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Zo schilderachtig en aandoenlijk als de
groene waterkerskwekerij van Sint-Lu-
cie op het eerste gezicht oogt, des te har-
der wordt er gewerkt: oogsten met de
hand, hurkend of bukkend. «Er komen
nauwelijks machines aan te pas. Het
werk begint om 7 uur en duurt de klok
helemaal rond.» Kweker Frank Vansim-
pen kreeg de waterkers letterlijk met de
paplepel binnen. «Mijn zus Christel en
ik maken deel uit van de derde genera-
tie telers. Onze grootvader André Van-
simpen startte in 1938 de eerste water-
kerskwekerij op. Maar het wordt er niet
makkelijker op. Als ambachtsman word
je voortdurend geteisterd door restric-
ties, normen en waarden.»

Helende kracht

In ruil voor al die intense arbeid krijg je
wel wat in ruil: een zee aan frisgroene
blaadjes voor zover je kunt kijken en
ruiken. «De waterkersbloei in Vlaande-
ren kwam pas op gang rond de Tweede
Wereldoorlog, al werd hier en daar wel
al in het bronwater van kasteeldomei-
nen gekweekt.» Wie de klok nog verder
terugdraait, ontdekt de rijke geschiede-
nis van de groente. Zelfs de Grieken wis-
ten al dat het calorie-arme plantje een
vitaminebommetje is, rijk aan ijzer, cal-
cium, jodium en zwavel. Hippocrates
speelde als een meester in op die 'he-
lende' kracht en liet zelfs een verzor-

WATERKERS

UIT HASPENGOUW

Waterkers kweken is harde labeur, vraag
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ke stiel. Als ambachtsman krijg je voortdu-
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LIEN VANDE KERKHOF

«Pesto, sabayon
en zelfs bier, met
waterkers kun je
alle kanten op»

Europa, groeit de plant uitsluitend in
helder en kalkrijk, stromend bronwater
van tien graden. Zo ook dus in Tongeren
bij de natuurlijke bron Sint-Lucie, waar-
naar de grootste waterkerskwekerij van
België genoemd is. «De vraag naar onze
waterkers, zeker als erkend streekpro-
duct, blijft groeien. Het familiebedrijf
kan dan ook niet anders dan uitbreiden.
«Het perceel waar onze opa ooit begon-

gingshuis voor longpatiënten bouwen
bij waterbronnen met waterkers op het
eiland Kos.

Gezond

Maar wat maakt deze groente dan zo
uitzonderlijk voedzaam? «De plant
moet voortdurend met zijn wortels in
het water staan. We planten ze dan ook
in bedden waar afgeleid beekwater kan
door lopen. Er is een groot verschil tus-
sen het water dat de kwekerij instroomt
en het water dat de kwekerij verlaat. Dat
laatste bevat namelijk een pak minder
mineralen. Waterkers neemt allerlei
sporenelementen op uit water, zoals
zink, fosfor, ijzer,... Daarom is groente zo
exceptioneel gezond.»

Geen tuinkers

De verwarring met tuinkers wordt vol-
gens Frank wel vaker gemaakt. Hoewel
beiden tot dezelfde familie behoren,
zijn het volgens Frank twee verschillen-
de groenten. «Een tuinkers herken je
aan haar smalle sprietjes, die je in een
bakje of op een matje in de winkel vindt.
Waterkers of 'cresson' heeft ronde
blaadjes en groeit in zuiver bronwater.
Wel heb je verschillende varianten:
onze waterkers heeft kleinere blaadjes
die makkelijk te verpakken zijn.»
Hoewel je waterkers ook in het wild
vindt, zowel bij ons als elders in West-

Frank en Christel Vansimpsen in hun waterkerskwekerij.
Foto’s Coenen
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vind je op www.hln.be/streekproduct. 
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nen is, is intussen het kleinste. We heb-
ben een aantal waterkersbedrijfjes
overgenomen en zijn op twee nieuwe
locaties gestart. Het is een populair
product: je kunt er alle kanten mee uit.
Heb je al eens een waterkerspesto ge-
proefd? Of een sabayon? We hebben
zelfs een bier laten brouwen op basis
van waterkerszaadjes dat luistert naar
de naam La Cres. Voor ieder wat wils.»

BERINGEN

Expo vertelt
geschiedenis van de
middenstand
in Beringen-Mijn

Vanaf vandaag kan je in het Casi-
no van Beringen de expo ‘Com-
merce op de cité’ bezoeken. Erf-
goedvereniging Citévolk Spreekt
werkte dit keer rond de geschie-
denis van de middenstand van
Beringen-Mijn.

In de jaren ‘50 en ‘60 kende de cité
een bloeiende handelskern maar
ook in de jaren ‘70 en ‘80 was de
Koolmijnlaan en de Stationsstraat
nog een begrip waar de commerce
welig tierde. Na de sluiting van de
mijnen veranderde ook de handel
op de cité. Veel Turkse onderne-
mers namen de plaats in van
Vlaamse handelaars. Vandaag is
de cité een boeiende mix van on-
dernemerschap.
De expo toont ruim 400 oude foto’s
van de boeiende en bloeiende com-
merce op de cité van Beringen-
Mijn. Bovendien zullen ook allerlei
attributen uit de tijd van toen te
zien zijn. Nostalgie troef met oude
blikken dozen, namaakartikels van
kruideniers, emailplaten en kap-
persattributen. Mensen die zelf
nog oud beeldmateriaal hebben,
mogen dit meenemen zodat het
kan worden ingescand. Schrijver en
fotograaf Hans Put zal zijn boek ‘30
jaar Mijnsluiting Beringen’ ook
aanbieden op de expo en het werk
‘Diep: De Mijnologen’ van Johan
Veldeman blijft eveneens te koop.
De gratis tentoonstelling is open
van 7 tot en met 15 september, elke
dag van 14 tot 18 uur. (BVDH)

