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Joost van Kasteren 
Hoofdredacteur Vork M

ijn eerste ervaringen met 
grondloze teelt waren de 
hyacinten op de ven-
sterbank die hun wortels 
lieten hangen in een 

glazen vaas met kraanwater. Later in Wa-
geningen waren er wel medestudenten 
met groenere vingers dan ik die op die 
manier de pit van een avocado tot was-
dom wisten te brengen. Het ‘echte’ werk, 
tomatenplanten die op substraat werden 
geteeld, zag ik begin jaren tachtig toen 
ik voor een van mijn eerste reportages 
voor NRC-Handelsblad op bezoek ging bij 
tomatenteler Jo Bos uit Bergschenhoek.
Het was eind december en de kas was 
net gereedgemaakt voor de komst van 
een nieuwe jaargang tomatenplanten. 
Het leek wel een operatiekamer. Wit 
plastic op de betonnen vloer waarop 
rijen, eveneens in wit plastic verpakte 
broodjes steenwol, met elkaar verbonden 
via zwarte slangetjes waarin gietwater 
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VOORWOORD

met daarin opgelost afgepaste hoeveel-
heden voedingsstoffen, zouden worden 
aangevoerd.
Dertig jaar geleden figureerde de Neder-
landse glastuinbouw als prominent in-
novatiecluster in het boek van de Ameri-
kaanse hoogleraar bedrijfskunde Michael 
E. Porter, ‘The Competitive Advantage of 
Nations’ (1990). Daarin schetst hij hoe de 
wisselwerking tussen de partijen in de 
keten op een relatief klein oppervlak een 
sector tot grote hoogte op kan stuwen. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de 
interactie tussen onderzoek en praktijk 
en juist die heeft een grote bijdrage gele-
verd aan de opkomst van de plantenteelt 
zonder grond, hetzij in een inert sub-
straat, in water (hydroponics) of in mist 
(aeroponics).
In het in middels vergeelde artikel uit 
de NRC lees ik terug hoe de medewer-
kers van het Proefstation in Naaldwijk 
uitzochten wat het optimale recept was 
voor elk gewas, welke teeltwijze het beste 
was, hoe je het gietwater moest behan-
delen en duizend en meer kwesties die 
zich in de praktijk voordeden. Achter 
deze frontlinie van het praktijkonderzoek 
bevond en bevindt zich een heel leger 
van onderzoekers die gedreven worden 
door de uitdaging om voldoende, veilig 
en voedzaam voedsel te produceren voor 
een groeiende wereldbevolking met zo 
min mogelijk impact op de omgeving.
Een van die mensen was Bram Steiner 
(1921-2016). Na de Tweede Wereldoorlog 

werd hij gegrepen door het idee van de 
grondloze teelt en is, ondanks spot en te-
genslagen, blijven geloven in het belang 
ervan voor Nederland en voor de wereld 
(zie ook de rubriek ‘Op de schouders’ p. 
78). Daarmee stond hij aan de wieg van 
de transitie van de Nederlandse glastuin-
bouw in de jaren tachtig en indirect ook 
aan de huidige transitie in de richting 
van vertical farming.
Als erkenning voor zijn belangrijke bij-
drage aan de ontwikkeling van de grond-
loze teelt is in 2002 de Stichting Bram 
Steiner Fonds in het leven geroepen. 
Doel van het fonds was het bevorderen, 
ontwikkelen en verspreiden van kennis 
op het gebied van plantenvoeding en al-
les wat daarmee verband houdt. Tot vorig 
jaar werd dat doel gerealiseerd door het 
periodiek uitreiken van de Bram Steiner 
Award voor het beste wetenschappelijke 
artikel over plantenteelt zonder grond.
In de loop van vorig jaar heeft het 
bestuur besloten om de Stichting op te 
heffen en de resterende middelen te 
besteden aan een handboek bedekte hy-
droponics-teelt. En aan de speciale uit-
gave van Vork die nu voor u ligt, waarin 
we op journalistieke wijze de ontwikke-
lingen op het gebied van grondloze teelt 
beschrijven. We zijn het bestuur van de 
Stichting zeer erkentelijk dat we op deze 
manier kunnen bijdragen aan het ver-
spreiden van kennis en inzichten op het 
gebied dat Bram Steiner zo na aan het 
hart lag: de plantenteelt zonder grond. 

Plantenteelt 
zonder grond
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Hydroponisch 

geteelde maïs, 

Ohio Agriculture 

Experiment

Station 1938.
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GESCHIEDENIS

Ontwikkeling 
grondloze teelt 
ging met horten 
en stoten
Investeerders, waaronder veel miljardairs met wortels in Silicon 

Valley hebben hoge verwachtingen van vertical farming. Ze 

steken vele miljoenen in startups die honger en ondervoeding 

de wereld uit willen helpen met het telen van gewassen zonder 

gronden onder kunstlicht. Volgens Joost van Kasteren leert de 

geschiedenis van de grondloze teelt, dat er zomaar een halve 

eeuw overheen kan gaan voordat verwachtingen werkelijkheid 

worden.

‘Geruchten, claims en voorspellingen die de ronde doen over de teelt van ge-
wassen in water zijn op weinig meer gebaseerd dan de fantasie van de auteur. 
Sommige artikelen in de populaire media over het telen van voedselgewassen 
in water zijn niet alleen onjuist, maar zelfs misleidend’, schreef Dennis Robert 
Hoagland tachtig jaar geleden in een brochure van de universiteit van Califor-
nië. Hij reageerde daarmee op enthousiaste verhalen in de media als zou deze 
waterculture de manier zijn om de wereld van groenten en fruit te voorzien 
zonder beslag te leggen op grond. Hoagland was hoogleraar plantenvoeding 
en zoals zoveel onderzoekers – ook in Nederland – teelde hij planten in water 
voor zijn onderzoek naar de optimale bemesting van gewassen.
De bron van die enthousiaste verhalen in de media was William Frederick 
Gericke, die aan dezelfde universiteit van Californië onderzoek deed naar de 
optimale bemesting van tarwe en rijst en als zodanig goed bekend was met het 

11Vork februari 2021
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William Frederick Gericke deed aan de universiteit van Californië onderzoek naar de optimale 

bemesting van tarwe en rijst en was als zodanig goed bekend met het telen in water.
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GESCHIEDENIS

telen in water. In 1929 publiceerde hij een kort artikel (200 woorden) waarin hij 
de suggestie deed dat je ‘aquacultuur’ ook zou kunnen gebruiken voor het op 
grote schaal telen van gewassen.
Omdat de term aquacultuur al was geclaimd door de viskwekers, veranderde 
Gericke de naam watercultuur in hydroponics, een samentrekking van de 
Griekse woorden voor water (hydro) en ponos (werk). Hij was zo begeesterd 
door zijn idee, dat hij zich veelvuldig liet interviewen door kranten en tijd-
schriften, waarbij hij enige overdrijving niet uit de weg ging. In Popular Scien-
ce Monthly zei hij bijvoorbeeld: ‘(..) Millions may be fed from water, on soils that 
hitherto have produced nothing but an occasional clump of cacti, or a few fig 
trees.’
 
TUSSENSTOP

Dankzij de golf van publiciteit die Gericke had weten te creëren liet de com-
merciële toepassing van hydroponics niet lang op zich wachten. Een van de 
eerste commerciële installaties werd gebouwd op Wake Island, een atol in de 
Stille Zuidzee. Watervliegtuigen van PanAm maakten daar een tussenstop op 
weg naar het Verre Oosten en het Hydroponicum zoals de moestuin op water 
werd genoemd, was bedoeld om passagiers en bemanning te voorzien van 
verse groenten en vruchten op hun lange reis.
In de Verenigde Staten zelf waren er ook de nodige ondernemers die brood 
zagen in hydroponics. Zo werd in Lubbock in de staat Texas een hydroponi-
cum gebouwd op het dak van het Hilton om de gasten van verse groenten 
te voorzien. De meeste indruk maakte een opstelling van het bedrijf Heinz, 
grootverbruiker van tomaten voor ketchup, tijdens de wereldtentoonstelling in 
New York in 1939. Bezoekers vergaapten zich aan tomatenplanten die werden 
geteeld in ‘chemiculture’. Blijkbaar was chemie indertijd nog geen beladen 
woord.
 
KORAALRIFFEN

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten gingen ook aan Nederland niet 
voorbij. In 1941 dook voor het eerst de term hydroponics op in een artikel in 
het tijdschrift De Wandelaar. Onder de titel ‘Van wetenschap tot aprilgrap’, 
schreef P.J. Schenk over de Amerikaanse initiatieven om groenten en fruit in 
water te gaan telen. Met een verwijzing naar de kritische brochure van Dennis 

‘Antipropaganda’ van  
mislukte experimenten stond 
de ontwikkeling van 
grondloze teelt lang 
in de weg
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Hoagland zette Schenk de nodige vraagtekens bij het hele idee. ‘Zou hiermee 
het schoone sprookje van cultuur zonder aarde een nuchter slot hebben ge-
kregen? Zal men geen bloemkolen telen op koraalriffen, of tomaten plukken in 
een keukenkastje? Blijft er slechts over de … . aprilgrap?’
Niet iedereen deelde zijn scepsis. In datzelfde jaar 1941 verscheen een boekje 
van dr. ir. P.C. Henriquez met als titel ‘De plantenteelt zonder aarde. Nieuwe 
cultuurmethoden voor amateurs en kwekers’. De auteur, die als chemicus 
werkzaam was bij de Octrooiraad, hoedde zich weliswaar voor overdreven en-
thousiasme, maar meende wel dat ‘op den duur economische voordelen zijn 
te verwachten van deze nieuwe cultuurmethoden’.
 
SPOT

Die economische voordelen lieten nog wel even op zich wachten. Tijdens de 
oorlog had de plantenteelt zonder aarde zijn diensten bewezen als bron van 
verse groenten en fruit voor militairen op afgelegen plekken zoals Ascension 
in de Atlantische Oceaan, maar met de commerciële teelt wilde het niet zo luk-
ken. Volgens Bram Steiner kwam dat omdat de grondloze teelt ‘enerzijds werd 
toegepast door chemici die weinig of geen verstand hadden van tuinbouw en 
anderzijds door tuinders die geen idee hadden van de eisen die een plant stelt 
aan haar wortelmilieu’.
Bram Steiner geldt als een van de vaders van de substraatteelt in Nederland en 
ver daarbuiten (zie ook rubriek ‘Op de schouders’ pag. 78). In 1955 nam hij het 
initiatief tot oprichting van de International Working Group on Soilless Cultu-
re. Op dat moment was het areaal aan grondloze teelt wereldwijd minder dan 
10 hectare. In de daarop volgende twintig jaar was de werkgroep vaak onder-
werp van spot, schreef Rick Donnan, voormalig president van de organisatie 
bij het overlijden van Steiner in 2016, maar ze bleven erin geloven.
 
ANTIPROPAGANDA

Medio jaren vijftig was dat geen vanzelfsprekendheid. Vanwege problemen 
met grondontsmetting en zout kwelwater hadden enkele tuinders op praktijk-
schaal geëxperimenteerd met telen in substraat, maar dat bleek geen succes. 
De grootste moeilijkheid was volgens Steiner dat tuinders vast bleven houden 
aan inzichten en werkwijzen die waren gebaseerd op hun ervaringen met teelt 
in de grond. Deze ‘antipropaganda’ van mislukte experimenten, maar ook de 
hoge investeringskosten en het ontbreken van een economische noodzaak, 
stonden de verdere ontwikkeling van de grondloze teelt in Nederland lange 
tijd in de weg.

Despommier en zijn 
studenten bedachten een 
voedselflat van dertig 
verdiepingen
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GESCHIEDENIS

Bemestingsonderzoek

Een van de eerste experimenten met 

grondloze teelt is beschreven door Fran-

cis Bacon in zijn postuum uitgegeven 

boek ‘SylvaSylvarum’ (1627). Aan het eind 

van die eeuw experimenteerde de Brit 

John Woodward met de teelt van krui-

zemunt in water. Door een beetje grond 

toe te voegen aan water groeiden de 

plantjes veel beter dan op alleen regen-

water of gedestilleerd water. Daarmee 

weerlegde Woodward de theorie van 

de Belgische alchemist Jan Baptista van 

Helmont, die op basis van een experi-

ment met wilgentenen dacht te hebben 

aangetoond dat planten alleen water 

nodig hebben om te groeien.

Wat het was in de bodem dat ervoor 

zorgde dat de kruizemuntplantjes van 

Woodward veel beter groeiden met 

bodemdeeltjes dan zonder, bleef lang 

onbekend. Pas halverwege de 19e eeuw 

ontdekte de Duitse chemicus Justus 

Freiherr von Liebig dat planten minerale 

voedingssto�en nodig hebben, meer in 

het bijzonder stikstof, fosfor en kalium. 

Die ontdekking was aanleiding voor 

de Franse agrochemicus Jean-Baptiste 

Boussingault om te gaan experimente-

ren met de teelt in water om na te gaan 

welke minerale voedingssto�en in welke 

verhouding moeten worden toegediend 

voor een goede oogst. In de daarop vol-

gende eeuw werd de methode dan ook 

voornamelijk gebruikt om onderzoek 

te doen naar de optimale samenstelling 

van voedingssto�en voor gewassen. Tot-

dat Gericke in 1929 zijn eurekamoment 

beleefde en de grootschalige planten-

teelt zonder grond hortend en stotend 

op gang kwam.

Pas medio jaren zeventig kwam er weer wat meer belangstelling, mede dankzij 
de opkomst van steenwol als vervanger van grind en zand. Ook milieuregels 
speelden een rol in de hernieuwde belangstelling van de tuinders. Vanaf 1980 
werd het gebruik van het giftige methylbromide voor het ontsmetten van de 
grond sterk aan banden gelegd en uiteindelijk verboden. De broden steenwol 
in plastic boden uitkomst. Ze konden goed worden ontsmet met stoom of wer-
den na gebruik afgevoerd om te worden gerecycled.
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De methoden voor het telen van gewas-

sen zonder grond laten zich grofweg 

verdelen naar medium: in water of in 

substraat. Belangrijk is dat de planten-

wortel niet alleen wordt voorzien van 

voedingssto�en, maar ook van lucht 

(aeratie).

Bij de deep water hangen de planten 

met de wortels in het water. Bij de 

nutrient film technique stroomt een dun 

laagje water met voedingssto�en langs 

de plantenwortels. Die staan in een goot 

en vormen samen een wortelmat die in 

verbinding staat met de lucht. Bij aer-

oponics staan de wortels niet in water 

maar hangen ze in een ruimte waarin 

water met opgeloste voedingssto�en 

wordt verneveld.

Bij substraatteelt wordt onderscheid 

gemaakt naar type substraat, bijvoor-

beeld steenwol, rijstkaf, grind of gepofte 

klei. Water met voedingssto�en wordt 

vaak toegediend met behulp van 

druppelbevloeiing. Een alternatief is het 

eb- en vloedsysteem waarbij planten in 

substraat in bodembakken staan waar 

op gezette tijden een laagje water in- en 

weer uitstroomt.

Grondloze teeltmethoden

Een belangrijk argument was dat de gewichtsopbrengst per vierkante meter 
zo’n 10 tot 15 procent hoger was in de substraatteelt. Van begin jaren tachtig 
ging het dan ook snel. Intensieve voorlichting in combinatie met beproefde 
recepten van het Proefstation en adequate controle zorgde voor een snelle 
stijging van het areaal en in het kielzog daarvan voor een infrastructuur van 
gespecialiseerde toeleveranciers.
 
VERTICAL FARMING

Rond de laatste eeuwwisseling deed het concept vertical farming zijn intrede. 
Dickson Despommier, hoogleraar gezondheidswetenschappen aan de Co-
lumbia University daagde in 1999 zijn studenten uit om uit te rekenen hoe-
veel voedsel je kunt produceren op de daken van New York. Dat viel tegen; bij 
elkaar zou je nog geen 1.000 mensen kunnen voeden. Niet tevreden met het 
resultaat rekenden Despommier en zijn studenten uit hoeveel meer voedsel je 
zou kunnen verbouwen, als je de hoogte in zou gaan. De inspiratie daarvoor 

Op basis van een experiment
met wilgentenen zouden 
planten alleen water nodig 
hebben om te groeien
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GESCHIEDENIS

Joost van Kasteren

Hoofdredacteur Vork

Beeld: Hydroponicgardening.com

kwam, zo vertelde hij in 2009, uit een kinderboek dat eind jaren zestig was 
verschenen met de titel ‘Old MacDonald had an apartment house’. Despom-
mier en zijn studenten bedachten een voedselflat van dertig verdiepingen. 
Een gemengd bedrijf waarin op de bovenste verdiepingen gewassen zouden 
worden geteeld in water, terwijl de onderste verdiepingen plaats boden aan 
varkens en kippen. De opbrengst van zo’n flat zou genoeg moeten zijn om 
50.000 New Yorkers van voedsel te voorzien.
In de daarop volgende jaren werd het concept opgepikt en verder uitgewerkt 
onder meer in de vederlichte, transparante ontwerpen van de Belgische ar-
chitect Vincent Callebaut (zie ook pag 28). Met de opkomst van ledverlichting 
bleef de gestapelde hydrocultuur niet meer beperkt tot glazen constructies, 
maar kwam ook de grondloze teelt in containers, oude metrotunnels en leeg-
staande kantoorpanden in beeld.
Net als een kleine eeuw geleden is het enthousiasme voor vertical farming 
groot, niet alleen in de populaire media maar ook bij investeerders die vaak 
hun sporen hebben verdiend in Silicon Valley. Of en zo ja wanneer de ‘millions 
may be fed from water’ (Gericke), is echter nog een open vraag. 

De Amerikaanse hoogleraar Despommier en zijn studenten bedachten de voedselflat. De 

inspiratie kwam uit het kinderboek ‘Old MacDonald had an apartment house’.
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Simon Rozendaal
Simon Rozendaal is wetenschapsjour-

nalist en chemicus. Hij schreef meer 

dan 25 boeken waaronder ‘Alles wordt 

beter!’ en ‘Warme aarde, koel hoofd’.

V
eertig jaar geleden, op 5 
januari 1981, was de eerste 
uitzending van het Jeugd-
journaal. Presentatrice Le-
ontien Ceulemans zei ‘Hallo’ 

en vertelde de jeugdige kijkertjes vervol-
gens dat ‘landbouwgif’ van de tuinders 
in het Westland het drinkwater aldaar 
verontreinigt. ‘De mensen daar zijn wel 
erg geschrokken’, sloot de presentatrice 
het onderwerp af. Het Jeugdjournaal 
bestaat nog steeds maar de sloten schui-
men niet meer rond de tuinbouwkassen.

