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Meer dan een eeuw geschiedenis

Foto: huidige zaakvoerders Lode (zoon) en Christian Claus (vader)

In 1900 wordt Adolf Claus geboren. Als jonge kerel trekt hij de wereld in en 
Frankrijk was in die tijd al ver weg. Hij gaat in de leer als moestuinier in een 
kasteeltuin. Eén keer hij de knepen van het vak kent, keert hij terug naar 
Kruishoutem. Hij wordt verliefd op Marie-Louise, trouwt met haar en samen starten 
ze een gezin ... en een groentebedrijf. 

Hun enige kind August Claus, zet samen met zijn vrouw Simonne de handel van de 
primeurgroenten verder. 
De jongste van August en Simonne is Christian. Hij volgt een tuinbouwopleiding 
in Melle en werkt vanaf 1976 mee op het groentebedrijf. Toch krijgt vooral de 
kruidenteelt zijn volle aandacht. In 1978 neemt Christian het bedrijf over. De naam 
en faam van ‘Kruiden Claus’ groeit. 

Wegens het grote succes verhuist Kruiden Claus vanaf 1987 naar een grotere en 
geschikter plek, weg uit het centrum van Kruishoutem, met een prachtig zicht op 
het Kordaalbos. Vrouw Nelly is de inspiratie voor de culinaire toets in het bedrijf.  
Ook de jongste zoon van Christian, Lode, zal vanaf 2009 meewerken op het bedrijf. 
Lode raakt gebeten door kruiden en werkt op zijn beurt aan nieuwe wegen voor 
Kruiden Claus.
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Vul de belangrijke tijdstippen in de historiek van Kruiden Claus in bij de 
jaartallen en duid aan op de tijdlijn.
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GEEN NATTE VOETJES
Zorg ervoor dat, als je water geeft, het niet in de pot blijft staan. Het water moet weg kunnen. Let wel op want in potten drogen je planten gemakkelijk uit.   

POT OF VOLLE GROND?

Indien je planten aankoopt in pot, kan 

je deze ook gewoon op je vensterbank 

plaatsen. Verpot je plant wel tijdig naar 

een grotere pot, een bak of volle grond. 

De meeste kruiden snoei je best wat 

terug, meestal na de bloei.
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Kruiden kweken voor beginners
Enkele basisregels:

KIES GEZONDE PLANTJES Je kan je kruiden (binnen) zaaien nog voor 
de lente begint maar makkelijkst is het om 
meteen gezonde plantjes aan te kopen.  
Gezond betekent: frisgroene blaadjes  
zonder beestjes of verdorde delen.
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EXTRA VOEDSELVeel bemesting hebben de meeste kruiden 
niet echt nodig. Vul de grond één à twee keer 

per jaar aan met wat potgrond of compost. 
Eventueel geef je bij het (ver)potten wat 
meststof voor kruiden. Het ene kruid vraagt 
wat meer dan het andere.

TOEN WAS ER LICHT!

Vooral mediterrane kruiden houden van veel 

zonlicht: salie, tijm, rozemarijn, lavendel, ….

Kruiden met een sappig blad hebben graag 

veel licht maar bedanken voor de hete 

middagzon. Kruiden houden geen van allen 

van tocht.
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Maak een Kruidenspiraal

Hoe leg je een kruidenspiraal aan?

• Teken een vierkant van 150 op 150 cm op een leeg stuk tuingrond gelegen in de 
(half) zon

•  Teken het grondvlak van een cirkel die daarin past. Dat doe je door eerst de 
diagonalen van het vierkant te tekenen. Het snijpunt is het midden van de cirkel: 
zet hierop een stok en maak daar een touw aan vast. Draai met het touw (75 cm 
lang) de cirkel die mooi past in het grondvlak. 

•  Schep de bodem van de cirkel uit tot ongeveer 10 cm. Vul deze bodem met puin, 
bouwafval en vul op met steengruis. Maak de laatste gaten dicht met rijnzand. 
Aanwateren en aanvullen met zand en steengruis waar nodig. 

•  Leg een spiraal uit binnenin de cirkel met stenen (bakstenen, natuurstenen, ...). 
Begin je spiraal (buitenkant) best aan NO of NW-kant. Je kan ook afboorden 
met dakpannen, stenen kruiken, stevige glazen flessen, ... Zorg ervoor dat de 
muurtjes lichtjes naar binnen hellen om zo de kans op verzakken te beperken. 

•  Maak de spiraal uit evenwijdige lijnen die ongeveer 20 tot 30 cm uit elkaar 
staan. De spiraalbodem zou in opwaartse lijn moeten gaan van op de grond tot 
ongeveer 80 cm hoog in het midden. 

•  Vul de binnenkant van de spiraal aan met steengruis en zand. De inwaartse 
spiraal wordt aangelegd met opeengestapelde stenen/oude dakpannen om af te 
boorden. Zorg voor een stevige constructie. 

•  De bovenlaag van de aflopende spiraal wordt afgedekt met 10 cm potgrond of 
compost. Hierin zullen de plantjes staan.

