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KruidenkwekerÍj

Reeds in 1900 kweekt grootvader claus in het centrum van Kruishoutem
groenteplanten, primeurgroenten en kruiden.
Na de overname van het ouderlijk bedrijf in 1978 zijn hetvooral kruiden die
mij interesseren en ben ik dit terrein verder gaan verkennen en uitdiepen.

ln 1988 wordt aan "de voet van de Vlaamse Ardenneno, eveneens te
Kruishoutem, een nieuwe kruidenkwekeríj opgestart. Deze unieke ligging
en de omgevingsfactoren lenen zich uitermate voor de teelt van heel wat
specifieke soorten kruiden.De kwekerij heeft een oppervlakte van 2,5 ha met
2.500 m'serres en 3.000 m' buitenteelt.
Het assortiment van kruiden dat bij ons gekweekt wordt bevat een r00-tal soor-
ten, daaronder zijn er uiteraard de courante soorten zoals biesloo( tijm, mar-
jolein, rozemarijn, basilicum ... in hun verschillende variëteiten. Daarnaast zijn
er ook kruiden als aardpeer, kardoen, citroenverbena, ananassalie, alsem, ...
op aanvraag worden ook zeer speciale kruiden gekweekt als aardbeispinazie,
mirte, citroengras, ...
De kruiden verlaten de kwekerij als plantje en dít met de bedoeling dat de
uiteindelijke koper het verder opkweekt om dan zelf de nuttige delen te
oogsten. Dit maakt ons bedrijf uniek.
Voor minder gebruíkte soorten als wijnruit, hysop blíjkt de kweek beperkt tot
een L000 à 1.500 op jaarbasis. Voor meer courante soorten als dragon,
rozemarijn, ... gaat dit naar een 30.000-tal. Voor soorten als tijm, ... loopt dit
aantal op tot een 8O.O0O-tal planten op jaarbasis.
onze klanten zijn vooral grote tuincentra, grootwarenhuizen, groothandels in
België, Frankrij( Duitsland, Engeland, Zwitserland, Spanje en portugal.
Een klein gedeelte van de kuiden blijft in eigen stree( kruidenliefhebbers,
chef koks, particulieren, herboristen,... komen tot bij ons en vinden meestal
het kruid waarnaar ze al zo lang op zoek waren.
Naast het kweken van kruiden wordt ook kennis gedeeld door het organiseren
van bedrijfsbezoeken, het doceren aan de opleidingen herborist in vlaanderen,
het geven van voordrachten, het deelnemen aan evenementen als de 5 jaar-
lijkse floralíën, milieu-ontmoetingsprogramma's, ...

Clous Christion
Beerstraat 1, 9770 Kruishoutem
tel. 09/383.70.96 . fax O9/383.54.49
Openingsuren:
zaterdag van 9 tot l2 uur en van l3 tot l7 uur Weekdagen: op aÍspraak.