Rond de tijd dat het Jeugdjournaal zijn 
entree deed op de Nederlandse televisie, 
maakte ik als wetenschapsredacteur van 
NRC Handelsblad met een collega van 
de economieredactie (Peter van Dijk) een 
serie artikelen over innovatie in de tuin-
bouwsector (gebundeld in het boek ‘De 
Hollandse ziekte’ uit 1981). Wat een slim-
heid, wat een ondernemingszin! Terwijl 
allerlei overheidsinstanties peinsden 
hoe ze ondernemers konden helpen 
met de introductie van de toen kersverse 
computer hadden tuinbouwers helemaal 
geen hulp nodig. Die hadden al heel snel 
in de gaten dat het rekentuig handig was 
bij het openen en dichten van kassen 
en bewaken van de kwaliteit van hun 
gewassen.
We waren diep onder de indruk maar er 
was één punt van twijfel. We vonden het 
raar dat steeds meer tuinders hun planten 
niet meer in echte klei wortelden maar in 
steenwol. ‘Jakkes’, zeiden we op de terug-
weg tegen elkaar, wanneer we weer bij 
zo’n innovatieve boer op de koffie waren 
geweest, ‘dat is toch niet natuurlijk?’.
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COLUMN

WAT EEN VERGISSING

Het telen op steenwol – vervaardigd 
uit gesmolten steen en inmiddels door 
de meeste Nederlandse glastuinders 
toegepast –draagt bijvoorbeeld bij aan 
het streven naar circulariteit. Volgens de 
Wageningse tuinbouwhoogleraar Leo 
Marcelis is er 17 liter water nodig voor 
een kilo Nederlandse kastomaten versus 
30 tot 40 liter in Zuid-Europa, ‘als je het 
goed doet’, en zelfs een paar honderd 
liter wanneer het niet goed wordt aan-
gepakt. 
Volgens een inventarisatie van Glastuin-
bouw Nederland is inmiddels een op de 
vijf Nederlandse tuinbouwbedrijven al 
volledig ‘circulair’ op het gebied van wa-
ter: ze hergebruiken dankzij het groeien 
op steenwol al hun gietwater en dus is 
er geen uitspoeling van gewasbescher-
mingsmiddelen op oppervlaktewater zo-
als in de tijd van het eerste Jeugdjournaal. 
Daardoor dragen gewassen uit de kas 
tevens weinig tot niets bij aan het stik-
stofprobleem dat de laatste jaren zo’n 
hoge prioriteit gekregen heeft in het 
Nederlandse beleid (de ‘stikstofcrisis’). 
Door hergebruik van voedingsstoffen 
vindt nauwelijks uitspoeling van nitraat 
plaats. In vergelijking met vollegronds-
groenten en -fruit uit zuidelijke landen 
en ook in vergelijking met biologische 
tomaten (waar gebruik van steenwol 
nadrukkelijk is verboden) draagt voedsel 
uit de tuinbouwkas veel minder bij aan 

de stikstofbelasting.
Verder is er in Nederland al meer dan 
twintig jaar een terugnamesysteem voor 
de gebruikte steenwol. Het is het groot-
ste terugnamesysteem ter wereld en alle 
tuinders doen mee. Van de steenwol-
matten, met daarin de plantenwortels, 
worden korrels gemaakt die tot bakste-
nen worden verwerkt. Naar schatting 
95 procent van de steenwol wordt aldus 
hergebruikt.

De 94-jarige peetvader van de natuurbe-
scherming, Sir David Attenborough, kijkt 
in zijn nieuwste documentaire A Life on 
our Planet (te zien op Netflix) terug op 
een lang leven in dienst van de groene 
zaak. De Britse bioloog en BBC-coryfee 
wordt er niet vrolijk van. Hij ziet maar 
een paar lichtpuntjes. Een daarvan is 
de Nederlandse tuinbouw die door zijn 
hightech-karakter de weg wijst naar een 
duurzame toekomst.
De moraal: het concept ‘natuurlijkheid’ 
zet een mens op het verkeerde been. Tal 
van zaken die we in de moderne maat-
schappij zeer waarderen zijn niet ‘na-
tuurlijk’: vaccins, medicijnen, verdoving 
bij het trekken van een kies, zebrapaden 
en stoplichten, bliksemafleiders op een 
dak. Idem voor het telen op steenwol. 
Wat op mij veertig jaar geleden als een 
‘onnatuurlijke’ teeltwijze overkwam, 
helpt mee aan het beschermen van de 
natuur. 

‘Onnatuurlijk’ goed
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Indoor vertical farming

Nederland 
niet voorop in 
binnenshuis 

boeren
Indoor vertical farming, ofwel binnenshuis boeren, zou een 

oplossing kunnen zijn voor de groeiende behoefte aan verse 

groenten van een uitdijende stedelijke bevolking. Met zijn 

sterke glastuinbouw zou Nederland voorop kunnen lopen bij 

de ontwikkeling van verticale concepten. Dat valt een beetje 

tegen ontdekte Janneke Donkerlo, toen ze naging hoe de 

Nederlandse tuinbouwsector inspeelt op deze ontwikkeling.
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NEDERLAND
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Verticaal 
telen zie
ik meer als 
mogelijke 
business
voor de 
happy few

Hoewel de Nederlandse glastuinbouw te prijzen is om haar kennis en ge-
avanceerde technieken, is het huidige landbouw- en tuinbouwsysteem 
niet toekomstbestendig, meent Annemieke Roobeek, oprichter en CEO van 
GrwNxt (een netwerkorganisatie op het gebied van geavanceerde foodtech) 
en hoofdauteur van het vorig jaar verschenen rapport The New New Thing in 
Indoor Fresh Food Production in Megacities. Volgens dit rapport is het huidi-
ge systeem gericht op massale export van versproducten. Dat is prima voor 
West-Europa, maar niet voor de wereldwijd groeiende bevolking in megaste-
den. Nederlandse bedrijven in de tuinbouw en de greentech zouden zich daar-
om meer moeten richten op indoor vertical farming. In Azië en de VS hebben 
ze daar wel oren naar. 
 
ANDER VERHAAL

Indoor farming op zich is niet nieuw voor gangbare Nederlandse glastuinders. 
Zij kweken immers al decennialang hun sla, paprika’s, tomaten en komkom-
mers binnen in kassen. Daarvoor maken ze direct gebruik van zonlicht en 
warmte waarbij hun planten groeien in de grond, op een substraat of in water-
goten. Horizontale teelten dus, al dan niet met geavanceerde technieken. 
Er is veel te zeggen voor vertical farming speciaal voor hoogwaardige gewas-
sen of bepaalde teeltfasen, aldus Sjaak Bakker van Wageningen Plant Research. 
„Daar is wel veel kunstlicht voor nodig, wat hoge kosten met zich meebrengt 
voor de installatie én het energiegebruik. Je moet daarbij denken aan een 
systeem dat tot duizend euro per vierkante meter teeltoppervlak kost. Heb je 
meer lagen boven elkaar dan kost dat dus zoveel lagen maal zoveel duizend 
euro. Het gebruik van elektriciteit loopt ook op tot circa 800 tot 1.000 kWh 

Verticale teelt is sterk afhankelijk van energie. Pas als energie veel goedkoper wordt, krijgt 

volledig daglichtloos telen in Nederland de wind in de zeilen.
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NEDERLAND

Het bedrijf Picnic werkt nauw samen met PlantLab, dat onlangs een plant production unit 

heeft geopend in een voormalig distributiecentrum van de PTT net buiten Amsterdam.

voor belichting en klimaatbeheersing per vierkante meter. Het kan theoretisch 
overal; ook in de oude, bestaande gebouwen. Maar bedenk dat je daar dan 
enorme kostbare aanpassingen moet doen in de vorm van speciaal gebouwde 
‘teeltcellen’.”
 
STAPELEN

Bij indoor vertical farming staan de planten in afgeschermde production units 
in lagen tot wel 12 meter hoog. Zo op het eerste gezicht heeft deze teeltvorm 
vele voordelen: er is tot 90 procent minder water nodig want alles wat je aan 
water en nutriënten teveel geeft, wordt hergebruikt; weersinvloeden zijn niet 
meer aan de orde waardoor geen sprake meer is van misoogsten of smaakver-
schillen; pesticiden en chemische onkruidbestrijding zijn verleden tijd en de 
opbrengst per vierkante meter is door de gestapelde lagen vele malen hoger.
Hoewel er verschillende concepten zijn ontwikkeld in Nederland (onder meer 
door PlantLab in Brabant, BrightBox in Limburg en GROWx in Amsterdam) 
loopt Nederland volgens Roobeek nog niet voorop met de toepassing van 
vertical farming-technologie: „De WUR is als landbouwuniversiteit zeer goed 
in plant science, maar nog niet leidend in vertical farming.”
Erg hard gaat de bevoorrading van verse groenten door middel van vertical 
farming inderdaad nog niet, aldus Jasper den Besten, lector Nieuwe Teeltsys-
temen aan de HAS en betrokken bij de ontwikkeling van het BrightBox-con-
cept. „Die aarzeling komt doordat de Nederlandse glastuinbouw al groot is in 
het telen van goede kwaliteit groenten voor een zeer lage prijs. In Nederland 
kan vertical farming eenvoudigweg nog niet concurreren met de gangbare 
(glas)tuinbouw; zowel de sla uit de kas als van de vollegrond is veel goedkoper. 
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Energie is een 
belangrijke bottleneck
van vertical farming

Verticaal telen zie ik meer als mogelijke business voor de happy few.”
De claims van bedrijven dat de CO

2-
uitstoot lager is, klopt volgens Den Besten 

overigens niet zolang elektriciteit nog wordt opgewekt met fossiele energie. 
„Energie is een belangrijke bottleneck van vertical farming. Zelfs met zeer 
efficiënte ledlampen, is het rendement van licht uit opgewekte energie laag en 
duur. De zon daarentegen is overvloedig en gratis. Alleen in de donkere maan-
den wordt in de kassen ook wel ledlicht gebruikt. Pas als energie veel goedko-
per wordt, krijgt volledig daglichtloos telen in Nederland de wind in de zeilen.”
Vanwege de hoge kosten staan tuinders blijkbaar ook niet massaal te drin-
gen om over te schakelen op vertical farming. Den Besten: „Dat ligt anders in 
landen als Singapore, China, Saudi-Arabië, IJsland of Israël waar het te droog, 
te heet of te koud is, en waar tegelijkertijd een groeiende middenklasse verse 
groenten kan betalen.” Wat je van ver haalt is in die landen blijkbaar niet meer 
het beste. De vraag naar groente van eigen bodem is wereldwijd een trend. 
Den Besten: „In Finland kun je bijvoorbeeld drie soorten komkommers kopen, 
waarvan de duurdere – in Finland geteelde – het meest in trek is.”

KRINGLOOPLANDBOUW 

Ook Peter Oei, die vanuit het ministerie van LNV werkzaam is bij de Stichting 
Innovatie Glastuinbouw (SIGN), heeft niet de indruk dat vertical farming in 
Nederland, bij gebrek aan noodzaak, een grote vlucht zal nemen. „SIGN richt 
zich daarom meer op het circulaire aspect. Zo kan de afvoerlucht van padden-
stoelenteelt of van een brouwerij prima dienen als energiebron en CO

2
-be-

mesting voor een kas. Bij kringlooplandbouw hoort ook het gebruiken van de 
reststromen, zoals isolatiemateriaal maken van paprikastengels.”
Toch staan in Nederland verschillende vertical farms op het punt om groot-
schalig uitgerold te worden. Het bedrijf Picnic, dat zich presenteert als ‘online 
supermarkt’, werkt nauw samen met PlantLab. PlantLab heeft onlangs een 
plant production unit geopend in een voormalig distributiecentrum van de 
PTT net buiten Amsterdam. De verse bladgroenten worden via het hoofdkan-
toor van Picnic in Diemen direct aan de klant geleverd op zeventig locaties in 
het land, zo vermeldt de website.
Cindy van Rijswick, senior specialist Fresh Produce bij Rabobank, ziet vooral 
toekomst in de combinatie van verticale opkweek met gangbare, horizontale 
kassenteelt. Zoals de kluitsla die wordt geteeld door de tweelingbroers Delissen 
van Deliscious, een zelfstandig bedrijf in Beesel (LB) dat nauw samenwerkt 
met Philips en kassenbouwer Certhon. Deliscious maakt gebruik van een mix 
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NEDERLAND

van oude en nieuwe technieken. De zaden ontkiemen onder ledlampen in 
speciale klimaatkamers van 8 meter hoog met in totaal een oppervlakte van 
5.600 m2. Daarna verhuizen de plantjes met kluitje naar een kas, waar de plan-
ten in horizontale, verschuifbare watergoten verder opgekweekt worden.
 
GEBAKKEN LUCHT

Van Rijswick vindt overigens dat de meeste vertical farms niet erg transparant 
zijn. „Een deel van de bedrijven heeft potentie om winstgevend te worden, 
maar een ander deel lijkt vooral gebakken lucht te verkopen. „Bij het schrijven 
van dit artikel valt het inderdaad op hoe lastig het is om van veel van de be-
trokken bedrijven met gelikte websites aanvullende informatie te krijgen. Het 
bedrijf Future Crops in Poeldijk dat onder meer verse kruiden teelt, houdt de 
deur dicht. Het bedrijf Future Cropsis een project van Prins Group met pro-
jecten in China, Frankrijk en Rusland. ‘Geen tijd’ is het officiële argument, ook 
niet voor schriftelijke vragen.
Ook de PlantLab-locatie in Amsterdam wil geen bezoek ontvangen of vra-
gen beantwoorden. Wel roemt het bedrijf op de website het patent dat ze dit 
jaar te gelde gaat maken in de Verenigde Staten. Dat vertical farming het daar 
goed doet, is niet zo vreemd gezien de Amerikaanse claimcultuur en de vele 
voedselschandalen; de verse groenten van bedrijven als PlantLab zijn vrij van 
alles wat maar schadelijk is: pathogenen, grond, pesticiden of onwenselijke 
beestjes. 
Op de onlangs opgeleverde productiehal tussen Amstelveen en Uithoorn van 
Infarm mag men eveneens niet met journalisten praten. Manager City Ope-
rations David Bányai heeft herhaalde malen toestemming gevraagd aan het 
hoofdkantoor van Infarm in Berlijn. Tevergeefs. Wel laat Bányai zich ontvallen 

GROWx wil Nederland binnenkort grootschalig voorzien van kruiden en voorverpakte sla. 
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dat Berlijn bezig is met een eigen pr-strategie in verband met het wereldwijd 
uitrollen van ‘the world’s fastest growing urban farming network’. Op de web-
site maakt het bedrijf melding van een twintigtal Albert Heijns met een indoor 
production unit; niet voor de productie overigens, maar als pr-instrument.
 Iemand die al veertien jaar meedraait in het onderzoeksveld van vertical 
farming is Peter Korsten van de Botany Group. Korsten is zelf kind van een 
tuinder: „In mijn jeugd betekende de tuinbouw: ‘Hard werken en vieze handen 
maken’. Juist bij jonge mensen is vertical farming nu helemaal hip. „Bij de Bo-
tany Group is Korsten – in samenwerking met Signify en de HAS – betrokken 
bij de ontwikkeling van het BrightBox-concept op de Brightland Campus in 
Venlo. Deze campus wordt onder meer gefinancierd door provincie Limburg, 
de UM en BASF.
Ook de farmaceutische industrie heeft interesse in vertical farming, aldus Kor-
sten. „Denk aan gecontroleerde teelt van medicinale wiet of planten waaruit 
malariamedicijnen gewonnen kunnen worden.” Aan patenten doet het insti-
tuut niet. „Iedereen mag ons concept gebruiken. Tot drie jaar terug waren met 
name multinationals geïnteresseerd. Inmiddels zijn systemen ook betaalbaar 
voor gewone stervelingen.”

PAKHUIS

Een Nederlandse startup die beweert op het punt te staan om grootschalig 
Nederland te voorzien van kruiden en verse voorverpakte sla, is GROWx in 
Amsterdam (niet te verwarren met GrwNxt). GROWx begon in 2017 in een 
leegstaand pakhuis in de Bijlmer en leverde aanvankelijk producten aan het 
Amsterdamse Pulitzer Hotel. Met hulp van de WUR begon het bedrijf in 2019 
met het telen van kruiden en garneringsgroente aan de fine-dining horeca. 

Kluitsla wordt onder meer geteeld door Deliscious, dat samenwerkt met Philips en Certhon. 
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En straks dus ook aan supermarktwinkels. „We telen wel zestig soorten”, vertelt 
Ard van de Kreeke, CEO bij GROWx, aan de telefoon. „We werken met een 
geheel gerobotiseerd circulair systeem en cellulosematjes. Energie wekken 
we deels zelf op door de vergisting van de matjes en het wortelafval. Daardoor 
hebben we lagere energiekosten. Vorig jaar bereikten we een tipping point 
waardoor onze voorverpakte sla kan concurreren met andere sla. Nee, niet met 
een krop sla als geheel, die is nog steeds goedkoper.”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Hoe dan ook, volgens Roobeek is vertical farming internationaal niet meer 
weg te denken als productiewijze. Ze adviseert daarom om vooral te inves-
teren in Artificial Intelligence en op afstand bestuurbare groeiconcepten; de 
internationale concurrentie ziet wel degelijk de mogelijkheden voor de nabije 
toekomst. Roobeek: „Het vereist toepassing van geavanceerde technologie en 
het denken in andere markten en afnemers. Dat is niet meer de tuinder op het 
platteland, maar de hospitality sector in steden.” 

‘Platteland is niet alleen 
productieruimte voor de 
landbouw’
Boeren moeten hun productieruimte delen 
want er wonen, werken en recreëren ook 
andere mensen op het platteland met 
andere belangen en vaak ook met een heel 
andere kijk op het landschap. 

Een compleet bos op 
200.000 vierkante 
millimeter
Een tinyforest is wat het zegt: echt heel, 
heel klein. Toch krioelt het er van leven. 
Dat komt door de dichte aanplant van drie 
bomen per vierkante meter. Een eldorado 
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren, 
en voor schoolkinderen een bron van 
leering ende vermaeck.

De renaissance van het 
platteland begint in de stad
Het lijkt wel of stad en platteland de laatste 
halve eeuw met de ruggen naar elkaar 
toe staan. Twee gescheiden werelden die 
elkaar niet kennen en niet begrijpen. Niet 
willen begrijpen soms – als in een slecht 
huwelijk...
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Nieuwe 
‘architectuur’ 

voor landbouw 
in metropolen

Het Hengshui Vertical Farm-gebouw in het Internationale Tuinbouw Park van China.
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STEDELIJK GEBIED

Bij het ontwerpen van data- en distributiecentra lijkt de rechthoekige doos 
het hoogst haalbare; hooguit opgeleukt met een neogotische entree. Ook 
de meeste agrarische complexen mogen nauwelijks ‘architectuur’ genoemd 
worden. Vrijwel alle kascomplexen, stallen en andere agrarische onderkomens 
zijn louter functioneel. Ondanks dat je de kilometerslange kascomplexen uit 
technisch of zelfs perspectivisch oogpunt indrukwekkend kunt vinden, blijft 
het weinig leefbaar. Is zoiets te verfraaien zodat je het zelfs in de stad kunt 
verwerken? En zo ja, hoe dan?

VAN UTOPIE NAAR WERKELIJKHEID

Het begint bij een voorstelling, een utopie. Prachtige kasachtige gebouwen 
die zich uitstrekken boven de bestaande bebouwing van de stad Parijs bijvoor-
beeld. Of ter vervanging van het in 2019 verwoeste dak en de torenspits van 
de Notre-Dame in diezelfde stad. Twee willekeurige voorbeelden uit de koker 
van de Belgische architect Vincent Callebaut. Doelen als een groen, ‘slim’ en 
duurzaam Parijs in 2050. Torens met fotovoltaïsche en thermische façades 
en vormen geïnspireerd op de vleugels van libellen. Elektriciteit en warmte 
opslaan gedurende de dag, regenwateropvang- en hergebruik en veel bijzon-
dere materialen. Dit werk uit 2015 zal nooit verder komen dan de tekentafel, 
net zoals de voorstelling van de Notre-Dame met een ‘gotische glazen spits en 
biomimetisch bos’ bovenop de kathedraal.
 
