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Kersfeest
D

at st trakgespannen velletje.
Die bolle vrucht mt et ht et rt anke
steeltjet . Het bescheiden geel,
helderrood, of df iep, aaibaar
fluweelrood; de kers is de over-rr
treffendeff  trap in schoonheid.

En dat it s nog niet at lles. Er zr ijn duizelingwek-kk
kende aroma’s. Er ir s een spannend spel tussen
fris en zoet en er is een structuur dr ie varieert van
marshmallowzacht tt ot appelstevig. En na het
eten zijn er dr e paarse lippen. Kersen! Elk jk aar
een kort geluk. In het seizoen komen de kersen
zo van de Nederlandse boom in de supermarkt
terecht —t  maar niet ht eus. Daar lr iggen vooral
Spaanse, Griekse en Franse kersen. Nederland-
se telers kunnen, onder mr eer vanwege ons gril-
lige klimaat, nog geen grote opbrengst gt arande-
ren, iets wat dt e supermarktketens eisen. Maar
de komende jaren gaat de Nederlandse kers een
opmars maken. Dankzij i u. Want ut  wilt een lo-
kaal product, Nederlandse kersen. En daarom
willen de supers dat ot ok.

Nu koop je Nederlandse kersen voornamelijki
direct bij i de teler ar an huis. Woon je in de stad,

dan heb je pech gehad. Tenzij een teler nr aar de
stad toe komt. Daarom haast it k me elk jk aar in
juni voor mijni  kersentrek naar dr e zaterdagse
kraam van fruitteler Dr e Sterregaard op de Noor-rr
dermarkt it n Amsterdam. Daar hr eb ik geleerd
dat er er en enorme diversiteit aan kersen is. Su-
permarkten vertellen je nooit welk rk as er in een
doosjes  zit. Deze teler lr egt zijni  eigen, net geplukte
kersenrassen naast elkaar, met de namen erbij.
Daar lr eer je Early Ry ivers onderscheiden van Va-
rikse Zwarte, Karina, en al die andere rassen.

Wat me de laatste jaren is opgevallen, is dat
er sr teeds meer gr rote kersen zijni  met kt nappe-
rig vruchtvlees. Ik wk ilde weleens weten hoe dat
komt. Het bt egint met de boom. Twintig jaar gr e-
leden waren alle kersenbomen nog vg an majes-
tueus formaat. Die reuzen zijni inmiddels bijni a
allemaal gerooid en vervangen door lr aagstam-
bomen. Keurig ig n het gelid staan ze, riji na rij,
een hele boomgaard vol. Dat it s natuurlijki ek en
hele investering. Vroeger hr ad een boer een paar
kersenbomen voor erbiji en was een goede oogst
een prettige bonus. Nu kan een kersenboom-
gaard een groot deel van het it nkomen verte-
genwoordigen en wil de kersenteler nr iet langer
overgeleverd zijni  aan de grillen van de natuur.
Eén hagelbui en de oogst vt an een jaar kan ver-rr
nietigd zijni . Sommige kersentelers zetten hun
boompjes in een ongestookte kas. Bomen die
buiten staan, worden steeds vaker or verkapt ter-
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Het is een jaarlijks terugkerend, kort maar hevig geluk: de kersentijd.  
Maar de ene kers is de andere niet. Van appelhard tot zacht als een  
marshmallow en van scherpzuur tot suikerzoet.

Voor veel telers is de smaak 
ondergeschikt aan hoe snel je 
een kilo bij elkaar plukt
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Er bestaat een enorme 
diversiteit aan 
kersenrassen. Vooral 
vlezige, grote, donkere, 
zoete kersen zijn in 
trek.

wijli  het ft ruff it rt ijpt; ook een enorme investering.
Dat overkappen kan tegenwoordig, omdat dt e
bomen klein zijni . En omdat zt e beschermd wor-rr
den, kunnen nu ook kwetsbare kersenrassen
gekweekt wt orden. Laten dat nu de grote, vlezige
harde kersen zijni .

Laagstamboom
Ik wk il weten waar die nieuwe kersen vandaan
komen en bel met Marc Ravesloot van onder-rr
zoeksinstituut Praktijki onderzoek Plant & Om-
geving vg an WagWW eningen UR. De veredeling van
kersen, vertelt Rt avesloot, gebeurt al tientallen
jaren niet mt eer in Nederland. Daar ir s geen bud-
get voor. Hiji laat dt e beste, traditioneel veredelde
nieuwe rassen naar Nr ederland komen, waar hr et
instituut test ot f ze voor ons klimaat geschikt 
zijni . Wat hiji krijgt, is letterlijk niet mt eer dan een
takje. Het dt uurt at l snel een paar jaar vr oor er er en
boom is. Waar sr electeren ze op? Gezonde bo-
men met et en hoge opbrengst et n vlezige, grote,
donkere, zoete kersen. Dat is waar vraag naar ir s.
In zure kersen als morellen, die heerlijki zk ijn om
mee te koken, is niemand meer geïnteresseerd.
Het zijni  de eigen onderzoekers die de nieuwe
kersen op smaak kk euren; soms doen ze consu-
mentenonderzoek in supermarkten.

