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Kersenrassen, Proeftuin Randwijk. 
 
Artikel: Johan Sonneveld, Proeftuin Randwijk, 29-3-2018 
 
Rondom nieuwe kersenrassen zijn steeds weer ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn diverse 

nieuwe kersenrassen geplant op Proeftuin Randwijk. Op dit moment staan er ca. 50 rassen op het 

kersenperceel van de proeftuin. Dit om een beeld te krijgen van welke rassen interessant zijn en een 

verbetering/aanvulling kunnen zijn op het huidige kersensortiment. Bij de beoordeling van de rassen 

zijn als de belangrijkste parameters meegenomen: productie vruchtmaat en hardheid. Hieronder is 

kort samengevat wat momenteel goede rassen lijken te zijn. Dit aan de hand van de ervaringen tot 

nu toe op de proeftuin. Onderstaand staan deze ingedeeld in vroege, midden en late kersenrassen.  

Vroege rassen. 
Rondom de echt vroege kersen (tijdens/ voor Burlat) zijn er nog geen rassen die echt interessant zijn. 

Veel vroege rassen vallen toch tegen. Tijdens de 2e/3e kersen week rond de Merchant zijn er wel 

nieuwe rassen die interessant kunnen zijn, een deel hiervan staat nog onder nummer. Folfer blijkt 

een goede aanvulling te zijn in deze periode. De kersen van dit ras zijn duidelijk steviger dan 

bijvoorbeeld Merchant, ook is de smaak en maat van deze kers zeer goed. 

Midden rassen. 
De periode net voor Kordia, zo rond de 3e/4e kersenweek, is soms nog lastig in te vullen qua 

geschikte rassen. Dit terwijl er best de nodige kersenrassen in deze periode zijn te oogsten. De 

afgelopen jaren zijn rassen zoals Korvik en Samba geplant, naar deze blijken in veel gevallen toch 

tegen te vallen. Geschikter in deze periode lijken Grace Star en Satin. Grace Star is een zelfbestuivend 

ras en dus zeer productief. Dit kan ook een nadeel zijn, want bij hoge producties loopt de vruchtmaat 

wel terug. Satin is ook een prima kers en scoort qua smaak duidelijk beter dan bijvoorbeeld een 

Samba. Wel is dit ras wat gevoeliger voor bloesemsterfte. 

In de periode van Kordia zijn er ook nieuwe rassen. Allereerst is Tamara een kers die goed is om te 

volgen, deze kers kan 

zeer grof zijn en is net 

wat eerder als Kordia. 

Daarbij is het ras Areko 

zeer interessant. Dit is 

kruising van Kordia en 

Regina. Lijkt zeer 

productief en heeft een 

mooie vlakke groei. De 

kersen lijken met veel 

eigenschappen op die 

van Kordia. Wel lijkt de 

hardheid net wat minder 

als die van Kordia. Ook 

kan Areko een zeer 

goede bestuiver zijn voor 

Kordia. 

Areko 
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Late rassen. 
Bij de late rassen is Regina nog altijd een van de belangrijkste rassen. Dit omdat over het algemeen 

een zeer goede kers is. De afgelopen jaren zijn er enkele rassen geplant die nog na de Regina komen. 

Hiervan is Fertard een mooie grove kers die circa 1 week na de Regina te oogsten is. Zeker wanneer 

je nog graag laat kersen wilt hebben kan dit een goede aanvulling zijn. Wel blijft bij dit ras de 

productiviteit een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast staan er op de proeftuin enkele rassen nog 

onder nummer, die zeer kansvol zijn. Deze komen tot 14 dagen na Regina, lijken erg productief met 

toch een goede vruchtmaat. 