HAUTE COUTURE VERSUS CONFECTIE

Het enthousiasmeert in ieder geval wel, maar het is ook tijd om met beide be-
nen op de grond te gaan staan. Dat beaamt architect Jago van Bergen van Van 
Bergen Kolpa Architecten: „Het is alsof de haute couture de confectie tegen-
komt: het ene is prachtig, maar op korte termijn niet haalbaar en wij proberen 
juist ook voor nu iets moois en realiseerbaars te maken, met haalbare bestaan-
de materialen.” 
Van Bergen houdt zich al twintig jaar bezig met architectuur voor agrarische 
bedrijven. Daar is inmiddels ook stadslandbouw bijgekomen. Op dit moment 
is het bureau bezig een voormalige graansilo in Antwerpen om te bouwen tot 
een vertical farm. Bij zo’n project komen veel nieuwe vragen naar voren, zoals 
wat er kwalitatief en kwantitatief mogelijk is, wat er technisch allemaal kan en 

Voor de ‘glazen steden’ her en der in ons land lijkt het Bauhaus-

principe ‘die Form folgt der Funktion’ tot in het extreme te zijn 

doorgevoerd. Dat doet het ergste vrezen voor de landbouw in 

stedelijk gebied, de ‘vertical farms’ die straks in onze steden gaan 

verrijzen. Krijn Soeteman zocht uit of dat anders kan en zo ja, 

hoe dat er dan uit kan gaan zien.
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hoe het gezicht naar de stad eruit gaat zien. „Uiteindelijk is het een boerenge-
bouw. Onze uitdaging is die twee werelden, agrarisch en stedelijk, samen te 
laten smelten”, zegt Van Bergen.
Ook is het bureau bezig met het realiseren van een volledig kassencomplex, 
‘Agrotopia’, bovenop een veilinggebouw van Reo bij Roeselare in België. Het 
gaat om een gebouw voor onderzoek naar telen van groentes op het dak met 
vijf klimaatkamers voor vrucht- en bladgroenten in 6 meter hoge kassen en 
speciale 12 meter hoge kassen op hemelwatertanks. Het is een circulair ge-
bouw dat al het gietwater hergebruikt, verwarmd wordt met restwarmte en ook 
teruggeeft aan de stad, zoals groentes voor de restaurants.
 
VENLOKAS

De constructie moet zowel voor het oog als voor het gebruik goed werken. Het 
geheel bestaat uit traditionele Venlokassen die zijn gebouwd op de veiling en 
met eenvoudige aanpassingen een stedelijk gebouw opleveren. Van Bergen: 
„We hebben het daksysteem doorgetrokken over de gevel, waardoor je in het 
publieksgedeelte aan de voorzijde een soort verticale erkers creëert. De glaslat-
ten hebben de kleur van het betonnen veilinggebouw eronder gekregen, zodat 
het geheel mooie samenhang krijgt. De voorkant met de entree is gericht op 
het zuiden. Door de doorgetrokken dakelementen behoud je de transparantie 

Brooklyn Grange is een 5,6 hectare grote biologische stadsboerderij op daken in New York 

City, die groenten en honing verbouwt voor lokale restaurants en markten. 
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omdat bij het sluiten van de zonwering altijd een zijde openblijft.”
Aan de voorzijde bevindt zich ook de trap naar boven, naar het overdekte 
voorplein voor de publieksvoorzieningen. De vloerdelen zijn aangepast aan de 
situatie met een verhoogde betonnen tegelvloer zodat alle leidingen daaronder 
weggewerkt kunnen worden. Van Bergen: „Zo krijg je een leefbaarder gebouw 
dan een normale kas.”
Aan de westzijde is de kas als het ware op z’n kant gelegd met de dakdelen 
horizontaal overdwars en een totale hoogte van 12 meter. Op die manier zijn 
horizontale erkers gecreëerd die gebruikmaken van de klimatologische dag-
lichtvoordelen zonder het reflecterende effect van een vlakke glasgevel zodat 

Uitdaging is die twee 
werelden, agrarisch 
en stedelijk, samen te 
laten smelten

De Belgische architect Vincent Callebaut wil dat zijn gebouwen meer zijn dan een doorsnee 

torenflat. Zijn visie is ambitieus: een energiebesparende, koolstofabsorberende beschaving. 
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je ook hier goed naar binnen kunt kijken. Onder het hoge kasgedeelte bevin-
den zich de watertanks.

MINDER AFHANKELIJK

Azië kan niet ontbreken als het gaat om de zucht naar vernieuwing van de 
voedselproductie. Stephan Petermann, architectuurhistoricus en eigenaar van 
het bureau Mann, kijkt naar het grote plaatje, naar planningsmodellen en naar 
het verlies van de verbinding tussen stadsplanning en voeding. Die ontwikke-
ling begint al in de negentiende eeuw met de planning van Manhattan in New 
York en Cerdà in Barcelona: eindeloze grids met straten en gebouwen voor 
wonen en werken. Nu moet voedsel de stad weer in, bijvoorbeeld in Singapore 
dat voor 97 procent van zijn voedselvoorziening van het buitenland afhan-
kelijk is. De stadstaat wil van die 3 procent eigen productie nu 30 maken. Het 
pretparkachtige Gardens by the Bay is een voorbeeld van het combineren van 
plezier en het verdienen van geld met natuur in de stad.
Petermann: „Wat er nu in de planning staat in Singapore is bedoeld voor leafy 
vegetables en dat zou voldoende moeten zijn om de stad van high end crops te 
voorzien. We kijken ook naar nieuwere concepten om dingen te combineren, 
zoals themaparken in het productieproces met iets leuks, zoals een restaurant 
of andere publieksparticipatie. Zo kun je hogere marges op producten halen 
om de hoge grondprijzen te kunnen bekostigen.”
Voor de echte volumes moet je in China zijn. Daar liggen kassencomplexen 
waar je ‘20 minuten lang met 300 kilometer per uur met de trein doorheen 
rijdt’ vertelt Petermann. „Hoewel vruchtbare grond schaars is, is er nog zoveel 
ruimte in China dat ze daar nog niet echt bezig zijn met vertical farming of 

In het Vertical Farm Innovation Park Beijing kunnen onderzoekers, telers en het publiek ken-

nismaken met de laatste technieken op het gebied van groenteteelt en sierteelt.
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andere verdichtingssystemen. Bovendien zijn de investeringskosten in veel 
gevallen nog te hoog.” 
Ook Van Bergen is druk met China, onder andere met een gebouw in Beijing 
dat vooral als showcase is bedoeld. In dit geval niet met Venlokassen, maar 
met breedkappers, bekend van tuincentra. „In Beijing gaat het om een entree-
gebouw van drie verdiepingen rond een centrale hal met diverse teeltoplos-
singen, verticaal, horizontaal. Ook met sierteelt, dat is heel populair in China. 
Op de bovenste verdieping komt een Sky Garden met een ceremoniële functie. 
Daarnaast maken we in Hengshui, een miljoenenstad ten zuiden van Beijing, 
een groter gebouw waarin we daglichtloze teelt tonen aan het publiek. Het 
gebouw heeft een sterk educatief karakter en het is bedoeld als een soort groot 
etalagegebouw met testopstelling.”

STAPELEN

Architectuur voor agrarische gebouwen in meerdere gestapelde lagen is lastig 
omdat het een extra kostenpost is. Een gestapeld gebouw mag rond de 1.200 
euro per vierkante meter kosten, terwijl dat voor gewone agrarische gebouwen 
in één laag tussen de 100 en 200 euro ligt. Toch zijn er wel mogelijkheden. 

Na de verwoestende brand in de Notre-Dame van Parijs onthulde Vincent Callebaut zijn idee 

voor een kristallen ‘greenery’ op het dak van de iconische kathedraal.
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Je kunt oude gebouwen omzetten in vertical farms, liefst industrieel erfgoed 
omdat dit vaak al robuuste gebouwen zijn. Dan heb je het grootste deel van de 
façade al geregeld. Een andere mogelijkheid is om lichte kas(achtige) struc-
turen bovenop bestaande bebouwing te plaatsen. Bij het bouwen van nieuwe 
gestapelde kasstructuren is architectonisch ook veel te behalen, maar over het 
algemeen zal er een evenwicht moeten zijn tussen kosten en baten. In pres-
tigeobjecten zal echt uitgepakt kunnen worden, terwijl ook met weinig geld 
heel wat interessants te doen is.
Volgens Luuk Graamans van de Wageningen Universiteit is het verdelen 
van zonlicht het grootste probleem bij vertical farming. „Als je denkt aan het 
stapelen van torens of hoge gebouwen, dan hou je altijd het probleem dat je 
zonlicht moet verdelen over meerdere lagen. De hoeveelheid zonlicht neemt 
immers niet toe. Al maak je de hele toren van glas, dan is er net genoeg zon-
licht voor een paar teeltlagen, dus je hebt nog steeds extra licht nodig en dat 
kost weer energie.” Vaak hoort hij ‘Dan plaats je toch zonnecellen?’ „Maar dan 
is je efficiëntie van het zonlicht nog lager, want dan zet je maar 10 tot 15 pro-
cent van het zonlicht om in elektriciteit voor ledverlichting.”
De gevel draagt volgens Graamans ‘helaas slechts beperkt bij’ aan de hoeveel-
heid licht die binnenkomt, maar elke hoeveelheid is welkom. De grootste winst 
zal te behalen zijn in het ontwerp van de klimaatinstallaties, inclusief lampen, 
zonwering en koeling. Betekent dit dat we dan uiteindelijk gewoon elke gevel 
wel kunnen gebruiken of in kassen moeten blijven telen?
Andy Jenkins van de TU Delft is het daar niet helemaal mee eens. Wel als het 
gaat om maximale opbrengsten of energetische efficiëntie, maar Jenkins 
denkt dat stedelijke agricultuur breder getrokken moet worden en ook zaken 
als ‘een goed gevoel’ mee moet nemen. Dan kun je best interessante dingen 
doen met de gevel, zoals een dubbele glazen wand bouwen met daartussen 
een systeem van roterende plantenbakken zodat alle plantjes evenveel licht 
krijgen.

Een tunnelkas op het dak in de Britse stad Manchester.
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Krijn Soeteman

Architectuurhistoricus en freelance wetenschapsjournalist

Beeld: Brooklyn Grange Farm, Vincent Callebaut, Van Bergen Kolpa

„Aquaria en paddenstoelen in de kelder, op het dak een simpele polytunnelkas, 
een hightech façadefarm, een community die ermee bezig wil zijn en geduld. 
Dan heb je een stadsboerderij, waarvan de impact groot kan zijn, zolang we de 
voordelen maar binnen een sociale, culturele en economische context blijven 
plaatsen.”
Duidelijk is wel dat landbouwarchitectuur zich in verschillende richtingen zal 
ontwikkelen. Ooit zullen de utopische voorstellingen van Callebaut misschien 
werkelijkheid worden. Voor nu bestaat de architectuur van vertical farming 
toch vooral uit het hergebruik van bestaande bebouwing met de nodige aan-
passingen voor de technische installaties. In geval van volledige nieuwbouw 
zal er steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen wat nog betaalbaar 
is en wat er prettig uitziet voor het oog. Nederlandse architecten hebben altijd 
al op dit smalle koord moeten balanceren, dus het ontwerpen van stedelijke 
boerderijen die aansluiten bij de stedelijke omgeving, lijkt een kolfje naar hun 
hand. 

Het verdelen van zonlicht
is het grootste probleem 
bij vertical farming
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Z
onder tuin en groene vingers 
tóch een eigen moestuin 
thuis? Het bestaat, zegt de 
bedenker van Click & Grow. 
In een mum van tijd heb je je 

eigen binnentuin die op je vensterbank 
past en volledig automatisch werkt. Zo 
lukt het om zelfs tijdens de donkere 
wintermaanden te genieten van eigen 
verse kruiden, aardbeien en tomaten. We 
namen de proef op de som. 
De Click & Grow is er in verschillende 
groottes. Ik bestelde de ‘Smart Garden 
3‘ waarin je drie plantjes tegelijk kunt 
opkweken (88,99 euro). Daarbij kreeg ik 

drie pods met basilicumplantjes meege-
leverd. Plantjes bijbestellen is overigens 
een prijzige aangelegenheid: voor drie 
nieuwe plantjes betaal je minstens 10 
euro. Voordeel is wel dat de keuze reuze 
is: Click & Grow heeft vele tientallen 
soorten kruiden, groenten en bloemen 
in het assortiment.

ADEMRUIMTE

Wat behalve de zaadjes precies in de 
potjes zit, blijft een raadsel. Volgens de 
makers gaat het om een zeer vruchtbare 
bodem, geïnspireerd op technologie 
van NASA. De grond geeft op het juiste 

Click & Grow: 
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KNIPOOG

Je kunt lacherig doen over de 

voedseltrends. Of ze bloedserieus 

nemen. In Knipoog doen we het allebei. 

Dit keer kijkt Mascha Scharenborg 

naar een eigen grondloos moestuintje 

thuis

Beeld:

moment voedingsstoffen af waardoor 
de pH-waarde op peil blijft. Ook zijn 
kleine zuurstofpockets aangebracht, 
waardoor voldoende ‘ademruimte’ ge-
garandeerd is, zelfs wanneer de grond 
nat is.
Eerlijk is eerlijk: de grote doos waarin 
de Click & Grow verpakt zit, doet anders 
vermoeden, maar het in elkaar zetten 
van het systeem is kinderlijk eenvoudig. 
Veel meer dan het apparaat in elkaar 
klikken en de kabel uitrollen is het niet. 
Het is even schrikken als de stekker in 
het stopcontact gaat. Een felle ledlamp 
licht de keuken op. Wel vooraf even na-
denken dus, waar je het apparaat plaatst, 
want de felheid van de lamp is niet 
bepaald sfeer verhogend.

PANIEKMOMENTJE

De lamp brandt, het water is op peil. Nu 
maar wachten op de baby-basilicum-
plantjes. De volgende ochtend is de 
lamp uit. Klein paniekmomentje. Is het 
systeem nu al stuk? Na een korte over-
peinzing blijkt het de pauzestand van de 
lamp te zijn: 16 uur aan, 8 uur uit. Een 
paar uur later springt de lamp inderdaad 
vanzelf weer aan. Wachten maar weer... 
En ja hoor, al naar een paar dagen is er 
een eerste teken van leven en komen de 
eerste groene blaadjes tevoorschijn. Al 
na twee weken zijn de basilicumplantjes 
ruim een centimeter hoog. Het enige 
waar je op moet letten, is de indicator 
van het waterreservoir. Als deze naar 
beneden is gezakt, is bijvullen wense-
lijk. Maar eens in de drie tot vier weken 
bijvullen volstaat. Als dat alles is?

TUINIEREN

De ‘Smart Garden’ komt uit Estland en 
is al sinds 2012 op de markt. Uniek is 
het idee uiteraard niet; er zijn inmiddels 
talrijke hydrocultuur-kweeksets te koop. 
Bedenker Mattias Lepp raakte na het 

lezen van een NASA-rapport over het 
kweken van planten in de ruimte, geïn-
spireerd om de eerste binnentuin ooit te 
ontwikkelen die automatisch voor plan-
ten zorgt. De missie van Click & Grow is 
volgens Lepp het dichten van de kloof 
tussen de mensheid en natuur. Hij re-
fereert daarbij aan een Chinees spreek-
woord dat zegt: Als je voor een maand 
gelukkig wilt zijn, ga dan trouwen. Als 
je voor de rest van je leven gelukkig wilt 
zijn, ga dan tuinieren.
Hoe ervaar ik dat? Zeker is het leuk en 
geeft het me een goed gevoel om plant-
jes te zien groeien, zonder daar moeite 
voor te hoeven doen. Voor mensen 
zonder eigen tuin en met weinig gevoel 
voor tuinieren is de Click & Grow een 
handige gadget. De bijbehorende app 
leert je meer over planten, kruiden en 
bloemen. Om mensen te verbinden met 
natuur, dé missie van de bedenker, gaat 
niets boven een echte tuin waarin je 
kunt voelen, ruiken en horen wat natuur 
is. En dat lukt niet met een strak vorm-
gegeven plantenbak met ledverlichting 
op je aanrecht.

Mascha Scharenborg
Freelance journalist en redacteur van 

Vork
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Grondloze teelt is bij uitstek geschikt voor bedrijven die weinig ruimte heb-
ben en opereren in een omgeving waar de grond kwalitatief slecht is en water 
schaars. Karakteristieken die opgaan voor veel ontwikkelingslanden. Een mild 
klimaat is ook een belangrijke voorwaarde. Het zijn geen systemen voor basis-
voedsel zoals rijst, aardappels of mais, maar juist voor groentes en insecten die 
voor hoge voedingswaarde zorgen in de vorm van vitamines, mineralen en 
eiwitten. In veel lage- en middeninkomenslanden is juist dat een bottleneck. 

Telen op water 
of in de lucht 
voor boeren
met weinig 
middelen

Wie bij grondloze teelt denkt aan futuristische torens met 

fluorescerende ledverlichting en een compleet gecontroleerd 

klimaat ziet een belangrijke toepassing over het hoofd; 

een toepassing die misschien wel van veel groter belang is 

voor de voedselzekerheid dan de geavanceerde fabrieken 

waarin voornamelijk hoogwaardige producten voor de goed 

verdienende stedelijke bevolking worden geteeld. Ellen 

Mangnus en Maja Slingerland schetsen de gestage opmars 

van kleinschalige systemen voor grondloze teelt in lage- en 

middeninkomenslanden.

38 Vork februari 2021

038_VK0.indd   38 2/5/2021   3:56:42 PM



ONTWIKKELINGSLANDEN

Vers geoogste groenten van floating gardens in Bangladesh.

Een bijkomend voordeel is dat die producten vaak ook interessante markt-
prijzen opleveren en daarmee een interessante bron van inkomsten vormen. 
Het is dus niet zo verwonderlijk dat vaak traditionele systemen voor grondloze 
teelt zich in een hernieuwde belangstelling mogen verheugen. Met dit artikel 
nemen we je mee op een virtuele reis door de wereld om te leren van de ver-
schillende teelttechnieken. 

AQUAPONICS IN ETHIOPIË

In veel landen in Afrika is niet schaarste aan land het grootste probleem, maar 
schaarste aan goede grond. In Ethiopië bijvoorbeeld zijn de bodems zo uitge-
spoeld en verweerd, dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om met 
landbouw in het levensonderhoud te voorzien. Ook het gebrek aan regenval is 
een belangrijk probleem voor de Ethiopische boeren en boerinnen. 
Samen met lokale universiteiten in Ethiopië is de Wageningen Universiteit een 
project begonnen in een beperkt aantal regio’s, waarbij kleine groepen boerin-
nen worden gesteund bij de ontwikkeling van aquaponics, de gecombineerde 
teelt van groenten en vis. Met zulke systemen kunnen mensen intensief telen 
opeen klein oppervlak en met weinig water. Vis zit gemiddeld zes maanden 
in het systeem maar sla kan bijvoorbeeld wel zes keer per jaar geteeld worden 
op hetzelfde oppervlak. De vis levert eiwitten en de groenten zorgen voor de 
noodzakelijke vitamines. 
De teelt kan gewoon in de achtertuin, ook bij mensen in de stad. Het systeem 
bestaat uit drie componenten: een bak met water voor de vissen, een bak met 
gravel waarin bacteriën de uitwerpselen van de vissen omzetten in voedings-
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Chinampa’s werden  
ontwikkeld door de 
Azteken tussen 1325 en 
1500 voor Christus

stoffen die opneembaar zijn voor de plant. In die ‘gravelbox’ kun je ook toma-
ten of aubergines telen, stengelplanten die een substraat nodig hebben om 
niet om te vallen. De derde component is een bak met water met daarop een 
drijvende plaat of een serie pvc-pijpen met gaten waarin bladgroenten worden 
geteeld, zoals sla en basilicum, maar ook bijvoorbeeld Chinese kool. Zij hangen 
met hun wortels direct in het water.
Er is wel een pomp voor nodig om het water in beweging te houden. Dat is 
ook meteen de grootste uitdaging: de beschikbaarheid van elektriciteit om de 
pomp te kunnen gebruiken. Andere belangrijke externe inputs zijn kleine vis-
jes en visvoer. Omdat visvoer vaak geïmporteerd moet worden, is in het kader 
van het project een voer ontwikkeld dat is gebaseerd op lokale ingrediënten. 
De overheid en enkele universiteiten hebben het aquaponics-idee omarmd en 
inmiddels wordt deze vorm van kleinschalige, grondloze teelt aangemoedigd. 
Niet alleen in Ethiopië overigens.

