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Alle groei begint met goed water. Op 

zich een logische stelling, maar volgens 

Ineke Moerman toch nog vaak onder-

schat. Bedrijven doen er goed aan hun 

gietwater te onderzoeken, niet alleen 

op kwaliteit, maar ook op vitaliteit. Ze 

wijst daarbij op de resultaten van groot-

schalige praktijktesten. “Nu beschikken 

we over harde cijfers die de positieve 

effecten van vitaal water in de tuinbouw 

ondersteunen.”

Hoe vitaler het gietwater, hoe beter de 

sporen en mineralen zijn georganiseerd en 

hoe makkelijker een plant zijn voedingsstof-

fen kan opnemen. Goede ervaringen waren er 

volop. Telers die met het water experimen-

teerden, zagen vaak met eigen ogen de 

positieve gevolgen. Een wetenschappelijke 

onderbouwing ontbrak echter. Hoog tijd 

dus voor een grondig praktijkonderzoek, 

vond Vitaal Telen uit Schipluiden.

Oprichters Ineke Moerman en Remy 

Mosch benaderden hiervoor Beekenkamp 

Plants. “We treden nu voor het eerst naar 

buiten met de resultaten: het water verbetert 

de uniformiteit en het wortelgestel van 

planten. Dit onderzoek geeft de tuinbouw 

een concreet handvat om vitaliteit in 

watermanagement te integreren”, vertelt 

Moerman bevlogen. 

Structuur verbeteren.
Mosch verklaart dat bij het vitaliseren geen 

enkele stof wordt toegevoegd of onttrokken 

aan het water. Het gaat om de behandeling 

middels een VT-Vitaliser. Dit systeem wordt 

na de irrigatie-unit geplaatst en geeft water 

zijn oorspronkelijke trilling terug. Deze eigen 

trilling (inherent aan alle atomen en molecu-

len op aarde) kan zijn verstoord door de 

aanwezigheid van gewasbeschermingsmidde-

len, meststoffen, de blootstelling aan osmose- 

of UV-behandelingen of energetische velden 

als UMTS-masten.

Een en ander wordt duidelijk na micro-

scopisch onderzoek in het laboratorium. 

Behandeld water bezit een fijnmazige 

organisatie van sporen en mineralen, bij een 

lagere vitaliteit clusteren deze samen. De 

structuur (lees vitaliteit) van water is voor elk 

bedrijf te onderzoeken.

Chemie terugdringen
Voor Erik Heijs, teeltcoördinator vruchtge-

wassen bij Beekenkamp, was vitaal water 

geen nieuw begrip. “Op kleine schaal werkten 
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Mineralenorganisatie water heeft grote impact

Vitaal water essentiële basis van 
goed watermanagement

Erik Heijs en Ineke Moerman zijn opgetogen over de resultaten van het praktijkonderzoek en zien grote potentie voor verder gebruik.
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we er al mee. Als plantenkweker ben je 

immers altijd op zoek naar manieren om je 

product uniform en sterk te maken. Wij 

proberen daarbij zo min mogelijk gebruik te 

maken van chemie. Als vanzelfsprekend kijk 

je dan ook naar water. Je weet, daar zit veel 

in, maar er kan ook veel mis mee zijn.” 

De plantenkweker had bijvoorbeeld last 

van donkere planten in het jonge materiaal. 

Ze ontsmetten al standaard het gietwater, 

maar door daarna simpelweg ook nog extra 

zuurstof aan het water toe te voegen, loste 

het probleem op. “Op zo’n moment word je je 

extra bewust van de kracht van goed water. 

Dus toen we werden benaderd voor een 

gesprek, waren we zeker geïnteresseerd. Meer 

inzicht in de mogelijkheden van water, is in 

het belang van de hele tuinbouw.”

Qua onderzoek zitten de testen in een 

opwaartse flow. Moerman en Mosch kozen 

geen ingewikkelde onderzoeksdoelstelling, 

maar wilden puur de fysieke resultaten 

noteren. Daartoe realiseerden zij in 2010 een 

eenvoudige en doeltreffende proefopstelling 

bij de plantenkweker. In proefvakken van 

ruim duizend planten kreeg het gewas deels 

wel en deels niet behandeld water. En dat 

gedurende meerdere seizoenen en teeltstadia, 

van zaai tot aan het moment van uitgifte.

Geen slappe planten
De onderzoekers telden onder meer de 

kieming, keken naar de wortels, vergeleken 

de trosontwikkeling en onderzochten de 

groei van de scheuten. Er waren duidelijke 

verschillen tussen behandelde en niet-behan-

delde planten. De resultaten maken duidelijk 

dat de planten met behandeld water een 

uniformer gewas vertoonden en een meer 

vertakt wortelstelsel aanmaakten.

