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Frank Groenewegen: “Ik geloof niet dat we de bacterie die crazy roots veroorzaakt kunnen uitbannen. Wel hoop ik de situatie te kunnen beheren 

middels een evenwichtige microflora in het watergeefsysteem.”

Nog eventjes en dan vindt de teelt-

wisseling plaats bij auberginebedrijf 

Greenbrothers in Zevenbergen. Frank 

Groenewegen kijkt er al naar uit. Een 

aanzienlijk deel van zijn planten kampte 

afgelopen seizoen met crazy roots. Met 

de komst van jonge planten en de nieuw 

geïnstalleerde bioreactor hoopt hij op 

een schone start en beheersbaar verloop 

van de komende teelt. 

Groenewegen is er heel stellig in: “De natuur 

kun je niet beheersen, hoogstens beheren.” 

Uitbannen van Agrobacterium rhizogenes, 

de bacterie die crazy roots veroorzaakt, is 

volgens hem bijkans onmogelijk en zeker op 

de lange termijn geen duurzame oplossing. 

De chemicaliën die voorhanden zijn breken 

immers naast de slechte ook de goede 

bacteriën af. “Je haalt je hele biologie over-

hoop. Ik ben ervan overtuigd dat een even-

wichtige microflora in je systeem voor 

weerbare planten zorgt.”

Bioreactor
Diezelfde overtuiging vond de teler bij water-

technoloog Rogier Sterk van Aqua-Terra Nova. 

Net als Groenewegen gelooft hij in het belang 

van een gezonde biologie aan de basis van elk 

teeltsysteem. “Daarmee breng je rust in het 

gewas en voorkom je excessen als crazy roots.” 

Een mooie theorie. Het bedrijf van Sterk 

ontwikkelde een productidee, gebaseerd op 

hun kennis van microbiologie en watertech-

nologie. Vervolgens zochten zij een partij die 

dat idee kon omzetten in een concrete, 

werkende installatie. Dat werd Moor Filter-

techniek, onderdeel van Van der Ende Groep 

in Maasdijk. Hier pakte Micha van Nieuwkerk 

het werk gelijk op en binnen een half jaar 

leverden de techneuten van Moor een eerste 

Triton op. Eind juli werd deze bioreactor 

geïnstalleerd in de waterruimte.

Kleikorrels als dragermateriaal
De module is hier achter de ontsmetter in 

bypass aan de dagvoorraad gekoppeld. Via 

een pomp wordt het water continu langs de 

kleikorrels in de reactor geleid. Eén module 

verwerkt 16 m3 per uur en is goed voor 2,5 

tot 5 ha gewas, afhankelijk van wat de water-

analyse aangeeft. 

De kleikorrels fungeren als dragermate-

riaal van een natuurlijk palet aan bacteriën. 

Deze biologie breekt ongewenst organisch 

materiaal in het water af en dus komen er 

aanzienlijk minder voedingsstoffen voor 
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Aubergineteler koppelt bioreactor aan watergeefsysteem

Evenwichtige microflora haalt angel 
uit crazy roots



In de strijd tegen crazy roots test 

auberginebedrijf Greenbrothers een 

installatie die op microbiologische 

wijze agrobacterium tegengaat. Het 

systeem zorgt voor een gezonde 

microflora en houdt deze gedurende 

de hele teelt in balans. In de instal-

latie zelf, in de leidingen en in de 

mat. Door het ontbreken van 

voedingsstoffen krijgt crazy roots 

niet de mogelijkheid uit te groeien 

tot een probleem. Na twee maanden 

zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

Frank Groenewegen laat diverse door 

crazy roots aangetaste aubergineplanten 

zien. Er zijn symptomen van verfijnde 

wortels die kris-kras uit en over het blok 

groeien. Soms verstoppen de wortels zelfs 

de druppelaars. En uiteindelijk is het blok 

zo ver vergroeid dat het druppelwater over 

het blok wegloopt. Productieverlies en 

ergernis vragen om actie. 

Met de bioreactor hoopt Greenbrothers 

op microbiologische wijze crazy roots te 

lijf te gaan. Daarnaast blijft hygiënisch 

werken en schoon starten een belangrijke 

leidraad. Na een proef op 3.500 m2 gaat 

Groenewegen alle teeltgoten op het 11,5 ha 

grote bedrijf voorzien van Gutter protec-

tion film van Oerlemans Plastics. “Met deze 

afdekkingsfolie geef je de goten als het 

ware een nieuw laagje. Tijdens het seizoen 

loopt er water uit de draingaten van je mat 

en ontstaan er algen en zoutresten op de 

goten. Kijk, hier zie je zelfs dat de wor- 

tels erachteraan groeien. Dit zijn plekken 

die na de teeltwissel je nieuwe mat kun- 

nen besmetten. Met het folie voorkom je 

die overdracht.” 