FLOATING GARDENS IN BANGLADESH

Bangladesh is een van de meest kwetsbare landen ter wereld als het gaat om 
klimaatverandering. Volgens schatting zal in 2050 één op de zeven inwoners 
ontheemd raken door verlies van laaggelegen gebieden in het zuiden van het 
land. Tegen de achtergrond van langdurig of permanent overstroomde gebie-
den zet de overheid sterk in op herleving van een meer dan driehonderd jaar 
oude traditie: het telen van gewassen op drijvende tuinen die meedeinen met 
het stijgen of dalen van het wateroppervlak. 
Deze floating gardens worden gemaakt van gevlochten waterhyacint, bam-
boe, eendenkroos en stompjes van rijstplanten en vaak gemengd met slib en 
koeienmest. Zaadjes van gewassen worden in kleine balletjes van turf gerold 
en verpakt in kokosnootvezel. Die worden vervolgens in het vlot geplaatst. De 
drijvende tuinen worden vastgemaakt met bamboe palen zodat ze niet weg-
drijven en blijven zo’n zes maanden functioneel. 
In de tuinen worden voornamelijk okra, bittere kalebas, spinazie, aubergine, 
gember en kruiden geteeld. Ziektes en onkruiden zijn zeldzaam omdat er geen 
bodem is. Invasieve soorten zoals hyacint kunnen juist gebruikt worden voor 
het maken van de structuur. 
In tijden van overstromingen worden de tuinen ook gebruikt om kippen en 
vee in veiligheid te brengen. Aan het einde van het seizoen wordt het vlot 
kapotgemaakt en vermengd met aarde. Op het vasteland worden daar vervol-
gens kool, bloemkool, tomaten en granen op geteeld. 
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De Mexicaanse chinampa’s zijn wellicht het eerste hydroponics-systeem uit de geschiedenis.

De drijvende tuinen zijn niet alleen populair in Zuid-Bangladesh, maar ook in 
Nepal en in Myanmar. De vraag is wel of de tuinen bestand zullen zijn tegen 
golven, heftige regens en sterke stromingen, die met klimaatveranderingen in 
toenemende mate voorkomen in Zuidoost-Azië.

CHINAMPA’S IN MEXICO

De Mexicaanse chinampa’s zijn mogelijk het eerste hydroponics-systeem uit 
de geschiedenis. Ze werden ontwikkeld door de Azteken tussen 1325 en 1500 
voor Christus. Hoewel, echt met zekerheid kunnen we dat niet zeggen, want er 
zijn ook bronnen die verhalen van vergelijkbare teeltsystemen in dezelfde tijd 
bij volkeren in Zuid-Amerika en Azië. 
Chinampa’s zijn kunstmatige rechthoekige eilanden gemaakt van modder uit 
het kanaal, moeras of meer waarin ze liggen. Rond ieder eiland wordt een heg 
gemaakt van wilgen die wortelen in de bodem van het meer of kanaal. Deze 
wilgen zorgen ook voor schaduw en breken de wind. De heg wordt versterkt 
met leem en plantmateriaal. Vervolgens wordt het eiland aangevuld met com-
post, organisch materiaal en modder.
De eilanden variëren in grootte van 16 m2 tot 2.500 m2; afhankelijk van de 
beschikbaarheid van water. In kanalen of meren die met droge periodes 
kampen zijn de eilanden kleiner. Vandaag de dag worden er op de chinam-
pa’s bladgroenten en kruiden geteeld zoals sla, spinazie, snijbiet, peterselie 
en koriander, maar ook bloemkool, pompoen, radijs en zelfs maïs. Doordat ze 
bijna voortdurend omringd zijn door water, is het vochtgehalte optimaal voor 
de gewassen. Bovendien kan het water uit het meer of kanaal worden gebruikt 
om de eilanden te irrigeren.
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Hoewel het aantal chinampa’s in Mexico de laatste decennia enorm is afgeno-
men door verstedelijking, pleiten wetenschappers voor een herleving ervan. 
Op de eilanden kan zeven keer per jaar geoogst worden en er zijn weinig 
inputs nodig voor deze vorm van niet geheel grondloze teelt.

KREKELS IN THAILAND

In veel grondloze teelten gaat het om groenten. Die bevatten weliswaar veel 
vitamines en mineralen, maar de gehaltes aan eiwitten zijn laag. Naast vis zijn 
ook insecten interessant als eiwitbron. Een eiwitbron die bovendien ‘grond-
loos’ kan worden geteeld. 
Wereldwijd eten circa twee miljard mensen insecten. Meestal worden die in 
het wild verzameld, maar de natuurlijke insectenpopulatie neemt af. Voor een 
deel omdat natuurgebieden steeds kleiner worden en voor een deel ook omdat 
er vaker insecticiden worden gebruikt op landbouwgewassen. Telen van in-
secten biedt dan uitkomst.
In Thailand worden jaarlijks door zo’n 20.000 kleine boeren krekels voor de 
markt geteeld. De expertise voor de teelt komt van de universiteit van Khon 
Kaen, een stad in het noordoosten van Thailand. In die streek – een van de 
armste gebieden van het land – kregen de boeren zware klappen toen de prijs 
van hun enige gewas, rijst, sterk daalde. De teelt van krekels bood uitkomst om 
hun eigen voedselsituatie te verbeteren en ook nog een inkomen te verwer-
ven. Niet alleen voor hen trouwens, maar ook voor streekgenoten die terug-
kwamen uit de hoofdstad Bangkok omdat ze hun baan verloren hadden. 
Boeren hebben op hun erf een of meer kleine kooien van gemiddeld 8 m2 
waarin ze diverse soorten krekels kunnen telen met zo’n tien cycli per jaar. Ze 
gebruiken onder andere groenteafval als voer maar daar wordt nog volop mee 
geëxperimenteerd. Ze eten de krekels zelf, maar verkopen ook levende of gefri-

Aquaponics: gecombineerde teelt van groenten en vis in Ethiopië
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ONTWIKKELINGSLANDEN
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tuurde insecten op lokale markten en krijgen daar een goede prijs voor. 
De teelt van krekels vormt een alternatieve inkomstenbron, naast de rijstteelt. 
Daarnaast waren de krekels ook belangrijk voor het zelfrespect, met name 
dat van de terugkerende Thai. Ook de sociale cohesie werd erdoor versterkt. 
Mensen moesten samenwerken om de krekels voor een goede prijs te kunnen 
verkopen. Daarbij profiteerde iedereen van het leren van nieuwe vaardigheden 
zoals onderhandelen. In sommige dorpen zijn nieuwe organisaties ontstaan 
terwijl in andere dorpen mensen elkaar helpen via bestaande netwerken van 
relaties.

CHAMPIGNONS OVERAL

Wereldwijd is de vraag naar paddenstoelen groeiende, niet alleen in Azië, 
ook in Afrikaanse landen. Wederom een grondloze teelt die prima uitgevoerd 
kan worden door kleine boeren. Champignons vragen weinig ruimte en er is 
weinig materiaal voor nodig. Paddenstoelen kunnen bijvoorbeeld gekweekt 
worden op het kaf van katoenzaad, maïskolven, zaagsel of stro. In Thailand 
bijvoorbeeld worden paddenstoelen geteeld op lege vruchtentrossen van de 
oliepalm. In Zimbabwe telen arme huishoudens oesterzwammen op land-
bouwafval zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop aan kostscholen, 
ziekenhuizen en hotels.
Paddenstoelen kunnen in meerdere lagen worden geteeld in kippenhokken, 
grotten, ondergrondse bunkers of in een tunnel die niet meer gebruikt wordt; 
als ze maar afgeschermd zijn van zonlicht. Belangrijk voor het kweken van 
paddenstoelen is kwalitatief goed substraat, schoon water en hygiënische 
omstandigheden; niet altijd vanzelfsprekend in tropische landen. Ook een 
uitdaging is het regelen van de geschikte luchtvochtigheid.

TOEKOMST

In een land met een klimaat als Nederland zijn de kosten van een aquapo-
nics-systeem veel te hoog, omdat het water voortdurend verwarmd moet 
worden voor de vissen. In Nederland staan natuurlijk wel veel hydropo-
nics-systemen: de kassen. Ook hiervoor zijn investeringen hoog, met name in 
de infrastructuur en in de winter als de kassen verwarmd en verlicht moeten 
worden. Misschien dat de toekomst van de grondloze teelt daarom juist in ont-
wikkelingslanden ligt. Het is in ieder geval zeer de moeite waard om te onder-
zoeken of en hoe die kleinschalige, weinig investeringen vergende systemen 
verder verbeterd en verspreid kunnen worden. 

Maja Slingerland
Wageningen UR-onderzoekster tropische veehouderijsystemen. Slingerland heeft een PhD 

in gemengde bedrijfssystemen in West-Afrika.
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EXTREME TEELT

Moestuinen 
op Mars

Als we ooit de maan of Mars koloniseren, zullen de 

kolonisten ook moeten eten. Niet alleen op Mars zelf, maar 

ook gedurende de ongeveer acht maanden die de reis 

duurt. Kun je onderweg voldoende voedsel produceren in 

een gesloten systeem zonder grond? En leent de steriele 

bodem van maan en Mars zich voor substraatteelt? 

Wetenschapsjournalist Peter de Jaeger zocht het uit.
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Het project EDEN ISS is bedoeld om na te gaan of en zo ja hoeveel voedsel je kunt telen in 

extreme omstandigheden, zoals woestijnen en poolgebieden op aarde, maar ook onder de 

onherbergzame condities van de maan en Mars.

Eind vorig jaar werden de resultaten bekend gemaakt van het project EDENISS. 
Dit Europese onderzoeksproject wordt gecoördineerd door het Duitse centrum 
voor lucht- en ruimtevaart (DLR) in Bremen. Het is bedoeld om na te gaan of 
en zo ja hoeveel voedsel je kunt telen in extreme omstandigheden, zoals woes-
tijnen en poolgebieden op aarde, maar ook onder de onherbergzame condities 
van de maan en Mars. En, de naam zegt het al, in het internationale ruimtesta-
tion dat sinds 1998 zijn rondjes om de aarde draait.
„Zelf voedsel verbouwen en daar lekker eten van maken is erg belangrijk voor 
het welbevinden van mensen die in geïsoleerde omstandigheden leven”, zegt 
Cecilia Stanghellini van Wageningen UR. „Dat wordt vaak vergeten. ”Vanuit 
Nederland is ze bij het project EDENISS betrokken. „In Wageningen hebben we 
tevoren de juiste gewassen geselecteerd om te groeien in een kleine, volledig 
gecontroleerde ruimte op hydrocultuur. Daarvoor hebben we optimale teeltre-
cepten vastgesteld in onze klimaatkamers met verschillende soort ledverlich-
ting, temperatuur en vochtigheid.”

VEEL WERK

Die teeltrecepten zijn verder uitgewerkt in een container op Antarctica in het 
Duitse station Neumayer III waar tien wetenschappers in de winter negen 
maanden bivakkeren, volledig geïsoleerd. „Het extreem koude klimaat en de 
ingewikkelde logistiek om spullen daar te krijgen zijn te vergelijken met een 
ruimtemissie”, aldus Stanghellini. 
De teelt van tomaten, radijs, komkommer, kruiden en bladgroenten op wa-
ter verrijkt met voedingsstoffen was in handen van de Duitser Paul Zabel, 
die hiervoor is opgeleid door experts van de businessunit Glastuinbouw van 
Wageningen UR. Zabel slaagde erin om in tien maanden tijd 268 kilo groente 
te produceren voor zijn collega’s op slechts 12,5 vierkante meter, waaronder 67 
kilo komkommers, 117 kilo sla en 50 kilo tomaten. „De smaak en geur van verse 
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groente had een positief effect op de stemming van de crew”, zegt Zabel daar 
zelf over in een persbericht van DLR.

GEEN ZIEKTES ONDERSTEUNEN 

Om de teler te ondersteunen en te ontlasten (Zabel was er 3 tot 4 uur per dag 
aan kwijt) wordt de teelt dagelijks op afstand gemonitord. Tientallen camera’s 
volgen nauwgezet de groei van de gewassen en de beelden worden verstuurd 
naar DLR in Bremen. Wageningse onderzoekers kunnen die downloaden. 
Speciale software, in Wageningen ontwikkeld, kijkt naar afwijkingen in het 
groeipatroon. Bij onregelmatigheden ten opzichte van de verwachting krijgt 
de teeltmedewerker een instructie. „We hebben nooit ziektes of een groeiafwij-
king geconstateerd. Daar waren we verbaasd over. Voor de zekerheid vroegen 
we Paul een paar blaadjes kapot te maken om te zien of er toch echt geen 
ziekte was. Dat was niet het geval”, zegt Stanghellini.

MARSBODEM ALS SUBSTRAAT

Op basis van EDENISS is een concept ontwikkeld voor een space garden op de 
maan. De container, drie keer zo groot als die op Antarctica kan per maand 90 
kilo verse groenten leveren. Omgerekend is dat, bij een bemanning van zes, 
een halve kilo per persoon per dag; ruimschoots meer dan de aanbevelingen 
van het Voedingscentrum. De teelt van groenten op water, zoals bij het EDE-
NISS-project op Antarctica, lijkt voor de maan en voor Mars niet erg geschikt. 
Vanwege de geringe zwaartekracht gaat het water rondvliegen en is er kans op 
roest en kortsluiting. In het ruimtestation wordt daarom een gel gebruikt als 
substraat (zie kader Veggie). 
Exobioloog Wieger Wamelink van Wageningen UR denkt dat je ook de bo-
dem van de maan en van Mars kunt gebruiken als substraat voor de teelt van 
groenten en andere gewassen. In 2012 begon hij met het project Food for Mars 
& Moon dat wel veel media-aandacht trok, maar nooit subsidie van de NWO, 
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de belangrijkste geldschieter voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. 
Wamelink: „Extra wrang is dat de NWO mijn project wel gebruikt als uithang-
bord voor hun Nationale Wetenschapsagenda.”
De onderzoeker sprokkelt het nodige geld bij elkaar via crowdfunding. Dona-
teurs, vanuit de hele wereld, worden beloond met stickers, buttons, posters en 
T-shirts. Het geld is vooral nodig voor het aanschaffen van grijze maan- en 
rode Marsbodem. „Dat haal je niet in het tuincentrum”, grapt Wamelink. Hij 
koopt het bij NASA voor 25 euro per kilo. Het spul komt niet echt van de maan 
of van Mars, maar bestaat uit vulkanisch zand van Hawaii en woestijnzand uit 
Arizona. De minerale samenstelling is vergelijkbaar met die van de maan- en 
Marsbodem.

ZWARE METALEN

Inmiddels is het Wamelink gelukt om 25 plantensoorten te laten groeien op 
deze substraten, waaronder tomaat, aardappel, boontjes, wortelen, maar ook 
kruiden, rucola en radijs. Dat ging niet zomaar. Het eerste probleem was dat 
water en wortels niet makkelijk in de bodems dringen. Vooral maangrond is 
lastig. Water blijft lang op die compacte bodem staan, waar geen poriën in 
zitten. Vergelijkbaar met ingeklonken landbouwgrond door gebruik van zware 
machines. Bovendien zijn de scherpe bodemdeeltjes waterafstotend. Wa-
melink: „Door plantenresten van de eerste experimenten aan de grond toe te 
voegen wordt de bodem luchtiger en wordt het water beter vastgehouden.”
Dat probleem speelt minder bij Marsgrond. Op de rode planeet kwam vroeger 
water voor en de ronde gladde bodemdeeltjes zijn afgesleten door stofstor-
men. De Marsbodem is daardoor gevarieerder van samenstelling dan die van 
de maan en niet waterafstotend. Het probleem op Mars is ijzer in de grond, in 
de vorm van ijzeroxide of roest die de rode kleur van de planeet verklaart. Ook 
zitten er andere metalen in zoals cadmium, kwik, lood en zink. Wamelink: „Die 
metalen wil je niet in je planten hebben, want dan ben je de astronaut aan het 
vergiftigen.” 
Uit potproeven blijkt dat metalen gelukkig niet vrijkomen in de plant. Reden is 
de gunstige zuurgraad van de Marsbodem. Kalken is niet nodig om er goede 
landbouwgrond van te maken. De maanbodem daarentegen heeft een pH van 
10; te hoog voor gewasgroei. „Dat lost zich op door organisch materiaal toe te 
voegen waardoor je een beetje verzuring krijgt”, zegt Wamelink. Door regel-

Vooral maangrond 
is lastig; water blijft 
lang op die compacte 
bodem staan
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Veggie

In 2014 werden twee Veggie-units 

naar het internationale ruimtestation 

ISS getransporteerd en medio 2015 

werd de eerste sla geoogst. Een Veggie, 

ofwel vegetable production system, 

is een open bak waarin bladgroenten, 

maar ook bijvoorbeeld radijsjes worden 

geteeld om de bewoners van het ISS 

van verse groenten te voorzien. Voor de 

teelt wordt gebruik gemaakt van ‘plant 

pillows’, kussentjes die een nauwkeurig 

afgewogen hoeveelheid substraat (ge-

calcineerde klei) en kunstmest bevatten, 

waarin zich enkele zaadjes bevinden. De 

kussentjes worden op aarde geprepa-

reerd. Eenmaal aangekomen in het ISS 

worden ze in een frame boven een bak 

met water gehangen. Elk kussentje is 

voorzien van een draadje, een wick, 

waarmee water wordt opgezogen. Licht 

wordt geleverd door een boog ledlam-

pen, terwijl de adem van de astronauten 

de benodigde kooldioxide levert. Van de 

geprepareerde kussentjes blijft de helft 

op aarde om verschillen in groeisnelheid 

en opbrengst vast te kunnen stellen.

matig hergebruik van de maangrond is de pH inmiddels gezakt en neutraal 
geworden (pH 7). „Ideaal om op te boeren.”

ECOSYSTEEM

De ‘buitenaardse’ substraten worden beter door er wormen aan toe te voegen. 
Wormen verteren het organisch materiaal en mengen hun poep met zand, 
waardoor de voedingstoffen beter beschikbaar komen voor de gewassen. 
De wormen doen nog meer. Ze maken gangen in de bodem waardoor water 
gemakkelijker de grond in stroomt. Ander voordeel van de luchtigere grond is 

Niet alleen Europa is bezig met onderzoek naar plantenteelt op Mars. De Amerikanen, waar-

onder NASA en Elon Musk, stoppen veel geld in research.
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dat er makkelijker zuurstof in de bodem komt; nodig voor plantengroei. Ook 
bacteriën moeten mee de ruimte in voor het fijnere afbraakwerk. Bacteriën 
maken nitraat, fosfaat en andere voedingstoffen vrij uit de kleinere stukjes 
plantmateriaal en zijn nodig om een kringloop op te zetten. 
Bovenaan het wensenlijstje van Wamelink prijken schimmels. „Daar hebben 
we nog niets mee gedaan. Maar die zijn ook belangrijk om planten te helpen 
voedingsstoffen op te nemen. Schimmels kunnen makkelijk de bodem in, zelfs 
door de potdichte maanbodem zonder gaatjes. In de grond breken ze kleine 
steentjes af en maken fosfaat vrij voor de plant.”
In een circulair systeem moet je niet alles opeten, maar een deel van de oogst 
gebruiken voor zaadzetting. Hiervoor zijn bestuivers nodig. Wamelink: „Wij 
hebben bestuiving met de hand gedaan, met een kwastje. Maar dat kun je na-
tuurlijk niet doen op Mars. Veel te bewerkelijk. Daarom denken we aan hom-
mels; die worden volop in kassen gebruikt. Hommels kun je in winterslaap 
houden tijdens de heenreis en wakker maken als ze nodig zijn.”

KRINGLOOP

Onderdeel van de beoogde kringloop aan voedingsstoffen is niet alleen het 
plantenafval, maar ook de urine en de poep van de kolonisten. Mest importe-

Flight engineer en Amerikaanse astronaut Shannon Walker verzorgt de gewassen in het Inter-

national Space Station (ISS). Ze maakte de ruimtevlucht in 2010.

