Leader 2009 – 2011

Een vers en vitaminerijk
sapje in drie stappen

De sapmobiel

STAP 1 – aanmelding
Je neemt contact op met het secretariaat van de Natuur en
Boomgaarden Sociale Werkplaats en bezorgt de volgende
gegevens:
• contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail)
• de hoeveelheid te persen fruit
• de persdag van je voorkeur (kijk hiervoor op www.rlh.be
of www.boomgaardenstichting.be)
De sapperscoördinator maakt een planning op. Hij/zij geeft je
de exacte locatie en het tijdstip door waarop je met het fruit
kunt langskomen.

STAP 2 – sap persen
Je zorgt dat je op tijd op de afgesproken locatie aankomt met
het te persen fruit. De appels en/of peren zijn gewassen en
worden in kratjes aangeleverd. Het fruit wordt geperst en het
sap wordt vacuüm verpakt in verpakkingen van 5 liter. 1 krat
fruit van 25 kg is goed voor ongeveer 15 tot 18 liter sap.

STAP 3 – betaling
Na het persen betaal je contant aan de coördinator van dienst.

Samen sterk voor
natuur en landschap
Wie kan ik contacteren?
Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats coördineert de
werking en inzet van de sapmobiel. Voor het persen van jouw fruit
neem je contact op met het secretariaat .
Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
nbsw@boomgaardenstichting.be
T 012 – 39 10 36
F 012 – 74 74 38
www.boomgaardenstichting.be

Wat kost het om sap
te laten persen?
Per liter betaal je 1,00 EUR *
(prijzen inclusief BTW)
Een voorbeeldje: Je komt naar de sapmobiel met 120 kg
appels. Na het persen blijven daarvan 15 dozen van ieder
5 liter appelsap over. Je betaalt 75,00 EUR voor het persen.
(*) de prijs is richtinggevend en mogelijk onderworpen aan wijzigingen.

In 2009 kocht de Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats een mobiele sappers aan. Dank zij deze machine kan het
hoogstamfruit in Haspengouw en Voeren geperst worden tot sap. De aankoop van de sappers kadert in een project rond
plattelandsontwikkeling (LEADER 2009 – 2011), met o.a. het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Natuuren Boomgaarden Sociale Werkplaats als initiatiefnemers.
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In het traditionele landschap van Haspengouw en Voeren vormen
hoogstamboomgaarden een vaste waarde. Voor streekbewoners zijn
het wondermooie landschapselementen die de kwaliteit van de woonomgeving meebepalen. Voor de recreant zijn het bijzondere blikvangers
die na hun bezoek aan de streek nog lang op het netvlies blijven hangen.
Bovendien vormen hoogstamboomgaarden voor heel wat flora- en
faunasoorten de ideale biotoop. En … het onbespoten hoogstamfruit
is heerlijk om van te snoepen. Dankzij de aankoop van een mobiele
sappers door de sociale werkplaats van de Nationale Boomgaardenstichting is er nog een extra reden om hoogstamfruitbomen aan te
planten. Want wie wil er niet het jaarrond drinken van zijn eigen vers
geperst fruitsap? Tijdens de oogstperiode zal de sapmobiel in de Haspengouwse gemeenten en Voeren halt houden. Eigenaars van een
hoogstamboomgaard kunnen er hun appels en peren laten persen tot
een overheerlijk sapje.

De tweede natuur van
een lekker stuk fruit
De sapmobiel is een fruitpersmachine die gemonteerd is op
een grote aanhangwagen. De machine perst appels en peren
tot een vitaminerijk drankje. Het sap wordt gepasteuriseerd en
vacuüm verpakt in drinkboxen van 5 liter. Het sap is minstens 2
jaar houdbaar. Met dit eenvoudig en efficiënt systeem krijgt het
hoogstamfruit in Haspengouw een tweede leven.

Boomgaard als biotoop
Hoogstamboomgaarden bieden zoveel meer dan alleen maar fruit. Wist je dat het fruit en de fruitbomen, samen met de hagen die ze in de meeste gevallen omzomen, ook bijzonder gewaardeerd
worden door heel wat dieren? De das beschouwt de boomgaard als een gigantisch restaurant waar
hij ’s nachts kan smullen van het afgevallen fruit. Maar ook eikelmuizen, ook wel fruitratje genoemd,
steenuilen en andere vogels, zoals spechten, mezen, boomkruipers, grauwe vliegenvangers en torenvalken, voelen zich tussen de hoogstambomen prima in hun vel.

Wanneer kan je beroep
doen op de sapmobiel?
Als je minstens 4 kratjes appels of peren hebt, kom je in aanmerking om je fruit te laten persen. Enige voorwaarde is dat
het fruit afkomstig is van hoogstamfruitbomen. Wil je weten
wanneer de sapmobiel tijdens de oogstperiode vanaf half september tot half november in jouw buurt halt houdt? Raadpleeg
dan het Regionaal Landschap (www.rlh.be) of de Nationale
Boomgaardenstichting (www.boomgaardenstichting.be).

Zoet of zuur?

Fruitig erfgoed
Om de toekomst van hoogstamboomgaarden
veilig te stellen doen we beroep op enthousiaste streekbewoners. We motiveren hen om

Boskoop, gravensteiner, cox, sterappel, klumpkes, court-pendu
of ijzerappels zijn hoogstamappelrassen die zich uitstekend
lenen voor de productie van sap. Ook sap van andere rassen
is niet te versmaden. Een mengeling van verschillende rassen
levert doorgaans de goede zoet/zuur verhouding voor een fris
fruitsap. Liefhebbers van een zoete drank kunnen naar believen
peren toevoegen. Hoe meer peren, hoe zoeter het sap. Klassieke
rassen zoals dubbele flip, legipont, conference, bergamotten of
doyenné zijn hiervoor goed bruikbaar. Let erop dat de peren niet
té rijp zijn, dan wordt het persen moeilijker.

hoogstamfruitbomen opnieuw aan te planten,
zodat het karakteristieke landschap in Haspengouw en Voeren bewaard blijft. De Nationale
Boomgaardenstichting helpt eigenaars met

Het Landschapsloket

de juiste keuze van authentieke hoogstamvariëteiten. Ken je bijvoorbeeld de Keulemannekes, goudreinet of klumpkes? Het is maar
een greep uit het aanbod authentieke Haspengouwse appelrassen van de Nationale Boomgaardenstichting. Dankzij jouw inspanningen
krijgt dit fruitig erfgoed een nieuwe toekomst.

Meer info:
info@boomgaardenstichting.be

Plannen om een nieuwe hoogstamboomgaard aan te planten?
Of een versleten boomgaard een grondige opknapbeurt te geven? Dan kan je aankloppen bij het Landschapsloket van het
Regionaal Landschap. Het loket geeft je een advies over de
inrichting van een hoogstamboomgaard, de noodzakelijke vergunningen die daarvoor nodig zijn, het onderhoud en beheer
van hoogstamboomgaarden en de subsidiemogelijkheden. Een
steuntje in de rug is soms genoeg om de aanleg of het (achterstallig) onderhoud van hoogstamfruitbomen aan te pakken.

Meer info: landschapsloket@rlh.be