GENK

Stad is al op zoek
naar kerstbomen
De zomervakantie is nog maar net
voorbij of... stad Genk is al op zoek
naar enkele flinke kerstbomen om
de eindejaarsperiode in te kleden in
het centrum en in de handelswij-
ken.
«We zijn op zoek naar grote spar-
renbomen van minstens 12 meter»,
zegt schepen van Economie en Toe-
risme Toon Vandeurzen. «Genke-
naren die een puik exemplaar in
hun tuin hebben staan en die kwijt
willen, kunnen dat melden bij de
dienst economie door een mailtje te
sturen naar economie@genk.be.
Daarna wordt er een lijstje opge-
steld met alle meldingen: al die
mensen kunnen zich aan een be-
zoekje verwachten. De dienst eco-
nomie zal samen met de groen-
dienst op pad gaan om ter plekke
vast te stellen welke bomen in aan-
merking komen.
Is begin september niet een beetje
vroeg om al om kerstbomenjacht te
gaan? «Toch niet», zegt de jonge
schepen. «Het blijkt elk jaar immers
een héél karwei. Eerst en vooral is
de ‘zoektocht’ op zich best tijdro-
vend. Maar vervolgens moet de
boom aan de wortels worden om-
gezaagd en op een laadbak gehe-
sen worden. De kerstboom in spe
vervolgens installeren vergt ook
heel wat moeite van de mannen
van de groendienst. Eind november
zullen de eerste bomen in het
straatbeeld verschijnen.» (LVKG)

AS

Kermisweekend
met grabbelwedstrijd
Dit weekend is het weer tijd voor
het jaarlijkse kermisweekend in As.
Op 7 september om 17 uur geven
het gemeentebestuur van As, het
gemeentelijk feestcomité en de
kindergemeenteraad de aftrap. Dit
jaar heeft het feestcomité een
grabbelwedstrijd bedacht waarbij
kinderen van 17 uur tot 18.30 uur
een bal kunnen grabbelen aan het
standje van het feestcomité. Hierbij
maken ze kans op vele prijzen. Om
18 uur biedt het feestcomité een
gratis glaasje cava, fruitsap of As-
sers dorpsbier aan.’s Avonds voor-
zien Café Centrum en Café ‘t Ge-
dacht live muziek. (LVKG)

BERINGEN

Drukkerij Moderna neemt
concurrent dan toch niet over

Drukkerij Moderna uit Beringen zal het uit Erpe-Mere
afkomstige bedrijf Corelio Printing dan toch niet over-
nemen. Nadat vorige week enthousiast werd aange-
kondigd dat Corelio bij Moderna ging verder gaan als
‘Rothoma’, volgt nu de ontnuchtering. «De voorwaar-
den om een geslaagde overname te realiseren, raken
niet vervuld», klinkt het bij het bedrijf.
Ruim 160 werknemers verliezen bij Corelio hun baan.
Negentig van hen zouden een doorstart kunnen ma-
ken bij Moderna. Het Beringse bedrijf zou zo een con-
current wegwerken en meteen de grootste rotatie-
drukkerij van België worden. Dat is dus anders uitge-
draaid. «Er zijn meerdere redenen», stelt men bij Mo-
derna. «Zo haakten te veel sleutelfiguren in de opera-
tionele organisatie af, raakten secundaire akkoorden
met de banken niet rond en bleken tientallen belang-
rijke en periodieke opdrachtgevers en titels weg te
zijn in de dagen volgend op het faillissement van 23
augustus.»
«Door deze problemen bleek het businessplan op
middellange en lange termijn niet haalbaar en kun-
nen de engagementen tegenover personeel, klanten,
banken en andere relaties niet gewaarborgd worden.
Rothoma betreurt deze gang van zaken, vooral voor
de werknemers van Corelio Printing, maar anders be-
slissen was onmogelijk en onverantwoord.» (BVDH)

Het theatergezelschap Ballet
Dommage houdt in september
halt op verschillende plekken in
Limburg. Op weg van Leuven naar
Genk brengen ze hun nieuwe
voorstelling Melvius!
Het theatergezelschap gaat op

pad met opvallende fietsen en
vervoerbare decors. Eens aange-
komen op locatie verkennen ze
de omgeving en ontmoeten ze
buurtbewoners. Op iedere stop-
plaats verrassen ze de bewoners
drie dagen lang met kleine inter-

venties, een catastrofaal spekta-
kel en een 14-koppig koor. Starten
doen ze in Leuven en onderweg
wordt er gestopt in Aarschot,
Scherpenheuvel en Diest. In Lim-
burg houden ze halt in Hasselt,
Heusden-Zolder, Houthalen-
Helchteren en Genk.
Ballet Dommage
Ballet Dommage is een theater-
collectief, opgericht in 2010 door
de acteurs, theatermakers en
vrienden Katrien Valckenaers en
Maxim Storms. Met Ballet Dom-
mage creëren ze verschillende
soorten voorstellingen en projec-
ten (zowel binnen als buiten de
theaterzaal, zowel voor kinderen
als voor volwassenen) die zich
met het dagelijkse verzoenen en
een moment van hoop of troost
kunnen bieden. Ze onderzoeken
hoe experiment en toegankelijk-
heid samen kunnen gaan en stre-
ven naar een ontmoeting met het
publiek. «Ons werk is absurd, be-
vreemdend en tegelijk herken-
baar en sober.» (LVKG)

GENK

Het gezelschap Ballet Dommage. Foto Ballet Dommage

Ballet Dommage fietst langs vier Limburgse gemeenten