Onderdeel van de 
beoogde kringloop aan 
voedingssto�en is ook de 
poep van de kolonisten
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ren per raket of winnen op de planeet is immers te duur en tijdrovend. Begin 
dit jaar is daarom geëxperimenteerd met struviet als meststof, een terugge-
wonnen fosfaatrijke grondstof uit urine. De mensenplas was verzameld op 
popfestivals. De bonenopbrengst was tot vijf maal zo hoog dan zonder het gele 
goedje. „De bonen groeiden voor het eerst op de maanbodem beter dan op die 
van Mars, zelfs beter dan op de aardse controlegrond.” 
Wamelink wil dit jaar proeven gaan doen met menselijke poep. Hij heeft de 
helft binnen van de benodigde 10.000 euro. Ook is al een deel van de feces 
verzameld, gefermenteerd en ontsmet. Sterilisatie is nodig omdat poep bacte-
riën bevat die buiten het lichaam ziektes kunnen veroorzaken. 
De poep ligt nu te wachten op toepassing bij een teeltproef van aardappelen 
op nagemaakte Mars- en maangrond. De aardappel is een supergewas voor 
mensen die wonen en werken op hemellichamen, meent Wamelink. „De 
pieper heeft een korte doorlooptijd in groei, is voedzaam en als je de schil mee 
opeet krijg je ook veel essentiële vitaminen en mineralen binnen. Wel goed 
boenen, want je wil geen zware metalen opeten.” 

Exobioloog Wieger Wamelink van Wageningen UR denkt dat je ook de bodem van de maan 

en van Mars kunt gebruiken als substraat voor de teelt van groenten en andere gewassen. 
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D
oorgaans ziet Guardian-co-
lumnist George Monbiot 
de staat van de wereld 
pessimistisch in. Klimaat-
verandering, de instortende 

biodiversiteit, de incompetentie van 
de wereldleiders en het kapitalistische 
systeem –Monbiot ziet het allemaal niet 
goed komen. Vooral de landbouw moet 
het ontgelden. Maar begin vorig jaar was 
daar opeens een column vol hoop. Mon-
biot was op het spoor gekomen van een 
ontwikkeling die de planeet ging redden: 
voedsel uit het lab. 
Volgens Monbiot gaat dat de komende 
decennia de huidige landbouw vernieti-
gen. Over een afzienbare periode komen 
volgens hem alleen groenten en fruit nog 
van het veld, voor de rest – vlees, vis en 
zuivel – is een petrischaal afdoende. Of 
beter: een reactorvat. Want het zijn bac-
teriën en gisten die de productie op zich 
nemen – precisie fermentatie heet het.

Het is de ultieme landloze teelt. Nu zijn 
het nog vooral groenten en klein fruit 
die zonder de aarde geraakt te hebben, 
op ons bord verschijnen, maar groenten 
en fruit nemen maar 10 procent van het 
wereldwijde areaal aan landbouwgrond 
in – de rest zijn granen, aardappelen, 
vlees en zuivel. Indoorteelt is mooi, 
maar de wereld wordt er op dit moment 
nog niet veel duurzamer van. Vlees en 
zuivel daarentegen zijn grootverbruikers 
van ruimte – 70 procent van de land-
bouwgrond staat in dienst van dieren en 
voedsel dat ze eten. Dat vervangen door 
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precisie fermentatie zet echt zoden aan 
de dijk. 
In het geval van precisie fermentatie 
worden gisten, schimmels en bacteriën 
zo gemodificeerd dat ze door middel van 
het eeuwenoude proces van fermen-
tatie eiwitten aanmaken die in combi-
natie melk of kaas kunnen vormen. De 
progressieve Amerikaanse denktank 
RethinkX verwacht dat microbiële eiwit-
ten rond 2035 goedkoper zullen zijn dan 
hun natuurlijke tegenhangers. Vanaf dat 
moment kan het lonen om zuivel niet 
meer van het land te halen, maar uit de 
fabriek.
In Nederland probeert Those Vegan 
Cowboys, opvolger van De Vegetarische 
Slager, melk te maken door gist gene-
tisch aan te passen. In Amerika doet 
Perfect Day hetzelfde en droomt van ijs, 
yoghurt en kaas zonder dat er een koe 
aan te pas komt.

Een belangrijke bottleneck krijgt echter 
maar weinig aandacht: energie. Buiten 
leven dieren voor een belangrijk deel 
van de zon. Die energie daarvan wordt 
opgenomen door gras, en via de koe 
levert dat onze kaas en melk. In het lab 
zullen wij al die energie moeten toevoe-
gen aan het systeem. 
De doorgaans zo techno-optimistische 

onderzoekers van het Breakthrough 
Institute rekenden voor dat er ongeveer 
300 Gigawatt aan energie nodig is om 
100 miljoen hectare land uit productie te 
nemen en te vervangen door microbiële 
producten. Die hoeveelheid komt over-
een met de jaarproductie van 300 grote 
kernreactoren; ongeveer twee derde 
van het bestaande aantal. Die energie-
behoefte komt bovenop de al bestaande 
energiebehoefte, die nog steeds groeit 
en voor het grootste deel nog moet wor-
den verduurzaamd.
Dit voorbeeld laat zien dat een overvloed 
aan energie cruciaal is om een duur-
zame planeet te realiseren. Regelmatig 
gaan er stemmen op, vooral vanuit de 
klimaatbeweging, om in de toekomst 
ons energieverbruik zo beperkt mogelijk 
te houden. En hoewel ze gelijk hebben 
dat dat de energietransitie makkelijker 
maakt omdat er dan minder windmo-
lens en zonneparken gebouwd hoeven 
worden, is het een pyrrusoverwinning. 
Op de lange termijn loont het om voor 
maximale, goedkopere, groene energie 
te gaan, want die maakt het mogelijk 
om, in de woorden van Monbiot, de 
belangrijkste transitie sinds het ont-
staan van de landbouw te maken: die 
van voedsel van het land, naar landloos 
voedsel. 
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CIRCULAIRE LANDBOUW

Grondloze teelt onder glas biedt uitstekende 

mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Er wordt vrij 

weinig water gebruikt en de vloeibare, niet meteen benutte 

voedingssto� en worden steeds gerecirculeerd. Een lek in 

de kringloop is nog de reststroom aan stengels en bladeren 

– het loof. Dewi Hartkamp verkent de mogelijkheden om 

ook dat gat te dichten. Spoiler: dat valt niet mee.
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In de grondloze teelt in de glastuinbouw is al vroeg ingezet op hergebruik van 
water en de daarin opgeloste voedingsstoffen (nutriënten). Vanuit aparte voor-
raadtanks worden verschillende voedingsstoffen gemengd tot een verhouding 
die specifiek is voor het gewas en de groeifase. Afhankelijk van seizoen, locatie 
en beschikbaarheid worden verschillende bronnen van gietwater gebruikt: 
regenwater, leidingwater, bronwater of oppervlaktewater. Omdat er al zouten, 
voedings- en sporenelementen in het water zitten, is het belangrijk om ook de 
chemische samenstelling van het water te kennen. 
Door het recirculeren van gietwater is de ‘lekkage’ van meststoffen in de 
grondloze teelt heel beperkt, zeker in vergelijking met andere vormen van 
landbouw: 1 procent of minder. Wel vindt er ophoping van (natrium)zouten 
plaats, waardoor er sporadisch brijn (geconcentreerd zoutwater) moet worden 
geloosd. De oorzaak is meestal het gebruik van (goedkope) meststoffen die 
verontreinigd zijn met natriumzouten, maar ook de wisselende samenstelling 
van het water kan een rol spelen. De ambitie van de Nederlandse glastuinbouw 
is om door verdere inzet van technologie en natriumarme meststoffen in 2027 
een emissieloze teelt te realiseren. Meststoffen met zeer lage zoutgehalten zijn 
nu al beschikbaar.

TUINBOUWLOOF

Als dat lek is gedicht, blijft er nog één ‘lek’ over in de kringloop van nutriënten 
en dat is het loof; de plantenresten die na de oogst vrijkomen. Momenteel wor-
den die plantenresten afgevoerd om te worden gecomposteerd of anderszins te 
worden gebruikt voor bodemverbetering. Voor de verdere verduurzaming van 
de glastuinbouw zou het mooi zijn om de nutriënten in de plantaardige resten 
te ‘oogsten’ en weer in te zetten als meststof, bij voorkeur in de eigen teelt.
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) verkent de mogelijke 
toepassingen van reststromen. Het startpunt eind 2018 was het persen van het 
loof, bij voorkeur op de bedrijven zelf, omdat het nog zo’n 80 procent water 
bevat. Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van de ontwikkeling van persinstal-
laties voor het scheiden van de vaste en waterige fracties van dierlijke mest. 
De vaste fractie die overblijft na persen bestaat vooral uit vezels en die blijken 
naast energiedrager ook geschikt als grondstof voor substraat, en voor ver-
pakkingen en als (akoestisch) bouwmateriaal. Het perssap heeft potentie als 
grondstof voor kleurstoffen en reinigingsmiddelen, maar ook voor hergebruik 
als vloeibare meststof in de grondloze teelt. Waarbij zij aangetekend dat er nog 
veel andere bronnen van nutriënten zijn die zich voor hergebruik lenen.

Binnen de EU geldt dat 
biologische producten 
alleen in de grond geteeld 
mogen worden
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CIRCULAIRE LANDBOUW

ANDERE BRONNEN

Grondloze substraatteelten zijn nu nog aangewezen op vloeibare meststoffen 
gemaakt van kunstmest. De productie van met name stikstofhoudende kunst-
mest vraagt echter veel fossiele energie, terwijl de bron van een andere belang-
rijke nutriënt – fosfaat – eindig is. Anders dan de teelten in de volle grond, zijn 
de substraatteelten uitgezonderd van de wettelijke normen die gelden voor het 
gebruik van stikstof. Daardoor is het vervangen van kunstmest door andere 
bronnen, zoals tuinbouwloof, rioolwater en dierlijke mest gemakkelijker. Daar 
staat tegenover dat de eisen voor gebruik van deze meststoffen in substraat-
teelten veel hoger zijn. 
Zoals genoemd is de verhouding tussen de verschillende voedingsstoffen zeer 
specifiek voor gewas en groeifase. Voor zo’n uitgebalanceerde toediening is het 
nodig dat de nutriënten afzonderlijk beschikbaar zijn. Daar komt bij dat er wei-
nig of geen natriumzout in mag zitten en zijn ook organische stoffen uit den 
boze, omdat die de leidingen doen dichtslibben. Ook gelden er uitermate stren-
ge eisen wat betreft de aanwezigheid van ziektekiemen voor plant en mens.

RIOOLWATER

Die eisen maken het niet gemakkelijk om andere potentiële bronnen van voe-
dingsstoffen te benutten dan kunstmest. Een van die bronnen is bijvoorbeeld 
rioolwater. Al twee decennia wordt er onderzoek gedaan naar het terugwinnen 
van meststoffen in de waterzuivering. Een knelpunt hierbij is de samenstelling 
van de reststromen. Daarbij gaat het zowel om de verhouding tussen de ver-
schillende voedingsstoffen als om de vorm waarin ze beschikbaar zijn. 
Stikstof (N) in de vorm van ammonium (NH4) bijvoorbeeld wordt veelal niet 
rechtstreeks opgenomen door de plant, maar moet eerst worden omgezet in 
nitraat (NO3).
De meststoffen in rioolwater worden meestal teruggewonnen door ze neer 
te slaan. Ze zijn dus niet vloeibaar, maar vast. Voorbeelden zijn struviet (fos-
forhoudend) en het samengestelde kalk-mangaan. Het weer in oplossing 
brengen van deze neergeslagen nutriënten is een hele toer en vergt de nodige 
euro’s en inspanningen van de fabrikant.

DIERLIJKE MEST

Bij dierlijke mest als grondstof voor vloeibare meststoffen speelt eveneens 
het vraagstuk van de verhouding tussen de nutriënten en hun chemische 

Het bedrijf Blue-tec uit Renkum verfijnt een mestbewerkingsschema om fosfor, stikstof en 

kalium, de belangrijkste nutriënten, te isoleren én te concentreren.
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vorm. In het kader van het project de Groene Mineralen Centrale heeft Nijhuis 
Industries uit Doetinchem een installatie ontwikkeld om ammoniak terug te 
winnen uit mest met behulp van stripping. Daarbij wordt een inert gas door de 
vloeistof geblazen, waarbij ammoniak vanuit de vloeistof wordt overgedragen 
aan de gasfase. Het bedrijf Blue-tec uit Renkum verfijnt een mestbewerkings-
schema met membranen – hoge druk nano-filtratie en omgekeerde osmose 
– om achtereenvolgens fosfor, stikstof en kalium, de belangrijkste nutriënten, 
te isoleren én te concentreren.
Van Iperen International werkt aan een proces om de vrijkomende ammo-
niakstikstof via het Green Switch-procedé om te zetten in een voor de glas-
tuinbouwgeschikte vorm(nitraatstikstof) waardoor de carbon footprint en 
uitstoot van ammoniakstikstof worden gereduceerd zonder dat er aanpassing 
van meststoffeninstallaties en teeltwijze nodig zou zijn bij de glastuinder. Bij-
komend voordeel van dit procedé is dat daarmee ook het risico op pathogenen 
is afgedekt.

KUNSTMESTVERVANGER

Technisch zijn er dus mogelijkheden om deze reststromen op te waarderen 
tot vloeibare meststoffen voor de substraatteelt, maar economisch rendabel is 
het nog niet. Zoals gezegd moeten de verschillende nutriënten dan afzonder-
lijk beschikbaar zijn om ze in de juiste verhouding toe te kunnen dienen. Bij 
gebruiker van in de volle grond speelt dat minder. Weliswaar wordt het gebruik 
van mineralen uit dierlijke mest en reststromen uit de afvalwaterzuivering 
ingeperkt door Europese regelgeving, maar de kans bestaat dat mineralen-
concentraat in de nabije toekomst wordt erkend als kunstmestververvanger. 
Daardoor ontstaat er in Nederland een afzetmarkt voor deze reststromen voor-

Er blijft nog één ‘lek’ over in de kringloop van nutriënten en dat is het loof; de plantenresten. 
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CIRCULAIRE LANDBOUW

al voor gebruik op grasland en in granen, want alle dierlijke mest kan slechts 
voor een kwart in de behoefte aan kunstmest voorzien.

MICROBIOLOGISCHE ROUTES PLANTAARDIG

Perssap uit tuinbouwloof kan eenzelfde lot beschoren zijn; een mineralencon-
centraat voor het bemesten van gewassen in de volle grond met als plus de 
afwezigheid van zouten. Vanuit de kringloopgedachte is het echter de moei-
te waard om er vloeibare meststoffen van te maken die bruikbaar zijn in de 
substraatteelt, bijvoorbeeld voor de high end biologische groenteteelt. Althans 
voor de afzet buiten de Europese Unie, want daarbinnen geldt de regel dat 
biologische producten alleen in de grond geteeld mogen worden.
Om van perssap naar meststof te komen zijn verschillende routes mogelijk. 
Je kunt het perssap zuurstofloos fermenteren (anaerobe vergisting), waarbij 
micro-organismen de organische stoffen omzetten in biogas. De overblijven-
de vloeistof kan met behulp van membraantechnologie worden opgewerkt tot 
enkelvoudige meststoffen die geschikt zijn als meststof.
Naast vergisten kan het perssap ook aeroob worden gefermenteerd gedurende 
een aantal dagen met van nature aanwezige micro-organismen. Daarbij wordt 
een groot deel van de eventueel nog aanwezige gewasbeschermingsmiddelen 
afgebroken. Het resterende sap wordt gefiltreerd om de nog aanwezige bacte-
riën en virussen te verwijderen en kan vervolgens eveneens met membraan-
technologie worden opgewerkt tot een reeks enkelvoudige meststoffen.
Dat laatste lukt niet bij de derde methode, waarbij het perssap wordt gefermen-
teerd met behulp van specifieke micro-organismen. Daartoe wordt het sap 
eerst gepasteuriseerd of gesteriliseerd en na afkoelen geënt met bacteriecultu-
ren zoals Bacillus amyloliquefaciens, die de weerbaarheid van het teeltsysteem 

De Groene Mineralen Centrale scheidt reststromen in kunstmestvervangers en water.
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vergroten. Deze bacterie produceert een natuurlijk antibioticum – barnase 
– dat effectief is tegen wortelbesmettingen door onder meer Fusarium en 
Rhizoctonia. 
Afhankelijk van temperatuur en activiteit duurt de fermentatie 4-6 dagen. 
Wat resteert is een samengestelde meststof met microleven, dat zijn activiteit 
behoudt door een specifiek stabilisatieproces en dat een gunstige uitwerking 
heeft op de weerbaarheid van de plant. Omdat deze methode geen enkelvoudi-
ge meststoffen oplevert, kan deze worden opgewerkt met enkelvoudige (kunst)
meststoffen tot een vloeistof met de voor de plant gewenste verhoudingen.

PERSPECTIEF

Er zal nog heel wat vloeibare kunstmest door de voedingsinstallaties van het 
tuinbouwbedrijf stromen voor het ‘lek’ in de nutriëntenkringloop op het eigen 
bedrijf is gedicht. Proeven hebben laten zien dat het in beginsel technisch mo-
gelijk is om het perssap uit tuinbouwloof op te werken tot samengestelde of 
enkelvoudige meststoffen, die zich lenen voor hergebruik, maar de benodigde 
schaalgrootte is nog nergens gerealiseerd. 
Wat niet helpt is de lage prijs van kunstmest en het feit dat de marges in de 
tuinbouw klein zijn. In combinatie met de kosten van installaties voor persen, 
scheiden en concentreren maakt dit dat het perspectief voor toepassing op het 
eigen bedrijf nu nog klein is. Voor de commerciële afzet van deze meststoffen 
spelende lage concentratie, het lage volume en de kleine afzetmarkt de fabri-
kanten parten. Toch kan het tot waarde brengen van perssap ertoe leiden dat 
ook de toepassingen van de vezels rendabel worden. 
Met het nodige realisme moeten we vaststellen dat vloeibare meststoffen uit 
tuinbouwloof de komende twintig jaar eerder een aanvulling zijn voor plan-

Innovatieve technologie voorkomt verspilling van meststoffen en water.  
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Dewi Hartkamp
Programmamanager bij SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland)

Beeld: Blue-tec, Tieneke Dijkstra, GMC, Vitensa

tenvoeding dan dat ze kunstmest vervangen. Daarna zal er nog steeds aanvul-
ling uit andere ‘groene’ bronnen (dierlijke mest, rioolwater) nodig zijn om het 
gewas van voldoende voeding te voorzien. Dat neemt niet weg dat er perspec-
tief zit in het dichten van het ‘lek’. Om dat te realiseren is samenwerking nodig 
tussen partijen in de ketenen en moeten er serieuze investeringen worden 
gedaan in onderzoek en ontwikkeling. 

1. Van Dijk et al. 2020. ‘Behoefte mest-
bewerkingsproducten in Nederland 
en Europa’.

2. Groenemineralencentrale.nl (Groot 
Zevert Vergisting).

3. IJzerman et al. 2014. ‘Perspectieven 
en knelpunten van zuiveringsslib 
voor bodemkundig gebruik’. StoWa, 
rapport 35.

Fosfaatcrisis?Welke crisis?
Volgens conservatieve schattingen is 
er nog voor een kleine 300 jaar aan 
fosfaaterts beschikbaar. We kunnen er 
zelfs nog veel langer van profiteren als 
we minder verspillen en wereldwijd de 
fosfaatstromen wat beter beheren, blijkt uit 
recent Amerikaans onderzoek.

Kneuterigheid troef in de 
kringloop
‘Op weg met nieuw perspectief’, luidt 
de ondertitel van het Realisatieplan voor 
kringlooplandbouw. Het is een grabbelton 
van ideeën, waarbij het lijkt alsof Schouten 
haar oren teveel heeft laten hangen naar 
de procesmanagers op het ministerie en te 
weinig naar de agronomen.

