Bijzondere vruchten
Ditmaal in onze serie bijzondere vruchten enkele oude kerserassen.

Bigareau Napoleon
‘t Olde Ras

De Ridderoordtsche is in de eerste helft van de 19’
eeuw gewonnen op het landgoed Ridderoordt, Gelderland door Baron Brandsen.
Een matig grote kers die donkerroodbruin van kleur
wordt. Typisch zijn de erg lange stelen. Het vruchtvlees is roodachtig van kleur, stevig en heeft een fijne zoete smaak, is sappig met een iets rinsachtig
aroma.
Het bijzondere aan deze kers is dat hij in september
rijpt, bij goed weer is hij zelfs geoogst in de museumtuin in oktober!
Hij scheurt zo goed als niet bij regen.
De boom groeit sterk en vormt een brede boom die
matig groot wordt. Bloeien doet hij middentijds.
Boom en kers zijn goed gezond. De vruchten zijn
voor elk doel te gebruiken.

Varikse Zwarte

‘t Olde Ras

30

De Bigareau Napoléon is al sinds 1667 bekend en is het
meest verspreide kersenras op de wereld. Herkomst verder onbekend. In Limburg bekend als Gascogner, in andere delen van Nl. bekend als Rouaan.
Een grote kers die geelrood van kleur wordt, bleek
vruchtvlees, erg sappig en zoet met een erg goed aroma
bij volle rijpheid. De kersen zijn erg scheurgevoelig.
Rijp geplukt zijn deze goed te bewaren.
De boom groeit erg sterk en vormt een grote boom met
een brede kroon. Hij bloeit laat en heeft gevoelige bloesem. Vruchten draagt hij vrij vroeg, goed en regelmatig.
De rijpe vruchten zijn bijzonder gewild voor de liefhebber en geschikt voor alle soorten van verwerking. De
boom heeft last van bakteriekanker bij natte bodem en
gomvorming bij snoei van dikke takken.

Ridderoordtsche

‘t Olde Ras

De Varikse Zwarte stamt waarschijnlijk uit Varik of de
omgeving hiervan, naar verluid is omstreeks het eind van
de achttiende eeuw hier ontstaan uit zaad.
De glanzende vruchten worden intensief zwart van kleur
en middelmatig groot. Het vruchtvlees is ook erg zwart
van kleur, zacht en sappig, heeft bij goede rijpheid een
goede zoete smaak. Niet geheel rijpe vruchten zijn nog
wat aan de bittere kant.
De vruchten rijpen wel egaal aan en zijn daardoor in
eens te plukken. Hij scheurt wel snel bij regen. Hij rijpt
begin juli normaal gesproken in Nl.
De boom groeit vrij sterk en vormt een grote boom. Bloeien doet hij vroeg. Vruchten dragen doet hij goed en regelmatig.
Een goede kers voor de liefhebber, de vruchten zijn ook
prima om te verwerken ook al door zijn zwart vruchtvlees.
Boom en vruchten zijn goed gezond.

