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“Groeiperspectief voor loonpersing en eigen sappen”

20 jaar na de oprichting had Tuinsappen 
Lombarts Calville zijn plafond bereikt 
qua productie, stockage en verkoop. 
“Groei zat er bij ons thuis in Voormezele 
niet meer in”, bekennen Luc Goossens en 
Kris Vanderstichele. “Om door te groeien 
van een kleine zelfstandige zaak naar 
een performante kmo, ook met het oog 
op de toekomst, moesten we dringend 
een versnelling hoger schakelen. Op het 
Poperingse bedrijventerrein Sappenleen 
vielen de puzzelstukjes als bij wonder 
in elkaar. We huren een bedrijfsunit van 
Brouwerij Sint-Bernardus. Op de hoek 
van de Tsjechiëlaan en de Nederland-
laan is nu onze uitgebreide installatie 
ondergebracht voor loonpersen en voor 
de productie van ons eigen gamma van 14 
biogecertifieerde tuinsappen in flessen. In 

een aangrenzende bedrijfsunit, eigendom 
van Sint-Bernardus en in gebruik door 
Sowepo, komt een gemeenschappelijke 
shop voor de producten van ons drieën.”

Samenwerking met Sowepo

“Naast het biologische vertegen-
woordigde het sociale aspect altijd 
een belangrijke component in onze 
bedrijfsvoering. We zijn gelukkig dat 
mensen van maatwerkbedrijf Sowepo 
ons tijdens het seizoen van september 
tot eind februari structureel zul-
len assisteren. Anderzijds opent de 
samenwerking met Sowepo, met zijn 
expertise in voeding, perspectieven 
om nieuwe producten te ontwikkelen 
uit reststromen van sap of pulp. Bij de 

indeling van ons nieuwe huurpand kre-
gen we grote medezeggenschap, zodat 
de workflow nu optimaal is. Er is ook 
een ruimte om groepen voor bedrijfs-
bezoek te ontvangen.”

De investeringen zijn goed voor een 
totaal bedrag van zo’n kwart miljoen 
euro voor onder meer een nieuwe pers-
lijn, cleaning and sorting table, tanks en 
pasteurisator. De afvullijn is verlengd 
en in een U-vorm geplaatst. Een nieuwe 
machine maakt de flessen na afvullen 
schoon, zodat ze onmiddellijk geëtiket-
teerd kunnen worden.

De bakermat van Tuinsappen Lombarts 
Calville in Voormezele blijft de zetel van 
de landbouwactiviteit: het beheer van 15 
ha biologische hoogstamboomgaarden. 
Daar blijft ook de fermentatie en botte-
ling van cider. Recent werden  
3 nieuwe sappen op de markt gebracht: 
met aronia, gele biet en rode kruisbes. 
Overschot van appelen van particulieren 
wordt voortaan als ‘Landsap’ gecommer-
cialiseerd in een ‘bag in the box’ van  
5 liter, evenwel zonder bio-label. Landsap 
wil aanzetten tot opwaardering van het 
landschap door hoogstamboomgaarden 
aan te planten. (MD - Foto DD)
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“De nieuwe installatie heeft een capaciteit 
tot 3.000 kilo per uur. Uiteraard zullen we nu 
commercieel een tandje bij steken.”  
— Kris Vanderstichele en Luc Goossens

Tuinsappen Lombarts 
Calville verhuisd

Een nieuw tijdperk breekt aan voor Tuinsappen Lombarts Calville. 
“Met de verhuis van de productie van Voormezele (Ieper) naar 
Poperinge spelen we professioneel een divisie hoger”, getuigen 
Luc Goossens en Kris Vanderstichele.