Kringlooplandbouw kan 
Nederland weer voorop 
laten lopen
Nederland verkeert in de ideale positie 
om de omslag naar kringlooplandbouw 
te maken, vertelde WUR-onderzoeker 
Martin Scholten in de Tweede Kamer. Maar 
daarvoor moet het bestaande systeem wel 
grondig verbouwd worden. 
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E
endenkroos, een plaag voor 
velen, wordt door eenden juist 
gezien als een overheerlijke 
maaltijd. En daar kunnen we 
een voorbeeld aan nemen. Het 

onopgemerkte, niet populaire plantje is 
van nature voedzaam. Het zit boordevol 
eiwitten, vermenigvuldigt zich snel en 
is makkelijk lokaal te telen. Eendenkroos 
is daarmee de pionier op het gebied van 
hydroponics: het telen van voedsel op 
water. Als we de natuur van dichtbij be-
studeren, kunnen we inspiratie opdoen 
voor innovatie op grotere schaal. Hoe 
zou eendenkroos, de volksbenaming 
voor waterlinzen, bij kunnen dragen aan 
een duurzamere voedselketen?
Het nabootsen van de productie van 
waterlinzen is geen enkel probleem– 
dat heeft het kroos prima voor elkaar. 

De certificatie voor menselijke con-
sumptie als novel food is wel een lastige 
kwestie. Het staat me vrij om, op eigen 
risico, eendenkroos uit de vrije natuur 
te eten. Maar mag een wildplukkende 
sterrenchef waterlinzen verwerken in 
een smaakvol diner? Hoe lang gaat de 
Europese Unie er nog over doen om dit 
ingrediënt goed te keuren voor mense-
lijke consumptie?

WATERLINZEN GOEDGEKEURD

Volgens Hans Derksen worden er naar 
verwachting in de zomer van 2021 twee 
soorten waterlinzen goedgekeurd: de 
Lemnaminor en de Lemnagibba. Der-
ksen is directeur van Rubisco Foods en 
expert op het gebied van waterlinzen. 
Rubisco Foods is onder meer gespecia-
liseerd in het extraheren van eiwitten uit 

Pionier in hydroponics: 
eendenkroos
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DENKVOER

Ons voedselsysteem is over de 

datum. In deze rubriek verwondert 

fooddesigner Katja Gruijters zich 

over vastgeroeste patronen en 

vanzelfsprekendheden binnen 

het voedselsysteem. Kan het ook 

anders? In deze aflevering pioniert de 

fooddesigner met eendenkroos.

Katja Gruijters
Fooddesigner, oprichter van Feed Your 

Mind en docent Product Design aan 

Artez hogeschool Arnhem.

Beeld: Jonas de Witte

waterlinzen (40 procent van de droge-
stof bestaat uit eiwitten). Het bedrijf staat 
in de startblokken; klaar om aan de slag 
te gaan met hun oplossingen en pro-
ductideeën. Het wachten is op de EU. Er 
zijn trouwens meer bedrijven die zich 
toeleggen op dit kleine bijzondere plant-
je. Jan Taks, adviseur innovatie en markt 
bij Nextgarden, maakt zich al jaren hard 
voor de waterlinzenteelt, bij voorkeur in 
kassen.
 
PROEVERIJ

Omdat waterlinzen voor een groot deel 
uit water bestaan, moet je maar liefst 2 
kilo verse waterlinzen eten om 10 gram 
eiwitten binnen te krijgen. Dat is een 
hele grote berg groen op je bord en 
allesbehalve lekker. Daar zijn genoeg 
creatieve oplossingen voor te bedenken. 
Waterlinzen zijn absoluut een mooie 
toevoeging binnen het ‘vers’segment 
van het retail- en foodservice kanaal. 
Zo liggen er inmiddels al verschillende 
productideeën voor verse en gedroogde 
producten op de plank.
Drie jaar geleden heb ik de locatie van 
ABC-Kroos (Rubisco Foods) mogen 
bezoeken en met de samples mogen 
werken in de vorm van een waterlin-
zen-proeverij. Als fooddesigner is er 
niets leukers dan het onontgonnen 
gebied van een nieuw ingrediënt in te 
duiken. Het is als een verse sneeuwvlak-
te waar jij de eerste voetstappen in laat 
kraken. Een pot pindakaas waar je als 
eerste je mes doorheen haalt.
De duik in de wereld van de Lem-
naceae-familie leerde me dat er van 
dit ondergewaardeerde plantje wel 35 
soorten zijn. Dat de Lemnaminor familie 
is van de gevlekte aronskelk, mansoor, 
pijpbloem en laurier. En dat waterlinzen 
bekend staan om hun geneeskrachtige 

werking bij chronische verkoudheid en 
een droge keel.
 
POTENTIE

De veelzijdigheid van dit plantje werd 
ook duidelijk tijdens experimenten die 
we deden met droge en verse waterlin-
zen. Zo goten we de waterlinzen in aan-
trekkelijke, plantaardige kaviaarbolletjes. 
Het eetritueel was daarbij van belang: 
als een oester gleed de kaviaar bij de gas-
ten naar binnen. We ontwikkelden een 
waterlinzenkeelspray, een waterlinzen 
matchathee en een snack voor onder-
weg. We sloten de proeverij af met een 
waterlinzensoep, waarbij je zelf je eigen 
waterlinzen kon oogsten als topping in 
de soep.
Wat mij betreft heeft het eendenkroos 
potentie voor de toekomst. Ik kijk uit 
naar zijn komst, in verse of droge vorm, 
in diverse productinnovaties binnen res-
taurants, het retailkanaal en plantaardige 
producten. Op naar een de ‘goedgekeur-
de’ oogst voor menselijke consumptie.
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Nieuwe technologie van vandaag

Geautomatiseerd 
oogsten op aanvraag
Ook in de grondloze teelt dringen automatisering, sensoriek en 

robotica door en ontstaan nieuwe toepassingen nu de technologie 

kan worden aangestuurd met slimme algoritmes en kunstmatige 

intelligentie. Telen kan al ‘daglichtloos’ en ‘met gesloten kringlopen’ 

en met beeldherkenning kan er ook just-in-time worden geoogst. 

Zonder weemoed ziet Ton Verheijen hoe zijn vroegere bijbaantje 

in een tomatenkas in Bleiswijk gaat verdwijnen.
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AUTOMATISERING

Gezeten op een metalen karretje dat soepel over het spoor door de rijen gleed, 
verwijderde ik de onderste drie bladeren van de tomatenplanten. ‘Voorzichtig 
afbreken’, zei de tuinder streng; ‘met duim en wijsvinger’. De plant mocht niet 
schrikken. En de wond moest snel genezen. Een belangrijk klusje voor de groei 
van de plant. Door de onderste drie bladeren te verwijderen, gaat er meer ener-
gie naar nieuw aangemaakt blad bovenin. Juist daar wordt zonlicht omgezet 
in suikers. 
 
REPETITIEVE ROTKLUS

Eerlijk gezegd was het een rotklus: 8 uur per dag dezelfde geestdodende han-
deling in een vochtige, warme kas. Tik, tik, tik… In de loop van de ochtend liep 
de temperatuur flink op. Tik, tik, tik… Puffend en zwetend tikte ik me de dag 
door. De bedwelmende geur van echte trostomaten sneed me de adem af. Tik, 
tik, tik… Ik was steevast de langzaamste van het hele stel. Zoiets vergeet je niet. 
Ik weet nog dat het in de lente van 1989 was; niet alleen omdat Ajax de finale 
van de Europa Cup II won, ook omdat ik elke avond geradbraakt thuiskwam. 
Spierpijn in mijn hele lijf. Na twee weken hield ik het voor gezien.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe we dit soort repetitieve klussen in 
de tuinbouw kunnen automatiseren, ook in de grondloze teelt. Daarbij gaat er 
veel aandacht uit naar alle nieuwe technologie van vandaag: robots, cobots 
(die met mensen samenwerken), trimbots (die zelfstandig snoeien), zelfstu-
rende voertuigen, sensoren, drones, cameratechnologie en beeldherkenning. 
Door de beschikbare technologie te sturen met slimme algoritmes en kunst-
matige intelligentie, kunnen teelt, oogst en verwerking van tuinbouwproduc-
ten een stukje opschuiven richting ‘zelflerend’. Dat kan leiden tot meer effici-
ency en lagere kosten.

PLANTALYZER MEET KLEUREN

„We zien robotica groeien”, zegt Erik Pekkeriet, programma-manager Agro 
Food Robotics bij de WUR. „Onze groep wordt groter. Omzetten stijgen, nieu-
we businesscases ontstaan. Qua toepassing moet je denken aan sorteerma-
chines, transportsystemen en beeldverwerking met camera’s onder drones. De 
ontwikkeling geldt voor alle domeinen: glastuinbouw, veehouderij, foodpro-
cessing en sea farms. Overal wint autonoom telen terrein op het vlak van slim 
omgaan met energie, toedienen van licht en voedingsstoffen, onkruid wieden 
en ziektes bestrijden. Minder handmatig, meer zelflerend; dat is de trend.”
Het team van Pekkeriet werkt momenteel aan de Plantalyzer, een meetrobot 
voor oogstprognoses in de tomatenteelt. Op basis van 3D-herkenning van to-
maten wordt de rijpheid bepaald. Concreet betekent dat: kleuren meten. Pek-

Minder handmatig, meer 
zelflerend; dat is de trend
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keriet: „Rood is vandaag oogsten, oranje morgen en groen over een dag of vijf.” 
De Plantalyzer bekijkt ook aan welke tros de tomaten zitten en hoe de afrijping 
binnen de tros is verdeeld. (Dat kan een indicatie zijn voor ziektes, of te weinig 
licht.) Met de inzichten uit de meetgegevens weet de kweker veel nauwkeuri-
ger wat er morgen, overmorgen en de rest van de week geoogst moet worden. 
En dat kan weer afgestemd worden op de marktvraag. Ofwel: ondernemen is 
vooruitkijken. 
 
NOOIT ZIEK

En gerobotiseerd oogsten? Pekkeriet: „De oogst zelf is nog steeds lastig te 
robotiseren. Jawel, er zijn haalbare businesscases. Plukrobots kunnen 24/7 
werken en zijn nooit ziek. Die voorsprong hebben ze. Maar er is nog veel R&D 
nodig en dat moet wel gefinancierd worden. Terwijl de marges in de tuinbouw 
laag zijn, en de eisen hoog. Een plukrobot moet snel zijn, alles met de juiste 
kwaliteit en rijpheid plukken en planten niet beschadigen. Zó goed zijn die 
machines nu nog niet. Zodra we op dat punt zijn, is de markt gigantisch.”
Hoe dan ook: de trend is onmiskenbaar. Maar volgens Pekkeriet realiseren 
lang niet alle tuinders zich dat er een digitale revolutie ‘up and running’ is. Met 
digitalisering kan zelfs de grootste kostenpost (arbeid)een vriendelijker aan-
zien krijgen. Personeel kan positief betrokken worden (wie is waarmee bezig?) 
en geëquipeerd. Pekkeriet: „Technologie kan het werk leuker maken zodat 

De Plantalyzer bekijkt aan welke tros de tomaten zitten en hoe de afrijping is verdeeld.
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AUTOMATISERING

‘Kunstmatige intelligentie helpt  
teler zichzelf verbeteren’
Silke Hemming, hoofd Wetenschappelijk 

Onderzoek van het team Kastechno-

logie van de WUR, is tevreden over de 

opbrengst van de Autonomous Green-

house Challenge (in het algemeen) en 

het winnende team AuTomatoes (in het 

bijzonder). Het goede van de aanpak van 

AuTomatoes was volgens Hemming dat 

bij alle acties de plant centraal stond. 

„Dat is waar het om gaat bij het telen 

van een gewas. Als je een balans vindt 

tussen alle groeifactoren, presteert de 

plant goed. Sommige teams focusten 

teveel op kostenreductie en besparen op 

verwarming en CO�. Dat kan negatief 

uitpakken voor de gewasopbrengsten. 

Maar wat we gezien hebben in de chal-

lenge is fantastisch. De mogelijkheden 

van op afstand besturen met algoritmes 

en AI zijn duidelijk. Autonoom telen is 

écht mogelijk.” Wallerstein van Tencent 

sluit daarop aan: „Kunstmatige intelligen-

tie zal telers helpen zichzelf te verbete-

ren.”

mensen langer blijven. Denk aan multilanguage chatprogramma’s waarmee 
verschillende nationaliteiten kunnen praten met elkaar. En tools om het perso-
neel te waarderen en met bonussen te belonen. Mens en robot kunnen elkaar 
aanvullen, daar geloof ik in.”

GEEN PESTICIDEN

Het grote voordeel van vertical farming is dat het gemakkelijk te kopiëren is. 
Als iets op locatie X werkt, werkt het in principe overal. In metrostations, con-
tainers, verlaten kantoren en kelderboxen kan de kopie worden neergezet en 
vertical farming worden bedreven. Nieuwe mogelijkheden om ‘daglichtloos’ 
en ‘met gesloten kringlopen’ te telen, kunnen complete voedselsystemen voor 
steden vernieuwen. 
De Duitse computergigant SAP investeert erin. SAP leverde de technologie 
voor een ‘sla-fabriek’ van 3.000 m²in Koeweit, waar dagelijks 550 kilo kruiden 
en sla-soorten van de lopende band rollen. Initiatiefnemer Mark Korzelius, be-
kend van restaurantketen VaPiano, legt het uit in een promotiefilmpje. Werke-
lijk alles, vertelt Korzelius, gebeurt digitaal en op basis van sensortechnologie: 
zaaien en opkweken van planten, controleren van het CO₂-gehalte, meten van 
temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverplaatsing en uiteindelijk oogsten. Er 
worden geen pesticiden gebruikt. Er wordt 90 procent minder water gebruikt 

Grote voordeel van 
vertical farming is dat 
het gemakkelijk te 
kopiëren is
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De verticale teelt kan niet zonder robotica zoals drones met camera's en sensoren.

(ook omdat er minder water verdampt) en 60 procent minder kunstmest. En 
het systeem is volledig schaalbaar.
 
OOGST OP AANVRAAG

De ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Maar de toon is gezet. 
Mark Raben, chief technologie officer van SAP, noemt ook Farmers Cut, een 
project met verticale teelt van sla in het centrum van Hamburg. De sla groeit 
op membranen. Temperatuur, CO₂-niveau, luchtverplaatsing, luchtvochtig-
heid, watertoevoer en lichtintensiteit worden gereguleerd met een getraind 
algoritme. De temperatuur ligt constant rond de 21°C en ledverlichting zorgt 18 
uur per dag voor kunstmatig licht. De sla hoeft ook niet gewassen te worden 
(want is niet in contact gekomen met schadelijke stoffen). 
Het concept wordt ‘oogst op aanvraag’ genoemd.Farmers Cut levert de sla in 
grote rekken aan kantines en restaurants in de buurt. Daar groeit de sla zelfs 
nog even door. Plukken gebeurt pas in de keuken als het eten wordt klaarge-
maakt. Farmers Cutkan gerund worden met een paar mensen die niet hoog 
opgeleid hoeven te zijn. Het is de toekomst, maar Erik Pekkeriet van de WUR 

Autonoom telen is 
écht mogelijk
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AUTOMATISERING

Ton Verheijen
Freelance journalist en redacteur van Vork

Beeld: Istock, Wageningen UR,

plaatst ook kanttekeningen: „Onze ervaring is dat er nog veel problemen zijn 
met het beheersen van het klimaat in vertical farms. De warmte trekt uiteraard 
naar boven door de enorme hoeveelheid lampen c.q. warmtebronnen. Het is 
zoeken naar voldoende ventilatie, koeling en luchtbeweging. Haalbare busi-
nesscases zijn nog lastig.”
 
HACKATHON

De WUR werkt al langer met modellen, sensoren en intelligentie en heeft vijf-
tien jaar geleden al paprika’s autonoom geteeld. Er werd destijds geen finan-
ciering voor gevonden. Maar sinds twee jaar hangen er nieuwe beloftes in de 
lucht. Dat zit zo. Silke Hemming, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek van het 
team Kastechnologie, kwam in contact met David Wallerstein van het Chinese 
technologiebedrijf Tencent. Samen stonden Hemming en Wallerstein aan de 
basis van een heuse teeltwedstrijd, de Autonomous Greenhouse Challenge. 
Editie twee werd afgelopen zomer beslecht.
De challenge begon in de late zomer van 2019 met een hackathon voor 21 
teams van over de hele wereld. Zij moesten een kunstmatig intelligent systeem 
ontwikkelen dat in een gesimuleerde kas van een kleine 100 m²de omstandig-
heden optimaliseert voor de opbrengst. De vijf winnende teams gingen door 
naar ronde twee: op afstand een échte kas aansturen in het complex van de 
WUR in Bleiswijk. De vijf teams bouwden kunstmatig intelligente en zelfleren-
de besturingssystemen voor het reguleren van licht, temperatuur, CO₂-con-
centratie, voedingsstoffen, ventilatie en besproeiing. Met zo min mogelijk 
energie moesten ze een maximale opbrengst zien te bereiken.
 
AUTONOOM

Na vijf maanden kweken (zonder een stap in de kas te zetten)was het het Team 
AuTomatoes dat op 8 juni 2020 de goedkoopste en lekkerste cherrytomaatjes 
van alle teams kon overleggen en met de eer ging strijken. Tamás Keviczky 
(TUDelft) van AuTomatoes is zo trots als een pauw: „We waren op alle drie de 
onderdelen de beste: netto winst, duurzaamheid en toepassing van kunstma-
tige intelligentie. Deze kennis kan veel vaker worden ingezet.”
Volgens Keviczky is de tuinbouw gediend bij ‘meer objectieve kengetallen 
’want dat leidt tot betere beslissingen en besparing op water en energie. Maar 
de autonomie mag wat Keviczky betreft nog wel wat verder worden doorgezet. 
Autonoom is wat hem betreft ook echt autonoom: „In de challenge draaiden 
de besturingsprogramma’s op eigen computers zodat de teams elk moment 
konden ingrijpen. Ik zou het liefst zien dat teams hun code aan het begin van 
de competitie inleveren en dat er maandenlang niemand meer aanzit. Dat zou 
de kas pas echt autonoom maken.” 
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Stephan van Duin
Stephan van Duin is bioloog en weten-

schapscommunicator. Hij schreef vier 

boeken en is oprichter van weten-

schapscommunicatiebureau The Online 

Scientist (theonlinescientist.com).

B
oerin Betty staat op voor een 
nieuwe werkdag. De haan is 
al lang geleden tot kerstdiner 
gepromoveerd, want vroeg 
uit bed hoeft ze al lang niet 

meer. Ze gaat eerst naar de wc. „Even 
de plantjes water geven”, grinnikt ze bij 
zichzelf. Het is zo’n grapje dat leuk blijft; 
net als een tourgids die jaar in jaar uit 
kan lachen om het ‘dam square’ waar ze 
nu staan.

