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Matthijs Blind: “Onderzoek opgezet in zogenaamde co-creatie met telers, verede-
laars en afnemers.”

mogelijk bij de 100% kieming komen en 
ook graag allemaal tegelijk. Dat proberen 
we te bereiken met het voorweken van 
het zaad. Maar ook een preciezere selectie 
van de zaden kan voor een beter resultaat 
zorgen. Dat laatste is complexer dan ver-
wacht. Nadat we de zaden op grootte 
hadden laten sorteren, bleek dat de kleine 
zaden weliswaar duidelijk sneller kiem-
den, maar uiteindelijk minder vitale plan-
ten opleverden dan de grote zaden “

Drijver en substraat
Tot nu toe werd het onderzoek uitgevoerd 
op kleine drijvers van 20 bij 20 centimeter, 
met 49 zaaiposities. Het prototype van 
die drijver – een zwarte plaat van hard 
kunststof – werd door de Vlaamse design-
school Howest gemaakt op basis van in-
put van zowel de Belgische, de Engelse als 
de Nederlandse co-creatiegroep.
Het basisprincipe is dat het zaad op gaas 
boven een voedingsoplossing hangt en na 
de kieming wortels door het gaas heen in 
de voedingsoplossingen vormt. In het be-

VAK | door Ton van der Scheer

H
y4Dense heet het onderzoeks-
programma met een wat crypti-
sche naam. ‘Hy’ is dan kort voor 
hydroponic. En ‘Dense’ slaat op 

de dichtheid van de teelt van ter plekke 
gezaaide gewassen. Waar het in dit onder-
zoek vooral om gaat, is het vinden van een 
robuust systeem voor de bedekte teelt op 
water van gewassen die van oudsher 
breedwerpig gezaaid worden in de volle-
grond. 
De belangstelling voor bedekte, niet 
grondgebonden teelten wordt wereldwijd 
steeds groter. De ontwikkelingen in verti-
cal en indoor farming worden op alle con-
tinenten door investeerders nauwlettend 
gevolgd én rijkelijk gefinancierd. Corona 
heeft de vraag naar lokaal geteeld voedsel 
alleen maar urgenter gemaakt. Lokaal én 
duurzaam geteeld, om nog wat preciezer 
te zijn. Teelt op water in een afgesloten 
teeltomgeving is een principe dat op bijna 
elke plek ter wereld toegepast kan wor-
den, als er maar genoeg energie is voor 
met name de belichting en de klimaatre-
geling.

Ketenbrede co-creatie
Samen met de Belgische proeftuin Inagro 
in Roeselare en de Engelse universiteit van 
Essex en onderzoeksinstelling NIAB in 
Cambridge, is Vertify in Nederland in 2019 
aan de slag gegaan. In het Noord-Holland-

Teelt van zaadje tot 
blaadje op water
Met teelt op water doen telers al lang ervaring op. Voor ter 
plekke gezaaide bladgewassen staat deze teeltwijze echter nog 
in de kinderschoenen. In een internationaal onderzoeksproject 
kijkt Vertify in Zwaagdijk (N.-H.) naar spinazie. Ook rucola, 
veldsla en snijbiet liggen onder het vergrootglas van 
onderzoekers in Nederland, België en Engeland.

se Zwaagdijk-Oost zijn de onderzoekers 
met name diep in de spinazie gedoken. 
“We hebben het onderzoek opgezet in zo-
genaamde co-creatie met telers, verede-
laars en afnemers”, zegt onderzoeker Mat-
thijs Blind. Dat gaf een lijst van vragen en 
wensen over het zaaien, het kiemen en de 
teelt, wel of niet met een substraat, en 
ook over de verwerking en het eindpro-
duct en over hoe schoon alles in het teelt-
proces en daarna moest zijn en blijven.
Wat elke teler weet, is ook in deze nieuwe 
manier van telen weer gebleken: het 
kiemproces is het meest precair. “Zeker in 
spinazie, een gewas dat veel minder uni-
form kiemt dan bijvoorbeeld veldsla. Bij 
dit soort precisiesystemen wil je zo dicht 
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Het basisprincipe is dat het zaad op gaas boven een voedingsoplossing hangt en na de kieming wortels door het gaas heen in 
de voedingsoplossingen vormt.

gin wordt het zaad vochtig gehouden met 
bijvoorbeeld een vernevelingsinstallatie 
of het zaad heeft in het begin rechtstreeks 
contact met de voedingsoplossing. 
Aanvankelijk is in met name België en En-
geland ook nog gekeken naar een sys-
teem waarin behalve het water ook nog 
een substraat een met name bufferende 
rol speelde. Een groot aantal zowel syn-
thetische als natuurlijke substraten is ge-
test. 