Heijs noemt nog twee andere waarnemin-

gen: “Na het koppen groeiden de twee scheu- 

ten bij de behandelde planten aanzienlijk 

gelijkmatiger uit. Daarnaast gingen de 

koppen van de onbehandelde planten in de 

proef tijdens de zomermaanden nog wel  

eens slap, de vitaal geteelde planten niet.” 

Het percentage kniktrossen lag bij het 

behandelde water aanzienlijk lager dan bij 

het onbehandelde water. Bij de eerste telling 

3% tegenover 16%, bij de tweede telling 14% 

kniktrossen bij behandeld water en 26% bij 

onbehandeld.

Verschil in kieming was er niet. Moerman 

volgde de opgekweekte planten ook bij de 

afnemers op locatie. Ook daar groeiden de 

planten gelijkmatiger weg en hadden betere 

trossen. “De planten doen het gewoon 

makkelijker. Een prachtige uitkomst. Hoe 

mooi is het dat het gietwater zelf de plant 

iets extra kan meegeven, waardoor vitaliteit 

en de weerbaarheid van het gewas zich 

verder kunnen ontwikkelen.”

Doorstart onderzoek
Teeltcoördinator Heijs volgde de resultaten 

op de voet. Samen met Moerman maakte hij 

constant de vertaalslag van waarnemingen 

naar achterliggend verhaal. Wat hij zag was 

terug te voeren op de veranderde structuur 

van het water, de jonge planten waren veel 

beter in staat hun voedingsstoffen en 

zuurstof op te nemen. 

De winst voor het opkweekbedrijf was  

en is duidelijk: uniforme partijen en beter 

ontwikkelde planten. En niet alleen de 

plantenkweker ziet mogelijkheden voor het 

gebruik van het water. Ook het Ministerie 

van Economische Zaken (destijds Landbouw) 

is gecharmeerd van de uitkomsten en stemde 

in 2012 in met een subsidieverlening voor een 

doorstart van het onderzoek. Dit onderzoek 

loopt nu nog, in samenwerking met onder 

meer Hortinova, Kwekerij ‘t Woudt en 

Prominent Innovatie. De huidige onderzoeks-

vraag luidt: draagt een opkweek met gebruik 

van behandeld water, bij aan vermindering 

van de te gebruiken gewasbeschermingsmid-

delen bij de teelt? Resultaten uit dit onder-

zoek worden najaar 2014 verwacht. 

Moerman: “De volgende uitdaging is om 

te kijken naar alle mogelijkheden die dit 

water voor de tuinbouw biedt. Potentie is  

er zeker en natuurlijk niet alleen bij vrucht-

groenten. Ook bij chrysanten is al een 

jaarrond onderzoek afgesloten. En ook daar 

werden dezelfde ontwikkelingen in bewor-

teling gezien. Hiermee tonen we aan dat  

elke plant vanuit water de vertaalslag naar 

vitaliteit laat zien.”

Volledig vitale opkweek
Moerman stelt dat de positieve uitkomsten 

van het onderzoek niet alleen bewijzen dat 

het werkt, maar vooral ook dat dit onderdeel 

van het watermanagement lange tijd is 

onderschat. Want nu blijkt duidelijk dat goed 

watermanagement de weerbaarheid en 

vitaliteit van een gewas danig kan vergroten. 

Voor Beekenkamp ligt er genoeg bewijs. Het 

bedrijf schakelde op een van haar productie-

locaties volledig over en denkt erover om  

in de toekomst naar een volledige vitale 

opkweek over te stappen. Een stap die naad- 

loos aansluit bij de visie van het opkweekbe-

drijf om met de inzet van zo weinig mogelijk 

chemie een gezonde, sterke jonge plant af te 

leveren.

De betrokkenen zien in alles dat dit water 

een onderdeel is van een groter systeem, het 

watermanagement. Het streven naar vitaliteit 

eindigt dus niet bij water, maar moet worden 

geïntegreerd in het complete systeem. Om 

vervolgens deel uit te maken van de interac-

tie tussen teler en gewas op het desbetref-

fende bedrijf. Alleen dan wordt het best 

mogelijke eindproduct verkregen. 

Uit grootschalige praktijkproeven 

blijkt dat jonge planten geteeld met 

vitaal water zich beter ontwikkelen 

en een beter vertakt wortelstelsel 

hebben. De mineralenorganisatie van 

water heeft dus een belangrijke 

impact op de weerbaarheid en groei 

van een gewas. Met die aantekening 

dat vitaliteit van het water volgens 

de betrokkenen niet het einddoel is, 

maar moet worden gezien als 

onderdeel van een groter systeem. 

Samenvatting

Het wortelstelsel van planten behandelt met vitaal water (links) zijn meer vertakt dan van 

planten die gewoon water kregen (rechts).

Het percentage kniktrossen lag bij het behan-

delde water aanzienlijk lager.


