cherrytomaat 

op het bord te leggen, maar te 

kiezen voor een tomaat waarover 

gesproken wordt.” 
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Elke dag regionaal vers

Verse tomaten van tuinderij Koolen bestelt u 

via Freshweb.nl. Freshweb.nl is dé leverancier 

van versproducten voor de horecabranche en 

grootverbruikers. Een landelijke uitstraling, maar met 

lokale flexibiliteit: dat is wat Freshweb uniek maakt.

Wat kunt u verwachten?

•	 Superverse producten snel geleverd. Doordat 

de versproducten uit uw eigen regio komen, is 

de levertijd een stuk korter. 

•	 Kwaliteit. De versproducten komen van de 

meest gerenommeerde telers uit de regio, die 

alleen de beste kwaliteit leveren.

•	 Korte lijnen. U communiceert lekker snel en 

makkelijk met mensen die uw taal spreken.