Nadat ze is opgefrist trekt ze haar pak 
aan. Het is opvallend hoeveel haar kle-
ding lijkt op die uit Star Trek en andere 
klassieke sciencefiction. Of komt het 
juist doordát die films er waren? Hoe dan 
ook, de noodzaak voor nette kleding is 
allang weg, en bij gebrek aan vies werk 
zijn overalls ook niet meer nodig. In 
haar spierwitte gympen loopt ze naar de 
schuur. Toen de schuur net af was zou 
de mestlucht en het geloei je al tegemoet 
gekomen zijn, maar dat heeft Betty niet 
bewust meegemaakt. Toch houdt ze de 
schuur, want het is een degelijke con-
structie die nog prima functioneert. En 
mooier dan zo’n 3D geprinte kolos.
Na het openen van de deur is het enige 
geluid wat gezoem van het ietwat ver-
ouderde elektriciteitsnetwerk, en wat 
geplons. Vissen zijn blijkbaar net zo blij 
haar te zien als dat de koeien dat waren 
geweest. Het roze-paarse licht waar 
de rekken met vele verdiepingen van 
kleine plantjes in baden, ziet er vreemd 
uit maar went snel. Pas als je weer naar 
buiten gaat is alles de eerste seconden 
helemaal groen-blauw.
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COLUMN

Ze kweekt hier broccoli, pepers, spruitjes 
en zelfs asperges. In ondiepe bakken die 
zo’n 30  centimeter boven elkaar han-
gen, elk met hun eigen licht en drup-
pelsysteem. Door slim met het licht te 
spelen lukt het haar om asperges wit te 
houden. Het was even knutselen maar 
door die innovatie kan ze nu een goede 
prijs vragen voor de planten, want ze is 
de enige die het kan.
Het water circuleert door de verschil-
lende plantenrekken heen, maar ook 
door een bak met meervallen. De vissen 
eten de uitgespoelde plantenresten, en 
de poep van de vissen zit weer als mest 
in het water voor de planten. Omdat 
meervallen met extreme dichtheden 
gekweekt kunnen worden, moet ze 
soms bijvoeren maar het voordeel is dat 
ze daardoor meer kilo’s kan kweken. 
Bovendien krijgen ze een licht spicy 
tintje van de gekweekte pepers en er zijn 
genoeg chefs die dat kunnen waarderen.
Vandaag worden de broccoli’s opge-
haald. Een zelfrijdende vrachtwagen 
stopt precies voor de schuurdeur en 
Betty haalt de lege trays uit de wagen. 
Vervolgens haalt ze haar eigen trays met 

broccoli één voor één uit de rekken en 
plaatst ze in de vrachtwagen. Dit had 
automatisch gekund maar dan had 
ze wel een nieuw gebouw neer moe-
ten zetten. Bovendien vindt ze het wel 
lekker dat er nog íets van fysiek werk bij 
komt kijken.
Als de vrachtwagen vol zit, toetst ze wat 
informatie in. De deuren sluiten en de 
auto zegt ‘Bedankt, en tot ziens’. Hij ver-
trekt direct richting openbare weg met 
die vreemde combinatie van voorzich-
tigheid en kordaatheid die zelfrijdende 
auto’s nog steeds kenmerkt. Ze pakt de 
lege bakken van het erf en begint ze te 
vullen met nieuwe kiemplantjes uit haar 
kraamkamer. Zo kan ze de lege rekken 
meteen vullen voor de volgende lading 
planten. In het regelsysteem voert ze de 
wijzigingen door, zodat de computer de 
hoeveelheid water en voedingsstoffen 
voor de kiemplantjes kan aanpassen 
en het bijvoeren van de meervallen iets 
opgeschroefd wordt.
Ze wast haar handen, maar meer voor 
de vorm dan dat ze echt vies zijn. Het is 
10:09. Wat zou ze eens gaan doen van-
daag? 

Klassieke 
sciencefiction

71Vork februari 2021

070_VK0.indd   71 2/5/2021   2:40:02 PM



New York City in de Verenigde Staten is in de laatste pakweg tien jaar uitge-
groeid tot het epicentrum van de stadslandbouw. Om daar goed zicht op te 
krijgen moet je de lucht in (1).Een van de bedrijven, Sky Vegetables (www.
skyvegetables.com), ligt op 20 minuten rijden van Manhattan in de Bronx. 
Daar worden rucola, snijbiet, botersla, paksoi en kruiden geteeld onder glas op 
het dak van een flatgebouw, dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied 
van duurzaam verbouwen (LEED Platinum certified).
De missie van Sky Vegetables is het verbouwen van verse duurzame produc-
ten, zonder pesticiden. Gerecycled regenwater en de teelt van verse groenten 

Sturen op 
smaak en
voedingswaarde

Grondloze teelt roept al snel het beeld op van een waterige tomaat 

of paprika met minder smaak en voedingswaarde dan eenzelfde 

tomaat of paprika die in de volle grond is geteeld, bij voorkeur 

in Italië of Spanje. Maar klopt dat beeld wel? Vork-redacteur 

Michiel Löwik benaderde twee deskundigen om de waarheid te 

achterhalen over smaak en voedingswaarde van producten die 

hun wortels niet in de aarde hebben gehad.
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VOEDINGSWAARDE EN SMAAK

op substraat dragen volgens de initiatiefnemers evenzeer bij aan de duurzame 
ontwikkeling van stad en bedrijf en aan de gezondheid van de lokale bevol-
king. De geoogste groenten zijn maar kort onderweg naar de consument. 
Daardoor zijn de verliezen, die bij aanvoer van elders op kunnen lopen tot 60 
procent, in dit geval heel beperkt.
Met een areaal van net geen 0,075 hectare is de grondloze teelt van Sky Vege-
tables qua omvang niet te vergelijken met het areaal van ruim 5.000 hectare 
waarop in Nederland groenten onder glas worden verbouwd. „Van dat areaal 
is inmiddels 80 tot 90 procent in gebruik voor grondloze teelt”, vertelt Willem 
Valstar, eigenaar van Star Grow Consultancy.
Ons land loopt daarmee aardig voorop met de substraatteelt onder glas. We-
reldwijd wordt op slechts 3,5 procent van het totale areaal bedekte teelt (in-
clusief tunnelkassen) gebruikgemaakt van grondloze teelt, maar het aandeel 
groeit. Niet alleen in de hoogte, zoals in New York, maar ook horizontaal.
 
SMAAK

De top vier van de groenten in Nederland die grondloos worden geteeld 
bestaat uit tomaten, paprika, komkommer en aubergine. „Vooral vruchtgroen-
ten”, stelt Caroline Labrie vast. Ze onderzoekt de kwaliteit van kasgroente bij de 
Wageningen Universiteit. De vraag is hoe het staat met de smaak en voe-
dingswaarde van de op substraat of water geteelde groente? Bij Nederlandse 
tomaten bijvoorbeeld heeft een ware smaakrevolutie plaatsgevonden: „Van 
de smakeloze ‘Wasserbombe’ naar een brede diversiteit aan soorten met een 
groot palet aan uiteenlopende smaken. Van de zeer zoete honingtomaatjes tot 
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Bij Nederlandse tomaten
heeft een ware smaak-
revolutie plaatsgevonden

de volle, frisse tijgertomaat”, aldus Valstar.
Hoewel voor de smaak het ras belangrijker is dan de teeltwijze, komen de 
verschillende smaken dankzij grondloze teelt beter tot hun recht omdat je de 
hoeveelheid en de verhouding tussen de voedingsstoffen goed kunt afstem-
men op het ras en op de groeifase van de plant. Valstar: „Het ras bepaalt zo’n 80 
procent van de smaak en voedingswaarde van de plant, tegenover 10 procent 
voor de klimaatomstandigheden en de voeding. Toch is het belangrijk dat er in 
elke fase voldoende voedingsstoffen beschikbaar zijn, in de goede verhouding 
en in een vorm die goed opneembaar is voor de plant.”
Labrie voegt eraan toe dat je ook gunstige schimmels en bacteriën aan het 
substraat kunt toevoegen. „Dat microleven kun je goed sturen omdat het sub-
straat in het begin vrijwel steriel is.” Ook Valstar ziet dat er volop wordt geëx-
perimenteerd met het toevoegen van micro-organismen, maar is voorzichtig 

De voedingswaarde van een plant is met blauw of rood licht te sturen.
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VOEDINGSWAARDE EN SMAAK

Groenteconsumptie

De meeste Nederlanders eten te weinig 

groente op basis van de richtlijn van de 

Gezondheidsraad. Die gaat uit van dage-

lijks ten minste 200 gram groente. Het 

RIVM constateerde in de laatste voedsel-

consumptiepeiling dat slechts 16 procent 

van de volwassenen voldoet aan deze 

richtlijn. Bij hoogopgeleiden is dat 24 pro-

cent en bij laagopgeleiden 8 procent. Het 

Voedingscentrum doet nog een schep 

boven op de richtlijn van de gezond-

heidsraad: volwassenen moeten dagelijks 

minimaal 250 gram groente eten. 

Verrijkte groenten kunnen een deel 

van de oplossing zijn wanneer het om 

de inhoudssto�en gaat en niet om het 

totaalproduct. Valstar: „Ik vind dat lastig 

om te beoordelen omdat mensen met 

een lage inneming van voedingssto�en 

waarschijnlijk te weinig groente eten en 

aansturen op een hogere groentecon-

sumptie is mogelijk e�ectiever.” Aan de 

andere kant kun je ook redeneren dat 

alle kleine beetjes helpen om de voe-

dingssto�envoorziening te verbeteren, 

met name bij lagere sociaaleconomische 

groepen. Al moet juist voor die groepen 

de prijs niet te hoog worden.

als het gaat om toepassing in de praktijk: „Slechts 5 procent van de puzzel is 
gelegd en dat betekent dat er nog veel meer kennis nodig is om goed te kun-
nen sturen met micro-organismen.”
 
MILDE STRESS 

In de natuur zijn er twee doelen: zelf blijven leven en de soort laten overle-
ven. Vanuit het perspectief van evolutieleer is bekend dat de planten die zich 
het best weten aan te passen aan de (ongunstige) omstandigheden overleven 
en uiteindelijk de dienst gaan uitmaken bij de soort. Planten reageren dus op 
stressfactoren en die kun je beter sturen in de grondloze, bedekte teelt dan in 
de volle grond. 
Valstar: „Je kunt stress bijvoorbeeld veroorzaken door de temperatuur te 
verhogen. Onder ongunstige omstandigheden neemt de plant een overle-
vingsmodus aan en gaat dan zo veel mogelijk vruchten vormen om de soort 
in stand te houden.” Een andere stressfactor is zout. Zout toevoegen in de vol-
legronds teelt is meestal een slecht idee, want dat kan leiden tot te grote stress 
waardoor planten juist slechter gaan groeien en minder opleveren (3). 
Zowel Labrie als Valstar wezen er al op dat de voedingssamenstelling bij sub-
straatteelt beter is in te regelen. Door subtiel zout toe te voegen in de grond-
loze teelt, gaat de plant juist meer suikers, organische zuren en aminozuren 
produceren. In bijvoorbeeld tomaten, peper, meloen, bloemkool en sla komt 
dat de organoleptische kwaliteit ten goede (3). 
 
VOEDINGSWAARDE

Niet alleen smaak maar ook voedingswaarde is voor de consument van belang. 
Labrie: „Uit ons onderzoek blijkt dat groenten bij consumenten goed scoren op 
aspecten als gezond, voedzaam en lekker. Mensen denken ook positiever over 
groente met extra voedingsstoffen wanneer ze daar het nut van inzien.” 
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Het snelgroeiende bedrijf Koppert Cress 

(www.koppertcress.com) noemt zijn col-

lectie aan producten ‘Architecture Aro-

matique’ en is gespecialiseerd in ‘cres-

sen’: zaailingen van unieke planten, met 

elk hun eigen, verrassende invloed op de 

smaakzintuigen. De eindgebruikers zijn 

voor het grootste deel chefs, restaurants, 

cateraars en hotels en bij deze doelgroep 

heeft smaak een topprioriteit. De gastro-

nomische wereld waardeert de produc-

ten van Koppert Cress in hoge mate. 

Labrie: „Het bedrijf heeft diverse prijzen 

op het gebied van gastronomie en duur-

zaamheid gewonnen.” Dit bedrijf levert 

dus keihard bewijs dat de smaak niet in 

het geding is bij hydrocultuur waarbij in 

dit geval de teelt plaatsvindtop cellulose 

afkomstig van bomen. Zowel Valstar als 

Labrie zijn lovend over dit tuinbouwbe-

drijf in het Westland. Voor Labrie is het 

een voorbeeld voor de tuinbouwsector 

dat goed vanuit de vraagkant is opgezet 

en Valstar vindt dat Koppert Cress het 

goed voor elkaar heeft mede door de 

levering aan chef-koks.

Koppert Cress: Architecture Aromatique

Temperatuur is een manier om stress in planten te verhogen. Onder ongunstige omstandig-

heden neemt de plant een overlevingsmodus aan en ontwikkelt zich daardoor sneller. 

Volgens het RIVM is de inname van calcium, ijzer en de vitamines A, B2 (ri-
boflavine), B6 (pyridoxine), C (ascorbinezuur) en folaat laag bij een deel van 
de volwassenen (www.wateetnederland.nl). Bij deze voedingsstoffen zouden 
hogere gehaltes kunnen bijdragen aan een betere voorziening. Volgens Labrie 
zijn ook de gehalten van deze voedingstoffen in groente te sturen. „Al verschilt 
de mate waarin per voedingsstof.”
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BRONNEN

VOEDINGSWAARDE EN SMAAK

Michiel Löwik
Freelance wetenschapsjournalist en redacteur van Vork

Beeld: Pixabay, Agrio

Valstar gaat daarin mee: „Het gehalte van bijvoorbeeld calcium is goed te stu-
ren. Bij vitamines is dat ook mogelijk, maar dat wordt nog niet veel toegepast.” 
Het is dus mogelijk om met verrijkte op substraat geteelde groenten extra bij te 
dragen aan de voorziening van micronutriënten.
 
KAS ALS APOTHEEK

Een voorbeeld van het sturen op voedingswaarde is (wederom) een lichte mate 
van zoutstress. In dat geval maken de planten antioxidanten aan, zoals lyco-
peen, caroteen en vitamine C, terwijl ook het gehalte aan nitraat lager wordt. 
Dat is allemaal gunstig voor de voedingswaarde. Een ander voorbeeld is de 
stijging van de hoeveelheid antioxidanten, nadat de vruchten van de tomaten-
plant aan blauw en rood ledlicht zijn blootgesteld. 
Labrie is als onderzoek erbij deze studie betrokken. „Het vitamine C-gehalte 
steeg in de proef met 65 procent. In praktijk viel die stijging wat lager uit, maar 
was nog steeds substantieel. Deze ‘verrijkte’ tomaten zijn echter niet op de 
markt gekomen omdat het kostentechnisch niet uit kon: ze waren simpelweg 
te duur.“
Een stap verder is het zodanig sturen met licht, voedingsstoffen en stressfacto-
ren, dat planten natuurlijke ‘fabriekjes’ worden voor de productie van waarde-
volle stoffen. Labrie: „Het onderzoek naar grondstoffen uit planten voor bij-
voorbeeld medicijnen, cosmetica, kleurstoffen en smaakstoffen komt op gang. 
De metafoor ‘kas als apotheek’ dient hierbij voor ons als stip op de horizon.”

1. Sambo P. et al. ‘Hydroponic Soluti-
ons for Soilless Production Systems: 
Issues and Opportunities in a Smart 
Agriculture Perspective’. Front Plant 
Sci. 2019; 10: 923. doi: 10.3389/
fpls.2019.00923.

2.   Goodman W. and Minner J. ‘Will the 
Urban Agricultural Revolution Be 
Vertical and Soilless?’ A case study of 

controlled environment agriculture in 
New York City. Land Use Policy 2019 
(83): 160-173.

3.   Rouphael Y. Kyriacou M.C. ‘Enhancing 
Quality of Fresh Vegetables Through 
Salinity Eustress and Biofortification 
Applications Facilitated by Soilless 
Cultivation’. Front. Plant Sci. 9:1254. 
doi: 10.3389/fpls.2018.01254.

Ras bepaalt 80 procent van  
de smaak en voedingswaarde 
van de plant
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WAT WAREN ZIJN BELANGRIJKSTE PRESTATIES?

Na de Tweede Wereldoorlog is Bram 
Steiner (1921-2016)eerst bij TNO en 
daarna bij DLO onderzoek gaan doen 
naar plantenteelt zonder aarde en spe-
ciaal naar de voeding van de planten. Er 
waren zoveel geluiden uit de wereld dat 
enorme productieverhogingen haal-
baar waren, dat onderzoek in Nederland 
gerechtvaardigd was. Zelf had hij een 
voorkeur voor de teelt op water, maar 
zijn belangrijkste onderzoeksinstrument 
was een systeem met veertig grind-
bakken. Daarin teelde hij eerst anjer en 
gerbera (1953-1958) en later tomaat en 
komkommer (1962-1967).
Het onderzoek spitste zich toe op de sa-
menstelling van de voedingsoplossing. 
Bij de teelt in grond vormen de grond-
deeltjes een complicerende factor. Bij 

de teelt in water kunnen de macro-ele-
menten (anionen NO3

-, H2PO4-, SO4
2- en 

kationen K+, Ca2+ en Mg2+) binnen be-
paalde grenzen goed worden gemengd. 
Het bleek dat er een klein speelveld was 
waarbinnen voor elk gewas een bijna 
optimale voedingsoplossing te bereke-
nen is in milli-equivalenten(maat voor 
aantal deeltjes in een oplossing). Tevens 
werd met de grindculturen duidelijk dat 
verversing van de voedingsoplossing 
belangrijk was om voldoende zuurstof 
bij de wortels te krijgen en uitputting 
van nutriënten te voorkomen.

WAAROM INSPIREERT STEINER U?

Zijn universele methode om voedings-
oplossingen te berekenen is tot op 
heden goed toepasbaar om elk nieuw 
gewas onder totaal verschillende (kas)

Bram Steiner
Erik van Os bespreekt pionier grondloze teelt
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OP DE 
SCHOUDERS

Erik van Os (WUR Glastuinbouw 

en Bollen) bespreekt een van de 

grondleggers van de plantenteelt 

zonder aarde voor tuinbouwgewassen 

in Nederland en in de wereld ing. Bram 

Steiner.

klimaten uit te proberen. De verfijningen 
zoals we die in Nederland toepassen, 
hebben met de toename van andere pro-
ductiefactoren (o.a. kasconstructie, licht, 
verwarming, CO2, schermen) geleid tot 
wereldwijd de hoogste producties per m2 
met het minste waterverbruik en de 
minste vervuiling van het milieu door 
uitstoot van (overtollige) nutriënten. De 
rekenmethodiek wordt nog altijd ge-
bruikt in de routinematige analyses van 
de voedingsoplossing.

HOE BEÏNVLOEDT ZIJN WERK HET MODERNE 

ONDERZOEK?

De introductie van plantenteelt zon-
der grond in de tuinbouwpraktijk bleek 
lange tijd een stap te ver. De resultaten 
waren niet zoveel beter en de investerin-
gen waren hoog. Pas in de jaren tach-
tig met de introductie van steenwol in 
plaats van grind als substraat kwam het 
tot een grootschalige introductie. Mo-
menteel wordt in de Nederlandse glas-
tuinbouw op circa 85 procent van het 
areaal grondloos geteeld. Hierbij worden 
de oorspronkelijke principes voor het 
samenstellen van de voedingsoplossing 
nog steeds toegepast door telers, voor-
lichters, onderzoekers en laboratoria. 
Van groot belang is de door Bram 
Steiner opgerichte Studiekring voor 
Plantenteelt zonder Aarde waarin 
onderzoekers en bedrijfsleven open 
discussieerden over onder andere de 
voedingssamenstelling. De Studiekring 
heeft vanaf eind jaren zeventig tot en 
met 2016 gefunctioneerd met twee bij-
eenkomsten per jaar met 25-50 deelne-
mers per keer. De Studiekring is daarna 
overgegaan in de Studiekring Plant- en 
Systeeminnovaties in de Mondiale 
Tuinbouw. Tussen 1973 en 1996 orga-
niseerde Bram Steiner in totaal negen 
internationale congressen om wereld-
wijd de uitwisseling van kennis op het 
gebied van de plantenteelt zonder aarde 
op gang te brengen.

WAT ZOU HEM VERBAZEN ALS HIJ VANDAAG DE 

DAG NOG ZOU LEVEN?