•  Lees goed de aanwijzingen over het zaaien of planten van het kruid om te weten 
op welke plaats je ze best zet. Zet de kruiden eerst uit op de spiraal in hun potjes 
om een mooi overzicht te krijgen waar je ze best zet.

Op een kruidenspiraal vind je vele verschillende kruiden op een kleine oppervlakte. 
Bovenaan staan de kruiden die volle zon verdragen. Meer naar beneden heb je opzij 
halfschaduw en achteraan (noordwaarts) schaduw. Van boven naar beneden gaat het van 
droog over natter naar (redelijk) nat. 
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In ZONE 1 (bovenste droge zone) komen de mediterrane, houtige planten: 
tijm, rozemarijn, salie, lavendel, oregano, ...

In ZONE 2 (midden) zet je: 
kamille, dragon, basilicum, koriander, citroenmelisse (in pot), ...

In ZONE 3 (onderaan en natter) komt: 
bieslook, goudsbloem, kervel, peterselie, munt, ... 
Woekerende planten zoals munt zet je best in een pot. 
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Zo klaar!

Geurige boter

Laat boter uit de koelkast zacht 
worden. Snipper de kruiden die 
je er wil aan toevoegen. Meng 
daarna de boter met de kruiden 
naar believen: tijm, rozemarijn, 
bieslook, marjolein, …. Rol ze tot 
worstjes in plastic folie. Laat hard 
worden in de koelkast. Gebruik ze 
voor het bakken van biefstuk of 
op de BBQ. Ook heerlijk op je oud 
brood(je) dat je in de oven/ grill of 
toaster terug tot leven wekt.

Zomerwater on the rocks

Geef koud (bruisend) water een 
heerlijk frisse toets met citroen-, 
aardbei, appel-, sinaasappel-, of 
komkommerschijfjes en met de 
kruiden naar keuze: muntblaadjes, 
peterselie, citroenmelisse, wat 
tijm en/of rozemarijn, koriander, 
basilicum, … Experimenteren mag! 
Laat lang genoeg trekken. Doe er 
een ijsblokje bij als finishing touch.

Groene spikkel - omelet 

Kruid je omelet met kruiden naar keuze 
(bieslook, basilicum, tijm, zuring/netel, ...) 
die je versnippert en toevoegt aan je 
geklopte eieren. Bakken maar!

Overheerlijke day-after – patatjes

Gekookte aardappelen over 
van gisteren? Doe ze in een 
ovenschotel. Pers een teentje 
knoflook in wat olijfolie en giet 
dit over de patatjes. Versnipper 
een takje rozemarijn over 
de aardappelen. Zet in een 
voorverwarmde oven (220 °C)  
voor zo’n 20 minuten. Jammie!
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Van één naar meerdere plantjes

Welke vermeerderingswijzen zie je op de tekeningen? Kies uit:

SCHEUREN AFLEGGEN ENTEN

STEKKEN UITLOPERS WORTELOPSLAG

AANAARDEN
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Horizontaal
1. vele soorten te vinden van dit verrukkelijk rood snoepje bij Kruiden Claus
3. kruid met zilverkleurig blad met ziltige smaak zoals van het schaaldier in de naam
5. plant gebruikt in hoestdrank, veel vocht en zon nodig, veelvuldige bloemen lekker in sla, wortels voor 

marshmallows
6. blaadjes van deze plant gebruikt in vette gerechten, goed voor de keel, zacht harig (zilverachtig) blad
7. bijen houden wordt ook wel eens ‘….-cultuur’ genoemd
9. mediterraan kruid, één van Provençaalse kruiden, plant kan groot worden met paarse bloemetjes
12. specerij met speciale smaak, veel gebruikt in Marokkaanse gerechten
14. kruid dat vaak gebruikt wordt met gerookte zalm 
15. je vindt dit in de stal maar men legt dit ook onder aardbeiplantjes, zo blijven de aardbeien proper

Verticaal
1. van de bloesems wordt thee gemaakt maar ze komen niet van een kruid maar van een boom: welke?
2. andere (Spaanse) naam voor marjolein, een keukenkruid veelal gebruikt op pizza of in tomatensaus
3. jonge blaadjes zijn lekker in een slaatje en smaken zurig, vandaar ook de naam, makkelijk in een wei te vinden
4. bijzonder maar erg bitter kruid, gebruikt om ‘absint’ van te maken: onder invloed daarvan sneed Van Gogh 

zijn oor af
5. kruid met een bijzonder blad en een bijzondere naam, werkt bloedstelpend, jonge blaadjes gebruikt in sla
7. dit kruid is een typisch soepkruid en wordt ook ‘maggiplant’ genoemd
8. deze plant (struik) geeft mooie witte heerlijk geurende bloemen, je kan er geurige thee mee maken
10. een Italiaanse saus op basis van olijfolie waaraan gestampte kruiden worden toegevoegd, meestal groen 

soms rood
11. ook wel boslelie genoemd waarvan de bloem drie blaadjes telt en vandaar ook de naam, geen kruid
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