Nadeel substraat
Substraten kennen echter nadelen: ze 
kunnen het systeem vervuilen en veroor-
zaken zo een afvalprobleem. Het streven 
is dus een substraatloos systeem te ont-
wikkelen.
In de nu aanstaande pilot zal worden ge-
werkt met een nieuwe, grotere drijver 
zonder dat daarbij substraat aan te pas 
komt. Deze nieuwe drijver is 55 bij 75 cen-
timeter en heeft 294 zaaiposities. De zaad-
jes liggen op gaas dat fijnmazig genoeg is 
om te voorkomen dat de zaden er door-
heen vallen, en grofmazig genoeg is om 
de plant er ongehinderd doorheen te la-
ten groeien. 
Het kiemen van de spinaziezaadjes op die 

drijvende platen gebeurt bij Vertify eerst 
onder ledlampen in daglichtloze klimaat-
kamers. Met een vernevelingsinstallatie 
wordt het zaad vochtig gehouden tot de 
kieming voltooid is. Daarna gaan de pla-
ten naar waterbakken in de kas. Ze lijken 
de overgang van de klimaatcel met zeer 
constant klimaat naar de kas – waarin de 
omstandigheden juist zeer wisselend zijn 
– zeer goed te kunnen doorstaan. Die 
teeltfase zou overigens ook wel daglicht-
loos onder led kunnen. Zo telen de Engel-
se onderzoekers de rucola van zaadje tot 
oogstbaar product zonder één spatje dag-
licht. En de Belgen telen de veldsla juist 
weer van kiem tot oogst in de kas, met 
alle voordelen (gratis licht) én beperkin-
gen van dien (minder goed te controleren 
omstandigheden).

Haalbaarheidsstudies
“Bij het onderzoek horen ook bedrijfseco-
nomische haalbaarheidsstudies”, zegt 
Blind. Die zullen tussen nu en voorjaar 
2023 moeten afkomen, is de verwachting. 
“Met dit soort systemen is het altijd een 
kip-en-eiverhaal. Er komt pas belangstel-
ling voor als er een haalbaar teelt- én ver-
dienmodel achter zit. En het het wordt 

ook pas economisch haalbaar als er in de 
hele keten belangstelling voor is.”
Om die fase van onzekerheid over econo-
mische en maatschappelijke kosten en ba-
ten door te komen, is er nu nog Europees 
geld. De Nederlands-Belgisch-Britse sa-
menwerking past in het Europese Inter-
reg-programma (en is nog van voor dat de 
brexit zijn beslag kreeg). Het zal zijn geld 
moeten terugverdienen door de zekerheid 
van een duurzaam product dat constant 
van kwaliteit en jaarrond beschikbaar is. 
Blind: “Het systeem waar we aan het einde 
van het onderzoek op uitkomen, zal dus 
zo zuinig mogelijk met water en nutriën-
ten moeten zijn. En het zal een schone 
teelt moeten zijn, die met zo min mogelijk 
middelen toch vrij van ziektes blijft. Maar 
ook in water heb je te maken met worte-
lexudaten. En schimmelziektes liggen op 
de loer.”
Het water dat feitelijk als substraat dient, 
is immers niet steriel. Het is net als grond 
een ecosysteem met eigen regels. Blind: 
“Van de bodem als microbioom weten we 
nog lang niet alles, maar van water nog 
mínder. Daar zou ik graag meer basison-
derzoek naar willen doen. Dat staat nog 
op mijn verlanglijstje als onderzoeker.”
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