Tijdens de proef zag de teler de goten- 

folie zijn werk doen. Water gleed zonder 

Folie voorkomt residuvorming op goten

hindernissen over het nieuwe gladde laagje 

de drain in. Geen residuen achterlatend, 

niets. “Nog beter zou het zijn als de folie 

door het hele drainkanaal heen ging. Nu 

stopt het daar. Het werkt redelijk simpel: 

met een speciaal afwikkelblok en bijbeho-

rende beugel kunnen we de folie zo in- 

trekken. Natuurlijk zijn het extra werk-

zaamheden en uitgaven, maar aantasting 

kost ook veel werk en geld. Ik hoop op een 

gunstige balans.”

De afdekkingsfolie vormt een glad, schoon 

laagje om de goot. 
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bacteriën in het systeem terecht. Pathogenen 

als Agrobacterium worden hierdoor geremd. 

Ook vermindert de vervuiling van filters 

en druppelaars. Tot slot voegt de installatie 

zuurstof toe aan het water. Dit verrijkt niet 

alleen het water, maar is ook noodzakelijk 

voor de biologie om zijn werk te doen. “En 

het mooie is”, vertelt Sterk, “dat dit niet een 

eenmalige actie is, het is een continu proces. 

Het systeem heeft de tijd om een gezonde 

microflora op te bouwen en deze gedurende 

de gehele teelt te onderhouden.”

Water direct helder
Ondanks dat de installatie nog maar kort 

draait, dienen de eerste resultaten zich al aan. 

Via monsters worden bijvoorbeeld heel 

simpel verschillen tussen het ingaande en 

uitgaande water gemeten. Het water dat uit 

de bioreactor komt bevat zoals beloofd, 

minder organisch materiaal. Uit analyses 

blijkt verder dat water met 95% tot 96% 

zuurstof de tuin in gaat en hiermee het hele 

systeem van voldoende zuurstof voorziet. 

Hoeken met ‘dood water’ zijn verleden tijd.

De teler wijst daarnaast op een duidelijke 

visuele verandering: “Het water in ons dag- 

waterbassin werd direct helderder. Normaal 

zag ik altijd een groene waas, maar die trekt 

nu weg.” Vervolgens neemt hij Sterk en Van 

Nieuwkerk mee de tuin in om zijn laatste 

bevindingen te tonen. Want tegen zijn eigen 

verwachtingen in, hebben zelfs de oude 

aangetaste planten baat bij de behandeling. 

“Ik zie dat de wildgroei van de wortels is 

gestopt. Ze kronkelen ook niet meer zo, maar 

groeien weer recht. Zelfs hier ervaar ik een 

rustigere situatie. We kunnen dan ook niet 

wachten tot na de teeltwissel. Als we met 

deze gebalanceerde situatie van start gaan, 

verwacht ik echt dat het aantal crazy roots-

planten sterk afneemt.”

Lagere reinigingsfrequentie
De nieuwe microflora beperkt zich dus niet 

tot de bioreactor. De watertechnoloog legt uit 

dat de goede bacteriën zich door het hele 

watergeefsysteem verspreiden. “De praktijk 

volgt hier naadloos de theorie. Eerst moet 

zich een goede populatie in de installatie 

vormen. Bij Greenbrothers zagen we vervol-

gens na drie à vier weken die balans terug in 

de dagvoorraad. Weer drie weken later waren 

de eerste reacties in de mat zichtbaar. Logisch, 

want doordat het water continu langs de 

microflora op de kleikorrels wordt geleid, is 

er altijd wel wat bio die als kolonisten mee 

het systeem in mogen. Hier zetten zij hun 

goede werk voort.”

De aanwezigheid van deze populatie 

vraagt wel om alertheid bij de teler. Groene-

wegen geeft aan dat hij sinds de installatie 

van de Triton de reinigingsfrequentie van  

de druppelslangen heeft teruggeschroefd. 

Immers, waterstofperoxide en chloor maken 

het evenwicht instabiel en na elke behande-

ling zal de balans zich weer moeten herstel-

len, met alle risico’s van dien. “We reinigden 

de slangen één keer in de twee weken, nu nog 

één keer per maand. Na de teeltwissel moet 

een paar keer per jaar voldoende zijn.”

Investeringsaftrek
Alle partijen zijn het erover eens: het systeem 

werkt. Naast de module bij Greenbrothers 

start binnenkort een tweede proef bij  

een groot tomatenbedrijf. Afhankelijk van 

die resultaten hoopt Moor Filtertechniek 

het project medio 2015 verder uit te rollen. 

Van Nieuwkerk: “We snappen dat de tuin-

bouw het lastig heeft en willen de installatie 

dan ook zo ‘lean’ mogelijk produceren.  

Zo zetten we in op standaardisatie om de 

kostprijs laag te houden. Daarnaast hebben 

we de installatie ook aangemeld voor de 

Milieu Investeringsaftrek (MIA). Dat zou aan- 

schaf voor substraattelers nog interessanter 

kunnen maken.”

Samenvatting

Rogier Sterk en Micha van Nieuwkerk bij de 

eerste bioreactor, die ongewenst organisch 

materiaal in het water afbreekt.


