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Eerste kersen komen uit serre - 15/04/2011
RUDDERVOORDE - De
Ruddervoordse fruitteler Philip
Vermeulen heeft de eerste kersen
van het jaar geplukt. De rode
lekkernij werd in serres gekweekt
wat niet evident is.
Kersenbomen kweken onder glas is
geen evidente klus en hierdoor vrij
zeldzaam in Vlaanderen. Fruitteler
Philip Vermeulen(46) uit de
Tuinbouwstraat in Ruddervoorde
heeft het er toch op gewaagd. Eind januari verplantte hij een honderdtal jonge kersenbomen van
buiten naar binnen in zijn serres. En met succes, want amper tien weken later kon hij al letterlijk
de vruchten plukken van zijn inspanningen.
'Ik heb het geluk gehad dat maart bijzonder zonnig was', vertelt Vermeulen. 'We hadden
200uren zonlicht wat hoogst uitzonderlijk is. Ook 's nachts bleef de temperatuur op peil. Een
van mijn variëteiten -de burlat- is door deze uitzonderlijk goede omstandigheden nu al
plukklaar. De andere soorten zijn nog aan het kleuren. Met deze vervroegde oogst kan ik het
kersengebrek rond maart opvangen. Elk jaar valt rond die periode de aanvoer uit het zuiden stil.'
Bescheiden oogst
Met 40kilogram is Vermeulens eerste kersenoogst echter vrij bescheiden. 'Om uit de kosten te
raken zou ik de vruchten in principe aan één euro per stuk moeten verkopen. Maar ik ga mezelf
niet uit de markt werken door woekerprijzen te vragen. De kersenboompjes zijn nog maar vier
jaar oud en het is de eerste keer dat ze vruchten dragen. Vanaf volgend jaar zouden de oogsten
omvangrijker moeten zijn en dus de prijzen lager. Deze primeurkersen vertrekken naar een
restaurant of zullen verkocht worden in enkele geselecteerde biowinkels in de Brugse regio: De
Zaaier, Het Augustijnenhof, De Hogen Akker en De Grote Beer.'
Philip Vermeulen stampte in 1987 zijn kwekerij uit de grond. Hij runt het bedrijf samen met
zijn vriendin. 'Helemaal in het begin kweekten we hier uitsluitend tomaten. Die zijn vandaag de
dag nog altijd onze specialiteit. We telen onze producten hoofdzakelijk in serres die een halve
hectare groot zijn. Maar we hebben ook een klein beetje buitenkweek.'
Arne Franck
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