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Materiaal
Beeld en waterkerspartij in gepatineerd
brons; waterbak met dekstenen in
Balegemse steen
Spreuk
“wie de waterkers eert, de ziekte weert”
Situering
Dorpsplein te Roborst

Dit standbeeld verwijst naar de waterkerskwekerijen in Zwalm, maar dominant in Roborst.
De waterkers is een plant die behoort tot de familie der kruisbloemigen net zoals de raap,
de kool en het koolzaad, met haar Latijnse naam de Nasturtium. Alhoewel er meerdere
soorten bestaan, toch zijn er bij ons maar twee gekend: de Nasturtium officinale of de
echte witte waterkers en de Nasturtium Microphyllum of de slanke witte waterkers. De bij
ons geteelde is een kruising van beide. Nasturtium is afgeleid van Nasus (Latijn voor neus)
en Tortus (Latijn voor verwrongen). Vermoedelijk werd de naam gegeven omdat de
waterkers een sterk prikkelende geur heeft.
Waterkerscultuur is een watercultuur die stromend en hoog kwaliteitswater vraagt. De
bronnenrijke omgeving van de watergrachten waarin de waterkers gekweekt wordt, is
daardoor ideaal voor het bekomen van een uitstekend kwaliteits- en hygiënisch product.
Immers, het meest gevreesd is de aanwezigheid van waterslakken in stilstaande waters en
oppervlaktewaters. Deze kunnen dragers zijn van de larven van de leverbot, oorzakelijke
parasiet van een gevreesde leverziekte, de leverbotziekte bij schapen en rundvee, maar
die ook de mens kan infecteren.
Aan waterkers worden allerhande geneeskrachtige werkingen toegeschreven, de ene al
meer wetenschappelijk gefundeerd dan de andere. Het werkt urine-afdrijvend, stimuleert
de gal, de lever en de nieren en verbetert de spijsvertering. Zelfs bij jicht en eczeem zou
het op de huid een reinigende werking hebben. In oudere boeken over volksgeneeskunde
worden nog allerhande, soms eerder twijfelachtige werkingen toegeschreven. Het rauwe
blad kan als groente in salade gebruikt worden en het kan verwerkt worden in
verrukkelijke sauzen en soepen. Het is het basisingrediënt van de smaakvolle Zwalmse
waterkerssoep. Vandaag wordt het verwerkt in talrijke flacons, siropen, tabletten voor een
gezonder levensonderhoud.
Waterkersteelt is zeer arbeidsintensief en vraagt veel handenarbeid omdat mechanisatie
wegens geringe omvang van productie in het geheel van de groenteteelt niet rendabel is
voor de constructeurs. Om de groente voldoende vers te houden, moet ze snel verwerkt
worden. Zo gebeurt het snijden liefst in de vroege morgen, zeker voor de hoogste stand
van de zon, anders verwelkt de plant zeer snel. Ook het onderhoud van de watergrachten
vraagt veel werk, alleen reeds om het overwoekerende onkruid te verwijderen, de

waterstand op peil te houden en de kwaliteit van het water optimaal te bewaren, hetgeen
een bestendige zorg is.
Het beeld wordt voorgesteld door een frêle jeugdige vrouw die een bosje geplukte
waterkers in haar handen samenhoudt. Het beeld staat in een kunstmatig vijvertje dat de
waterkersgracht voorstelt met een partijtje groeiende. Het vijvertje is in metselwerk en
beton afgeboord met dekstenen in Balegemse steen.

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