Tot op hoge leeftijd was Steiner betrok-
ken bij de plantenteelt zonder aarde en 
bij ‘zijn’ studiekring. Het meest verbaas-
de hem dat het in de jaren vijftig nog 
niet wilde lukken in de praktijk, maar dat 
daarna eigenlijk de gehele glastuinbouw 
is overgegaan naar een teeltsysteem 
zonder aarde. En daarbij nog steeds zijn 
rekenmethodiek voor het berekenen van 
voedingsoplossingen toepast. 
Ook in het buitenland bestaat steeds 
meer vraag naar plantenteelt zonder 
aarde omdat het een zeer waterefficiënte 
teeltmethode is, die bovendien makke-
lijker te leren is. Het berekenen van de 
voedingsoplossing kost veel mensen 
echter de nodige hoofdbrekens. Terwijl 
het zoveel eenvoudiger is om in navol-
ging van Steiner, te rekenen met mil-
li-equivalenten en millimolen in plaats 
van met milligrammen: een wortel 
neemt deeltjes op, hij selecteert niet op 
gewicht. 

Erik van Os
DLO-onderzoeker Wageningen UR

Beeld: Marjet van Veelen
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MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

De grondloze teelt staat volop in de belangstelling en er wordt veel van ver-
wacht. Nieuw is het concept echter niet. Marcelis: „Als we naar de tomaten 
kijken, die zijn eigenlijk voor 98 procent grondloos en dat is al zo vanaf de 
jaren tachtig. Hydroponics, de term die we in Europa voor grondloze teelt 
gebruiken, is een soort buzzwoord geworden. Het is net alsof we met iets 
compleet nieuws bezig zijn. In de Nederlandse glastuinbouw is het er echter al 
lang. Tomaten, komkommers, paprika’s en snijbloemen, zoals rozen, worden 
grotendeels grondloos geteeld. Er is nu meer interesse voor, en het zal waar-
schijnlijk uitbreiden, maar strikt genomen is grondloos telen in de Nederland-
se glastuinbouw vrij normaal. Het is nu vooral wereldwijd dat het zich gaat 
verspreiden.” 
 
ONNATUURLIJK

Als grondloze teelt een hoge vlucht wil nemen, dan moet er een markt voor 
zijn. Willen consumenten wel verticaal geteelde groenten waar geen grond 
meer aan te pas komt? In Nederland is deze vraag nog nauwelijks onderzocht. 
Duitse wetenschappers, waaronder Kathrin Specht van het Leibniz-Zentrum 
für Agrarlandschaftsforschung, komen tot de conclusie dat het geen gelopen 

Agriculture 4.0 

Grondloze teelt: 
veelbelovend 
maar ‘niet alles’
Er is ruimte voor grondloze teelt, al dan niet in voedselflats, maar het 

is niet de oplossing voor het voedselvraagstuk. Vork-medewerker 

Jaco Berveling gaat in gesprek met twee hoogleraren van de 

Universiteit Wageningen. Laurens Klerkx, innovatiewetenschapper 

en Leo Marcelis, die als hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie 

al jaren onderzoek doet naar grondloze teelt. Over de rol van 

consumenten, tuinders, investeerders en de overheid.
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race is. Specht interviewde talloze betrokkenen en het bleek dat grondloze teelt 
in voedselflats voor veel mensen onnatuurlijk aanvoelt. Mensen vinden groen-
ten die op deze manier worden geteeld kunstmatig. Ze vinden het niets met 
landbouw te maken hebben. Ze hebben twijfels over de smaak, de veiligheid 
en de voedingswaarde. Als het gaat om het verbouwen van groente zien ze het 
platteland voor zich. Uitgestrekte akkers waar boeren hun producten ‘vers van 
het land’ halen.
 
TELER ALS CHIRURG

Laurens Klerkx beaamt het: „Verticale landbouw is voor de meeste consumen-
ten toch nog een grote stap. Ze hebben een beeld van beestjes en natuur. Qua 
perceptie staat de gewone, vertrouwde landbouw dichter bij de mensen, maar 
het verschilt wel per land. Hoe mensen landbouw zien is cultuurafhankelijk. In 
landen als Japan hebben mensen een andere, positieve houding over hoog-
technologische hulpmiddelen. Daar zeggen ze ‘als die groente er maar mooi 
uitziet’.”
Marcelis valt Klerkx bij: „Het is alweer tien jaar geleden dat ik in Japan was, 
maar toen zag ik reclame voor verticale landbouw. Je zag een teeltsysteem 
waarin mensen rondliepen die gekleed waren als chirurgen. Daarmee wil-
den ze aan consumenten laten zien hoe veilig het systeem was. Ik vond het 
contrast geweldig. Als je dat in Nederland zo aan de man zou brengen zou 
niemand die groenten willen hebben. In Japan was het juist een verkoopargu-
ment.”
Marcelis benadrukt ook de verschillen tussen consumenten: „Er zijn nu allerlei 
bedrijven die met verticale landbouw beginnen. Het is daarbij wel de vraag of 

 Leo Marcelis en Laurens Klerkx van Wageningen UR.
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ze goed hebben nagedacht over de consument en hoe groot de groep is die ze 
willen bedienen. Voor welke markt teel je? Er zullen groepen zijn die biologi-
sche teelt willen. Die willen dat het in de modder staat. Anderen willen juist 
een volledig gecontroleerde teelt en producten die schoon en veilig zijn.” 
Marcelis ziet in Nederland de opinie van de consument wel geleidelijk veran-
deren: „Ik geef regelmatig presentaties voor een breed publiek. Als ik een jaar 
of tien geleden over dit soort systemen vertelde, zag ik heel veel negatieve 
emoties. Mensen vonden het onnatuurlijke teelt. Ik heb de indruk dat dit de 
laatste jaren minder is. Het zijn meestal mensen van 50-plus die nog nostalgi-
sche ideeën hebben. Jongeren hebben dat minder.”
 
BOEREN EN TUINDERS

Naast de consument zijn de boeren belangrijke spelers. Zijn zij bereid en in 
staat om op grondloze teelt over te stappen? Marcelis denkt dat het niet voor 
iedereen is weggelegd. „Bij boeren denken we meestal aan akkerbouwers en 
veetelers, zoals varkensboeren. Die zie ik niet zo gauw in de verticale land-
bouw stappen. Je zou het eerder verwachten van de telers die nu in de kassen 
zitten, de tuinders.” 
De schaal waarop de telers kunnen opereren is daarbij van belang. Marcelis: 
„Als je kleinschalig werkt is het lastig om te automatiseren. Een robot is duur 
in de aanschaf. Dat vraagt om een gigantische investering. Als je die robot een 

Hydroponics is een soort 
buzzwoord geworden

In landen als Japan hebben mensen een andere, positieve houding over hoogtechnologische 

hulpmiddelen. Daar zeggen ze ‘als die groente er maar mooi uitziet’.
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uur per dag gebruikt, dan is het per handeling een hele dure investering. Als je 
hem 24 uur per dag, 7 dagen per week inzet, ligt het anders. Hierbij speelt ook: 
op welke markt richt je je? Als je aan supermarkten wilt verkopen heb je als 
kleintje een slechte onderhandelingspositie. Lever je aan de chefs van topres-
taurants, dan kan het wellicht ook op relatief kleine schaal.”
 
‘MILJOENEN VLIEGEN OVER TAFEL’

Beide hoogleraren vinden de rol van financiers cruciaal voor het succes van 
grondloze teelt en verticale landbouw. Ze zien dat investeringsmaatschappijen 
er hoge verwachtingen van hebben. Klerkx: „Je ziet de toename van durfka-
pitaal omdat het een interessant investeringsobject is geworden. Financie-
ring is een factor van jewelste. Dat wordt ook steeds meer erkend in het hele 
debat over de transformatie, zowel in Nederland als internationaal.” Marcelis 
vult aan: „Bij de verticale landbouw vliegen de miljoenen over tafel. Het zijn 
meestal niet de traditionele investeerders, maar Google en Amazon en andere 
investeringsmaatschappijen waar ik nog nooit van heb gehoord. Ik vind dat 
opvallend. Het zijn bedrijven die eerder niet in de landbouwsector zaten.”
Die nieuwe partijen brengen volgens Klerkx ook risico’s met zich mee. „Die 
Silicon Valley-investeringscultuur wordt op de landbouw geplakt. Daar zitten 
ook risico’s aan, want het moet allemaal snel, van start-up naar scale-up.” On-
danks alle investeringen is succes niet verzekerd. „Het zijn slimme start-ups, 
maar soms slaan concepten niet aan. Investeerders spreiden vaak risico door 
op meerdere start-ups in te zetten, met het credo ‘als het niet lukt, jammer dan, 
dan gaan we weer naar de volgende investering’. Een ander risico is dat een 
partij als Amazon sterk inzet op deze vorm van tuinbouw en dan straks een 

De grondloze teelt staat volop in de belangstelling en er wordt veel van verwacht, maar 

accepteren consumenten voedsel van de hi-tech voedselflats?
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soort voedsel-monopolist wordt. Het kan een verdere marktconcentratie in de 
hand werken.”
 
LANDBOUW 4.0

Grondloze teelt in combinatie met verticale landbouw is een onderdeel is 
van wat Klerkx ‘Landbouw 4.0’ heeft gedoopt. De vierde revolutie binnen de 
landbouw. Klerkx: „Agriculture 4.0 heeft verschillende ontwikkelingsrichtin-
gen. Het kan nog heel veel kanten uit. Bij verticale landbouw is er al behoorlijk 
veel technologische ontwikkeling geweest. Nu komt het moment waarop we 
ons afvragen ‘hoe moet dat ingepast worden?’. Als alles in een grote construc-
tie kan worden verbouwd kan het een grote invloed hebben, maar nu is het 
nog deels een hype. Voorlopig is het een illusie om te denken dat het de totale 
landbouw gaat veranderen.”
Grondloze teelt zal beperkt blijven tot een deel van de landbouw. Marcelis: 
„Gaat grondloze teelt er ook komen voor granen en maïs? Ik zou zeggen: nee. 
Omdat het veel te kostbaar is om het zo te doen. Bij grondloze teelt zal het met 
name gaan om producten die we vers willen eten. Dat is een extra reden om 

Een robot is een gigantische investering. Als je die robot 1 uur per dag gebruikt, dan is het 

een hele dure investering. Als je hem 24 uur per dag, 7 dagen per week inzet, ligt het anders.

Grondloze teelt in voedsel-
flats voelt voor veel 
mensen onnatuurlijk aan
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het product dicht bij de consument te willen hebben. De benodigde techniek 
is er, maar die kan nog op veel punten worden verbeterd. Zo is de benodigde 
energie nog relatief duur. De techniek zal over vijf jaar beter zijn dan nu, maar 
in principe kunnen we nu al van start. De vraag is wel of ondernemers er in 
durven te stappen. Is het economisch rendabel? Dat is lastig in te schatten.”
 
ACTIEVERE OVERHEID 

Klerkx ziet bij Landbouw 4.0 en alle technologieën die daar bijhoren ook een 
rol weggelegd voor de overheid: „Er zijn heel lang investeringen geweest in 
een bepaald model. Er zijn wel speldenprikken gedaan omdat om te buigen. 
Maar het systeem, door de hele structuur eromheen, de kostenopbouw in de 
keten, verander je niet van de een op de andere dag. Als je echt wilt innoveren 
zul je bepaalde dingen moeten uitfaseren. Je ziet het denken daarover, ook 
door het stikstofdossier, opkomen. Je moet als overheid bepaalde dingen ac-
tief gaan helpen beëindigen en de pijn daarbij verzachten. Het vraagt om een 
actiever overheidsbeleid.”
„Als we circulair willen, en dit soort systemen, dan moeten we andere din-
gen gaan afbouwen. Anders neem je de structurele beperkingen niet weg. 
Daar moeten we een eerlijk gesprek over voeren. Anders gebeurt het door de 
kracht van de markt. Dan krijg je dat sommige startups zo sterk worden dat ze 
anderen, die de stap niet kunnen of willen maken, uit de markt drukken. Op dit 
moment worden de echte keuzes nog niet gemaakt. Nu is het nog ‘laat dui-
zend bloemen bloeien’.”
 
NAAST ELKAAR 

Een overheid die duizend bloemen laat bloeien, consumenten die zo hun 
reserves hebben bij verticaal en grondloos geteelde groenten, investeerders 

Bij grondloze teelt zal het met name gaan om producten die we vers willen eten. Dat is een 

extra reden om het product dicht bij de consument te willen hebben.
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Jaco Berveling
Wetenschapsjournalist en redacteur van Vork

Beeld: Ellen Meinen, Aerofarms, Pixabay

die een gokje wagen en telers die zich vooralsnog terughoudend opstellen. Of 
grondloze teelt in voedselflats een doorslaand succes wordt moeten we nog 
maar afwachten. 
Klerkx: „Je hebt mensen die hun ziel verbinden aan één soort landbouw. Je 
zou van Leo kunnen verwachten dat hij denkt ‘dit is alles’, maar ik vermoed 
dat hij er genuanceerd naar kijkt.” Dat blijkt het geval. Marcelis reageert direct: 
„Nee, het is niet ‘alles’. Ik zie veel voordelen, maar ik zie ook waar beperkingen 
zitten. Ik bedoel, ik hoef het systeem niet te verkopen. Ik zie mogelijkheden, 
maar ik ga niet zeggen dat we nu even het wereldvoedselvraagstuk gaan op-
lossen. Er zullen verschillende systemen naast elkaar blijven bestaan. Ik zie een 
hele duidelijke plek voor verticale landbouw, maar dat betekent niet dat de rest 
verdwijnt. Er zal ook een plek voor biologische landbouw blijven en mensen 
die kiezen voor ‘natuurlijk’.”

Voedselveiligheid: Wat is 
dat eigenlijk?
We willen allemaal gezond blijven en eten 
lijkt daarin een hoofdrol te spelen. Maar 
dan wel ‘gezond eten’! Alleen: niemand 
weet precies wat dat is. Als je de wereld 
zou afreizen en zou noteren wat mensen 
allemaal eten en drinken, dan sta je versteld 
van de variëteit van het menselijk menu.

‘Kweekvlees achter de 
tralies van novel food-
wetgeving’
Nu het (bijna) zover is dat de eerste 
producten van kweekvlees in de 
supermarkt liggen, doemt er een laatste, 
forse hobbel op: de EU-wetgeving. 
Het is de genadeslag voor Nederland 
als koploper op het gebied van deze 
spraakmakende innovatie.

Niet gemakkelijk om 
mensen te verleiden tot de 
gezonde keuze
Mensen laten zich wel verleiden tot een 
iets minder ongezonde voedselkeuze, 
maar het e�ect is betrekkelijk gering. Uit 
een recent gepubliceerde meta-analyse 
van 96 studies naar ‘nudging’ bleek dat 
het gemiddelde e�ect beperkt is tot een 
reductie van 126 kilocalorie per dag; 
ongeveer een glas cola. 
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Eenzelfde gevoel bekroop me bij het 
(her)lezen van de ‘The Vertical Farm’, 
het boek waarin Dickson Despommier 
tien jaar geleden pleitte voor gestapelde 
landbouw. Op de eerste pakweg 150 pa-
gina’s beschrijft hij met de nodige over-
drijving hoe het zo grondig mis heeft 
kunnen gaan met de landbouw, vanaf 
het moment – ergens tussen de tien- en 
twaalfduizend jaar geleden – dat onze 
verre voorouders hun nomadisch be-
staan als jager en verzamelaar inruilden 
voor een sedentair boerenbestaan.

TECHNOSYSTEEM

Met de neolithische revolutie hebben 
we ons losgemaakt van het natuurlijk 
ecosysteem en een technosysteem ge-
creëerd ten koste van de biosfeer. ‘Waar 
we ook kijken, er is overvloedig bewijs 
van de enorme ecologische schade die is 
aangericht als gevolg van onze inha-
ligheid om zoveel mogelijk voedsel te 

produceren’, schrijft Despommier en als 
we doorgaan op deze doodlopende weg, 
krijgt Malthus alsnog gelijk, dik 200 jaar 
na dato.
De oplossing is gelukkig nabij: de voed-
selflat maakt het mogelijk om niet alleen 
het areaal dat benodigd is voor de pro-
ductie van voedsel drastisch te beperken, 
maar ook de hoeveelheden water en 
meststoffen die daarvoor nodig zijn. Vol-
gens Despommier is het mogelijk om tot 
80 procent van het voedsel dat we nodig 
hebben te verbouwen in binnenstedelij-
ke vertical farms.
Daarmee zouden we wereldwijd mil-
joenen hectares vrij kunnen spelen 
voor spontane natuurontwikkeling en 
de bijbehorende ecosysteemdiensten, 
waaronder waterzuivering en afvang en 
opslag van CO2. Sterker nog, door het 
creëren van een stedelijk ecosysteem 
met een eeuwige kringloop van nutriën-
ten, aangedreven door zonlicht, zouden 

Ecotopia
Bij een nogal gelovige familie stonden boeken in de boekenkast, 

waarvan de dochter – indertijd mijn vriendinnetje – zei dat ze tot 

de helft spannend waren en daarna saai. Het waren boeken waarin 

de ervaringen van bekeerlingen waren opgetekend. Die eerste helft 

beschreef hun liederlijk gedrag in buitengewoon beeldende termen, 

maar halverwege raakten ze bekeerd en verloor het boek veel van zijn 

aantrekkingskracht voor pubers.
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BOEKBESPREKING

we de band met de natuur kunnen 
herstellen.

CATHARSIS

Daar is ie dus, de bekering. De voedself-
lat als vehikel voor onze catharsis, de 
emotionele zuivering van de erfzonde 
van onze voorouders die 12.000 jaar 
geleden de band met de natuur ver-
braken. Het gekke is dat ik in 2009, een 
jaar voordat het boek verscheen, met 
Dickson Despommier een interview 
had waarin hij zich weliswaar bevlogen 
maar toch ook redelijk nuchter betoonde 
over de voor- en nadelen van vertical 
farming. Je vraagt je af waar die hoog-
dravendheid ineens vandaan komt. Moet 
het van de uitgever, omdat je dan meer 
boeken verkoopt? Of heeft hij zelf ineens 
het licht gezien?
Het is in ieder geval nogal overdreven 
om te suggereren dat je 80 procent van 
het voedsel kunt telen in flats. Het zou 
betekenen dat je ook aardappelen, gra-
nen, rijst, uien en andere grondstoffen 
op die manier moet gaan verbouwen. 
Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, ook 
al omdat grondprijzen in de stad een 
veelvoud zijn van die op het platteland. 
Bovendien kwantificeert Despommier 
nergens in het boek waar hij de beno-
digde meststoffen vandaan wil halen 
en hoe hij denkt de energie te kunnen 
leveren voor belichting, pompen en 
transportsystemen.

Het ontbreken van een antwoord op 
deze toch belangrijke vragen, kan te 

maken hebben met het feit dat de eerste 
druk van het boek alweer tien jaar gele-
den is verschenen. Des te merkwaardi-
ger is het dat er in deze jubileumuitgave 
weinig of niets veranderd is aan de tekst, 
behalve een nawoord van de auteur 
en van Gene A. Giacomelli, voormalig 
oprichter en directeur van het centrum 
voor controlled environment agriculture 
van de universiteit van Arizona. Gezien 
alle ontwikkelingen op het gebied van 
binnenshuis boeren is dat wel erg ma-
gertjes.

Joost van Kasteren
Hoofdredacteur Vork

Dr. Dickson Despommier ‘The Vertical Farm: 

Feeding the World in the 21st Century’, 

Tenth anniversary edition, Thomas Dun-

ne Books. Prijs: e-book bol.com € 9,99, 

amazon.nl € 10,04; paperback amazon.nl 

€ 17,02.
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MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

STEDELIJK GEBIED MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

Er zijn nu allerlei 
bedrijven die met 
verticale landbouw 
beginnen. Het is 
daarbij wel de vraag 
of ze goed hebben 
nagedacht over de
consument en wie ze 
willen bedienen

Leo Marcelis

EU spreekt zichzelf 
tegen over 
plantaardige zuivel

Agro-architectuur in 
eigentijdse steden

Grondloze teelt belooft 
veel, maar niet alles

Hoe gezond en smaakvol 
zijn grondloze groente?
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