
Elke lente staan de dames van het Waalse bedrijfje Sosève paraat om een paar weken 
in de Ardeense bossen te bivakkeren. Het sap dat ze oogsten van de berkenboom is een lokaal 
superfood. Vergeet kokoswater, deze lente ontgift je met berkensap. 
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GIDS
MELK DE BOOM

‘Het bos waar we het sap aftappen 
ligt in Viroinval, de meest groene 
en arme streek van België’, vertelt 
Sandrine. ‘Omdat er amper land-
bouw is, zitten er geen pesticiden in 
het grondwater. Het grootste deel 
van de regio is beschermd natuurge-
bied. De grond is er van uitzonder-
lijke kwaliteit.’ Dat is belangrijk als je 
het sap van de berkenboom wilt ver-
zamelen: de sapstroom is niets meer 
dan grondwater dat de boom via zijn 
wortels uit de bodem trekt om het 
naar de ontluikende knoppen te stu-
ren. ‘Als het grondwater vervuild is, is 
het sap dat ook. Daarom zochten we 
een streek die zo ongerept mogelijk 
was.’

LENTEDETOX 
Berkensap is helder en bijna smaak-
loos op het moment dat het uit de 
boomstam wordt getapt. ‘Het smaakt 
mineraal en subtiel zoet. Het drinkt 
als water. Als het sap gepasteuri-
seerd wordt, kun je het bewaren en 
blijft het helder en zacht van smaak. 
Maar dan gaan ook veel van de goede 
eigenschappen verloren, want de 
verhitting vernietigt een heleboel 
voedingsstoffen.’ Om dit procedé te 
omzeilen, ging Sandrine te rade bij 
de Oost-Europeanen, die massaal 
aan berkensap verknocht zijn. ‘In 
Rusland en Litouwen bewaren veel 
mensen een groot vat sap in hun kel-
der, gewoon puur en onbewerkt. Elke 
dag drinken ze er een glas van, het 
hele jaar door. Omdat er suikers in 
zitten, begint het sap te fermenteren. 
Er ontstaan melkzuurbacteriën: het 
sap wordt friszuur en melkachtig van 
kleur.’ 
‘In de lente voelen mensen de nood 

om hun lichaam te resetten’, zegt 
Sandrine. ‘Je denkt misschien spon-
taan aan een lentedetox in de vorm 
van een sappenkuur, maar ook in veel 
godsdiensten valt de vastenperiode 
in de lente. In de winter is je lichaam 
in rust en eet je rijker om je te 
beschermen tegen de kou. Als de sei-
zoenen wisselen, voelen we de nood 
om te bewegen en ons te ontdoen van 
ballast en opgestapelde afvalstoffen. 
In berkensap zit bijvoorbeeld veel 
silicium, dat helpt om zware metalen 
die in ons lichaam terechtgekomen 
zijn te elimineren. Het vult ook onze 
mineralenvoorraad aan, die na de 
winter vaak wat laag is.’

HULP VAN DE MAAN
Oogsten doen ze bij Sosève op de tra-
ditionele manier: een gaatje maken 
in de bast, daar een buisje in stop-
pen en het sap laten druppelen in een 
bidon. ‘Op die manier forceer je niets 
en schaad je de boom niet. Een berk 
geeft net zoveel sap als hij zelf kan 
missen: bij sommige bomen is dat 
veel, bij andere weinig en elk jaar is 
het anders. De jonge bomen laten we 
rustig groeien tot ze sterk genoeg zijn. 
In landen waar berkensap couranter 
wordt gedronken, wordt het spijtig 
genoeg niet altijd met respect voor de 
bomen geoogst. Het sap wordt dan 
onder druk uit de bomen gezogen, 
waardoor de oogst groter is, maar de 
bomen uitgeput raken.’
De oogst dit jaar was kort en krach-
tig. ‘De lente brak heel plots en hevig 
los na een strenge winter. En we kre-
gen hulp van de wassende maan. Dat 
klinkt misschien heel zweverig, maar 
de stand van de maan heeft echt een 
effect op de snelheid waarmee onze 

bidons vollopen. Niet onlogisch toch, 
de zee wordt aangetrokken door de 
maan. Eb en vloed zijn zichtbaar, 
maar ook het grondwater stijgt of 
daalt afhankelijk van de maanstand, 
maar dat zie je niet met het blote oog. 
Vorig jaar liep de oogst veel langer en 
trager. We zijn volledig overgeleverd 
aan de natuur. Niet altijd makkelijk 
als je een commercieel product pro-
beert te lanceren. Bij de eerste zonne-
stralen beginnen de winkels te bellen 
om te informeren waar hun bestel-
lingen blijven. Dat we nog aan het 
wachten zijn op de bomen is niet voor 
iedereen een bevredigend antwoord’, 
lacht Sandrine. ‘Het is niet evident 
om de logica van de markt te combi-
neren met het ritme van de natuur.’

IN VERKOOP 
Na een eerste testseizoen vorig jaar, 
begon de verkoop van het sap deze 
lente officieel. Omdat het geen stan-
daardproduct is, wisten ze bij het 
voedselveiligheidsagentschap niet 
goed waar te beginnen. ‘Ze heb-
ben dan maar alle mogelijke testen 
gedaan die ze konden bedenken. 
Daar was ik heel blij mee, want zo 
had ik ineens degelijke analyses 
die aantoonden hoeveel vitamines, 
mineralen, aminozuren en oligo-ele-
menten er in het sap zitten. Ik werk 
bewust samen met artsen en verdeel 
het sap via apotheken, om het pro-
duct uit de alternatieve sfeer te trek-
ken. Ik wil graag dat het bereik niet 
beperkt blijft tot het publiek van de 
biologische supermarkt dat al heel 
bewust met zijn gezondheid bezig is, 
maar dat veel mensen er deugd van 
kunnen hebben.’
www.soseve.be
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BERKENSAP: 
DE HANDLEIDING 

Als je zelf een berkenboom in de tuin hebt staan, kun 
je in de lente eens proberen om zelf sap af te tappen. 
Wacht op de eerste warme lentedagen om een poging 
te wagen.

 
DIT HEB JE NODIG

Een scherp mesje
Een bidon
Een flexibel slangetje
Een houten plug
Klei of was

 ZO DOE JE HET

1.  Maak een gaatje van ongeveer 8 mm doorsnede op 
kniehoogte. Dat doe je door met je mes door de bast te 
snijden in een hoek van 45° ten opzichte van de stam. 

2.  Snijd wat bast weg onder het gat en plaats het slangetje in de 
inkeping. 

3.  Maak een gaatje in het deksel van de bidon waar het 
slangetje in past, en duw het slangetje door het gat zodat het 
sap wordt opgevangen in de bidon.

4.  Laat het sap stromen.
5.  Als de sapstroom stopt of je voldoende sap hebt geoogst, 

maak je het gat opnieuw dicht met een houten plugje dat je 
verzegelt met wat klei of was, zodat er geen sap meer uit de 
boom vloeit. 


