
Dag van de kers, zondag 30 juni 2013 
 
Het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) organiseert op zondag 30 juni wederom een  
Kersendag in Eckelrade. 
Eckelrade is van oudsher het kersendorp van Limburg. Na een sterke terugval in de jaren ‘70 
en ‘80 van de vorige eeuw is het aantal hoogstambomen sinds een aantal jaren weer sterk aan 
het groeien dankzij de inspanningen van een aantal instanties en particulieren. 
In Eckelrade staat de grootste concentratie hoogstambomen van heel Limburg met goed 
onderhouden boomgaarden. 
Op zondag 30 juni bent U welkom in de boomgaard van de familie Sluysmans gelegen achter 
de Linderweg in Eckelrade. U kunt genieten van de pracht van kersenbomen vol behangen 
met kersen. Er zijn rondleidingen met deskundige uitleg over de kersenteelt vroeger en nu. 
Een spectaculair onderdeel is het verplaatsen van lange plukladders. Er worden ook percelen 
bezocht met moderne laagstamkersenbomen. 
Verder zijn er diverse stands van o.a het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL), stichting 
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), de Nationale Boomgaarden Stichting 
(NBS) uit België, Boomkwekerij Frijns, een imker en een mandenvlechtster. Ook is er een 
“Plantendokter” aanwezig, waar u met uw plantkundige vragen terecht kunt. 
Het Pomologisch Genootschap heeft een stand met veel kersensoorten van vroeger en nu. 
Gastronomie zal niet ontbreken: overheerlijke kersenpannenkoeken en uiteraard kersen;  
daarnaast  kunt u er kersenbier proeven gemaakt van Basterd Dikke uit de Zuid - Limburgse 
boomgaarden, kortom ook aan de inwendige mens is gedacht. 
Tenslotte is er ook een ludiek gedeelte, het kersenpitspuwen.  Hieraan kunt u deelnemen in 
verschillende categorieën en er zijn prijzen (uiteraard kersen) te winnen. Daarnaast hoort ook 
een rondrit met paard en wagen langs de Eckelraadse hoogstammen van weleer, tot de 
mogelijkheden. Kortom een kleinschalig evenement met het karakter van vroeger, waar veel 
te genieten valt. 
U bent tussen 11:00 en 17.00 uur van harte welkom in de boomgaard ‘Achter schele Kempke’ 
te Eckelrade 
 
Tot dan, entree gratis.  
Info: 043 4082696 
 

 
    

 


