WATERKERSGRACHTEN + CRESSANA
Borstekouterstraat 66, 9630 Zwalm (Roborst)
waterkers houdt van kalkrijk water, de
slanke waterkers is iets minder kieskeurig.
Deze laatste verdraagt meer dan 15 graden
vorst, terwijl de echte waterkers daarbij veel
bladschade oploopt en in die tijd niet kan
worden geoogst. Daarom wordt bij
commerciële teelt vaak gebruik gemaakt van
kruisingen tussen beide waterkerssoorten.
Behalve dat waterkers heel gezond is, wordt
ook de pittige smaak door velen
gewaardeerd. Het rauwe blad is bijzonder
geschikt om in salades te vermengen,
waterkers laat zich ook in delicieuze sausen
verwerken en is natuurlijk hét
basisingrediënt van de waterkerssoep die in
onze Zwalmstreek bijzonder populair is.
Waterkers werkt urine-afdrijvend, stimuleert
de gal, lever en nieren en verbetert de
spijsvertering. Door de reinigende werking
helpt het kruid ook tegen reuma, jicht en
eczeem. Waterkers is rijk aan de vitaminen
A, C en D. Dat het ook verdere
geneeskrachtige eigenschappen heeft is
reeds lang bekend.

Waterkers is een moeilijk te kweken groente
-of is het gezien zijn wilde aard een kruidwaarbij de kwaliteit van het water een grote
rol speelt.
Wereldwijd komen er zes soorten waterkers
(Nasturtium) voor op het noordelijk en het
zuidelijk halfrond. Kenmerkend voor deze
waterplanten is hun prikkelende geur.
Hierop slaat trouwens ook de
wetenschappelijke naam, afgeleid van nasus
tortus, wat letterlijk “verwrongen neus”
betekent.
In België komen twee soorten in het wild
voor: de echte waterkers (Nasturtium
officinale) en de slanke waterkers
(Nasturtium microphyllum). Oorspronkelijk
groeide de echte waterkers enkel in de
gematigde streken van Europa en Azië. Het
eetbare gewas wordt momenteel in alle
gematigde klimaten in cultuur gebracht en
groeit er nu ook vaak in het wild. De echte

De biologische waterkersteelt is een
arbeidsintensief gebeuren. In de eerste
plaats is de omvang van deze teelt
verwaarloosbaar in het geheel van de
Vlaamse land- en tuinbouw. Het ontwikkelen
van speciale machines is dan ook niet
rendabel voor de constructeurs, met als
gevolg dat veel handarbeid aan de orde is.
Verder vereist de waterkers een bijzonder
snelle verwerking omdat versheid in dit
geval een synoniem is voor kwaliteit.
De waterkersteler begint ‘s ochtends vroeg
met het snijden (oogsten) van de waterkers
en kan daar mee doorgaan tot de middag.
Het is belangrijk dat het oogsten gebeurt
vóór de zon haar hoogste stand heeft
bereikt, omdat na de middag de kans op
verwelken van de geoogste planten
drastisch toeneemt. In de namiddag komt de
waterkersteler soms handen tekort om de
grachten te onderhouden. Vooral grassen en
het groot moerasscherm (Apium nodiflorum
L.), een verwant van de wilde selderij,

nestelen zich graag in de grachten. Dit
onkruid, dat de waterkers de ruimte en
voedingsstoffen ontneemt om zich te
ontwikkelen, dient handmatig te worden
verwijderd. Tenslotte wordt de
waterkersteler, die zijn product over het
ganse land verspreid moet krijgen, op de
vroegmarkten van Gent of Brussel verwacht.
Binnen de 24 uur na het oogsten ligt de
waterkers reeds bij de klant of in de
detailhandel.
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