Slaat een nieuw kersenras aan, dan moeten
er br omen komen. Hier kr omt Bt oomkwekerij
Fleuren, een bedrijf if n Baarlo bij VenVV lo, om de
hoek kk ijken. Er sr taan 35 verschillende rassen
kersenbomen bij Fleuren. Van de productie is
70% bestemd voor dr e export, de rest wt ordt it n Ne-
derlandaangeplant.Twintig jagg arrgeledenkwam
het kweken van kersenbomen na een periode
van stagnatie weer or p gang, zegt St jaS ak Wk alWW raveaa n
van Fleuren. Die hernieuwde interesse kwam
voornamelijki dk oordat et indelijki dek  juiste onder-
stam voor een laagstamkersenboom  gevonden
was en daarnaast dt oor de ontwikkeling van
 geschikte nieuwe kersenrassen. De ideale
 onderstam is een zwakgroeiende stam, een
kruising vg an verschillende zurekersenbomen.
Op die onderstam wordt ht et gt ewenste ras geënt.

Er zr ijn altijdi  zowel harde als zachte kersen
geweest, maar dr e zachte zijni  definitief uit de
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gratie, hoewel er zr eer smakelijke soorten zijn.
De boomkweker, de teler, de verkoper er n de
consument wensen allemaal knapperig, vast 
vruchtvlees — al tekent Walraveaa n hierbiji aan
dat de voorkeuren door hr eel Europa verschil-
len. Sinds het vinden van een goede onderstam
zijni  verschillende harde rassen gekweekt dt ie
goed groeien én in de smaak vk allen. Harde ker-rr
sen hebben in de boomgaard als nadeel dat zt e
in een plensbui eerder kr apot gaan dan zach-
te, maar dr oor een plastic overkapping is dat
 probleem verholpen.

Langergg rr ijpen
Een teler die weet dt at zt ijn kersen veilig hg angen
zal later plukken, waardoor dr e kersen langer
kunnen doorrijpi en. Daardoor wr orden ze nog
groter er n nog zoeter. En zijni  de stevige kersen
geoogst, dan zijni  ze wekenlang hg oudbaar in de
koelcel. Omdat zt e hard zijni , zijni ze ook nog eens
veilig tg e transporteren. Nederlandse kersen die
op deze manier gekweekt wt orden, zullen vol-
gens WalWW raveaa n uiteindelijki ik n de supermarkt 
terechtkomen, dankziji een gegarandeerde op-
brengst, een gegarandeerde levering vg oor de su-
pers en een lange houdbaarheid. De Nederland-
se kers maakt furore. Maar vr oor hiji biji de supers
ligt, moeten er meer gr eleverd kunnen worden.
Er mr oeten dus meer kr ersenbomen worden aan-
geplant, vindt Wt alWW raveaa n.

Voor dr e horeca en luxe banketbakkers-
zaken wordt st inds enkele jaren een kers met 
kwaliteitsmerk op de markt gebracht. Onder
de merknaam Cerisa worden extra grote, ex-

tra mooie, donkere, uitgerijpi te en vertroetelde
Nederlandse kersen geleverd. Van diverse koks
hoor ir k enthousiaste verhalen. Een grote kers
betekent meer vr ruchtvlees in verhouding tg ot de
pit et n ook dat valt it n de smaak.

Willem van den Berg van De Sterregaard
maakt nog wel een kritische kanttekening biji
de ontwikkeling van steeds grotere kersen. Er
zijni heel smakelijke kleine rassen, vertelt ht ij,
maar vr oor veel telers is de smaak ondergeschikt 
aan hoe snel je een kilo bij elkaar geplukt ht ebt,
en dat gt aat met grote kersen vanzelfsprekend
veel sneller. Een paar jr aar geleden, zegt Vat n den
Berg, heeft ff hiji nog een heerlijki kk lein ras aange-
plant, maar die bomen zijn nu al niet mt eer lever-
baar, omdat et r te weinig vraag naar ir s.

Zachte kerkk sen
Een ding mg ag duidelijk zijni : de ene kers is
de andere niet. De rassen horen daarom op
de verpakking vg ermeld te worden. Dat is toe-
komstmuziek, al was het mt aar omdat et r dit jaar
sowieso heel weinig kg ersen zijni . Zowel in Ne-
derland als in veel andere Europese landen is
de opbrengst lat ag. Wintervorst, voorjaarsvorst,
storm in juni en een hagelbui op de bomen die
nog niet at fgedekt waren,het iskommer er nkwel.

De eerste levering kg ersen die De Sterregaard
meebracht, paste in één kistje. Dat wt ordt dt e
komende weken vroeg og pstaan en hopen dat
ik ek r ben voor zr e op zijn. Want Dt e Sterregaard
heeft ff nog wat ouderwets zachte kersen in de
boomgaard staan, en een zachte kers op zijn tijdi
is toch echt nt iet te versmaden.

Welk ras?
Kersentelers zouden het rt as van de kers 
op de verpakking mg oeten vermelden. Dan
kunnen we erachter kr omen welke rassen
onze voorkeur hebben. Een granny smith-
appel is toch ook geen goudrenet? Op de
verpakking mg ogen ook bk est bt ereidingstips
staan. Dat we de kers uit de hand kunnen
eten weten we wel. Maar welke kers eet 
je met jt onge geitenkaas, wat olijfolff ie en
peper en zout? Dat it s vast et en heel andere
dan de kers die zich succesvol laat stoven
met lamsgehaktballetjet s, kaneel en
komijni zaad (mijni  tip: probeer de meikers
of df e koningskers).
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