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Reeds j generaties zit de liefde voor de tuin-
bouw in het bloed van de familie Claus.

GrootvaderAdolfwas tuinman op een kasteel

in Frankrijk en toen hij naar Overijse verhuisde,
begon hij onder meer met planten te experi-

menteren. De vader van Christian startte een

handeI met groentepLanten, primeuÍgroenten en

kruiden in het centrum van l(ruishoutem.
Na de overname van het ouderLijke bedrijf in

r97B zijn het vooral de kruiden die Christian

int€resseren en ís hij dit tenein verder gaan

verkennen en uitdiepen.
De liggingvan de kwekerij midden in het cen-

trum was niet ideaal voor de teelt van kruiden
en omwille van plaalsgebre\ d"ong een nietwe
locatie zich 0p. In 1988 werd daar0m een nieuwe

kruidenkwekerij 0pgestart 0p een terrein van 2,5
ha in de afgelegen Beerstraat in Kruishoutem.
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De unieke ligging en de omgevingsfactoren lenen

zich heeI goed voor de teett van specifieke krui-
den: l<eukenkruiden, kruiden die de gezondheid

ondersteunen en kruiden met een decoratieve

waa rde.

Het bedrijf richt zich van 0udsher tot de gr00t-

handei in binnen en -buitenLand, tuincentra,
marktkramers, de betere groentenwinkel en

de speciaalzaak. Sinds enl<ele jaren is er ook
een kleinhandeL opgezet voor de indivíduele
kruidenliefhebber. Naast het kweken van hon-

derden soorten kruiden organiseeÍt Christian 00k

bedri jfsbezoeken, voordracl-ten,...
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Bij het naderen van de kruidenkwekerij, gelegen

aan de rand van de Vlaamse Ardennen en het
l(ordaelbos, voelt men onmiddelLijk dat hier een

bezieler van het [andschap woont.

Vanuit de achtertuin heeft men een prachtig

uitzicht 0p het achterliggende iandschap van

de Vlaamse Ardennen. Langs perceelskanten in
het achterLiggende Landschap heeft Christian
g*.n*ng*t h;g*;: aangeplant met streekeígen

planten: sieedoorn, spaanse aak, hazelnoot,
meidoorn, kaÍdinaalmuts, wilde kornoelje, wilde
rozen, knotwilgen en elzen.

Naar **íer?:t;':á toe valt alLes op jaarbasis best

wel mee voLgens Christian. NatuurLijk dienen

de hagen z maaL per jaar geschoren te worden,
knotwilgen worden geknot en er moet eens
gewied of iets bijgeknipt worden.

Maar dit weri< weegt niet op tegen de r*er-
waasde*. De hagen zorgen v00r een windschut
voor het bedrijf dat op een heuvel is gelegen. De

aantrekkelijkheid van het bedrijfvoor de bezoe,

kers is een belangrijke troef. Het leven 0p maat

van de seizoenen, zien hoe de pLaatselijke fauna
als fazant, hagedissen en saLamanders hiervan

mee profiteren, dat is voor de bedrijfsleidervan
groot belang.

Het bedrijfwon in zoo8 de provinciale prijs voor
erfbeplanting en Landschapsintegratie.

Tijdens de rl*r:*|agikv heï project Beeldig

Agrarisch [andschap werd een voorbeeld van

machinaaI beheer van landschapseLementen

meegeven voor: het scheren van heggen en

hagen, het knotten van knotwilgen, het toppen
van een bomenrij, het verhakselen van resthout
tot biomassa en het klepelen van scheerset.


