CRESSANA (WATERKERSGRACHTEN)
productieproces. In onze vernieuwde
seminariezaal onderhouden wij je graag
over de verrassende eigenschappen van dit
verrassend complete product van de natuur.
Wij doen dat persoonlijk, omdat wij ervan
overtuigd zijn dat je het hele verhaal het
beste hoort uit de mond van wie
dagdagelijks en passioneel met waterkers
bezig is. En natuurlijk krijg je hier de kans
om onze producten niet alleen te ruiken en
te proeven, maar ook om ze mee naar huis te
nemen.

Contact en praktische info:

Cressana ontvangt groepen van min. 30
personen
055 49 73 00 - info@cressana.be
Adres: Borstekouterstraat 66, 9630 Zwalm
(Roborst)
Periode: Van 15 april tot 1 oktober op
afspraak.
Gesloten op zaterdagnamiddag, zondag &
tijdens de maanden juli & augustus.
Een bedrijfsbezoek duurt 2 à 2.30 uur (5euro
pp.). De natuur, onze passie voor dit
natuurproduct en onze eerlijke producten
zijn aantrekkelijke elementen voor
bustoerisme, een uitstap met de vereniging
of het bedrijf.
Bel ons vooraf opdat wij weten wanneer wij
je mogen verwachten. Er is een ruime
parking.
Wat kan je verwachten:
Bij Cressana® zie je de waterkers groeien in
haar natuurlijke omgeving. Via de groene
hellingen wandel je naar de moderne
infrastructuur waar de oogst van de
waterkersvelden wordt verwerkt. Wij
hebben de faciliteiten om groepen een
kijkje achter de schermen te gunnen, zonder
gevaar voor de hygiëne tijdens het
de verwerking van biologische waterkers tot
hoogwaardige voedingssuppletie.

Professioneel bedrijf met een passie voor
waterkers
Cressana® liet in 1983 een oude
waterkerskwekerij in Zwalm herleven. Ze
ontdekten als bij toeval de vervallen
cressonkwekerij in het brongebied van de
Zwalmstreek. 17 jaar lang leverde
Cressana® biowaterkers aan de
versmarkten. Een persoonlijke interesse
voor gezondheid en voeding, bracht
Cressana® ertoe een deel van de waterkers
te reserveren voor sap. Dit geconcentreerde
waterkerssap bleek heel heilzaam te
werken. Snel kwam de vraag van familie,
vrienden en buren naar het cressonsap van
Cressana®. Het sap invriezen gaf het
probleem dat de koudeketen moest
gegarandeerd blijven. Vriesdrogen bleek de
oplossing.
Het gevriesdroogde waterkersconcentraat is
nu de basis van het biogamma van
Cressana®. De vraag naar de
waterkersproducten van Cressana® bleef
stijgen, de productie en het bedrijf groeiden
mee. Nadat op 3 januari 2006 een brand de
volledige productie-eenheid vernield had,
bouwde Cressana® een volledig nieuwe
infrastructuur en tegelijk een heel open
bedrijf dat perfect geïntegreerd is in de
natuurlijke omgeving.
Vandaag is Cressana® een modern en
professioneel familiebedrijf gespecialiseerd
in de teelt en

Waterkers is een moeilijk te kweken groente
-of is het gezien zijn wilde aard een kruidwaarbij de kwaliteit van het water een grote
rol speelt.
Wereldwijd komen er zes soorten waterkers
(Nasturtium) voor op het noordelijk en het
zuidelijk halfrond. Kenmerkend voor deze
waterplanten is hun prikkelende geur.
Hierop slaat trouwens ook de
wetenschappelijke naam, afgeleid van nasus
tortus, wat letterlijk “verwrongen neus”
betekent.
In België komen twee soorten in het wild
voor: de echte waterkers (Nasturtium
officinale) en de slanke waterkers
(Nasturtium microphyllum). Oorspronkelijk
groeide de echte waterkers enkel in de
gematigde streken van Europa en Azië. Het
eetbare gewas wordt momenteel in alle
gematigde klimaten in cultuur gebracht en
groeit er nu ook vaak in het wild. De echte
waterkers houdt van kalkrijk water, de
slanke waterkers is iets minder kieskeurig.
Deze laatste verdraagt meer dan 15 graden
vorst, terwijl de echte waterkers daarbij veel
bladschade oploopt en in die tijd niet kan
worden geoogst. Daarom wordt bij
commerciële teelt vaak gebruik gemaakt van
kruisingen tussen beide waterkerssoorten.
Behalve dat waterkers heel gezond is, wordt
ook de pittige smaak door velen
gewaardeerd. Het rauwe blad is bijzonder
geschikt om in salades te vermengen,
waterkers laat zich ook in delicieuze sausen
verwerken en is natuurlijk hét
basisingrediënt van de waterkerssoep die in
onze Zwalmstreek bijzonder populair is.
Waterkers werkt urine-afdrijvend, stimuleert
de gal, lever en nieren en verbetert de
spijsvertering. Door de reinigende werking
helpt het kruid ook tegen reuma, jicht en
eczeem. Waterkers is rijk aan de vitaminen
A, C en D. Dat het ook verdere
geneeskrachtige eigenschappen heeft is
reeds lang bekend.

De biologische waterkersteelt is een
arbeidsintensief gebeuren. In de eerste
plaats is de omvang van deze teelt
verwaarloosbaar in het geheel van de
Vlaamse land- en tuinbouw. Het ontwikkelen
van speciale machines is dan ook niet
rendabel voor de constructeurs, met als
gevolg dat veel handarbeid aan de orde is.
Verder vereist de waterkers een bijzonder
snelle verwerking omdat versheid in dit
geval een synoniem is voor kwaliteit.
De waterkersteler begint ‘s ochtends vroeg
met het snijden (oogsten) van de waterkers
en kan daar mee doorgaan tot de middag.
Het is belangrijk dat het oogsten gebeurt
vóór de zon haar hoogste stand heeft
bereikt, omdat na de middag de kans op
verwelken van de geoogste planten
drastisch toeneemt. In de namiddag komt de
waterkersteler soms handen tekort om de
grachten te onderhouden. Vooral grassen en
het groot moerasscherm (Apium nodiflorum
L.), een verwant van de wilde selderij,
nestelen zich graag in de grachten. Dit
onkruid, dat de waterkers de ruimte en
voedingsstoffen ontneemt om zich te
ontwikkelen, dient handmatig te worden
verwijderd. Tenslotte wordt de
waterkersteler, die zijn product over het
ganse land verspreid moet krijgen, op de
vroegmarkten van Gent of Brussel verwacht.
Binnen de 24 uur na het oogsten ligt de
waterkers reeds bij de klant of in de
detailhandel.

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

