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Op het moment dat het kersenseizoen op gang begon te komen in Vlaanderen,
brachten we een bezoekje aan Raf Gielen in zijn sorteerruimte in Veiling
Haspengouw. Doordat dit bedrijf ook kersen teelt in Frankrijk was voor hem het
seizoen al een tijdje bezig. – Patrick Dieleman
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Wanneer ik bij Raf Gielen in zijn bureau
ben, krijgt hij het ene telefoontje na het
andere. Het is duidelijk hoogseizoen voor
de kersen. Raf heeft samen met zijn vader
Paul en zijn broer Geoffrey een bedrijf met
meerdere takken. “We hebben varkens en
akkerbouw en ook hardfruit, maar kersen
zijn de hoofdteelt. We zijn in de familie de
vierde generatie die kersen teelt.” Ze
hebben ook kersenplantages in ZuidFrankrijk, waar zijn vader en broer nu na 6
weken plukken de verhuis naar Vlaanderen aan het regelen zijn. Want de week
nadien willen ze beginnen aan de pluk in
Sint-Truiden. De verkoop van de kersen is
de verantwoordelijkheid van Raf. Ze
hebben daarvoor het bedrijf ‘Royal Fruit
Company’ opgericht. Raf trekt even wat tijd
uit om me zijn sorteermachine te tonen.

Sorteren op beeld
De kersen komen ongesorteerd in kistjes
toe uit Frankrijk. Na de pluk werden ze
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met ijswater gekoeld. In Sint-Truiden
worden ze tijdelijk gestockeerd in een
koelcel, om dan zo snel mogelijk
gesorteerd te worden.
Vooraan in de machine komen ze de
band op in het water, om ze niet te
kwetsen. Vanaf de opvoerband worden ze
vervoerd naar de sorteerbanden. Daar
worden de slechte kersen er uitgegooid,
en worden de staarten uit elkaar
getrokken. Iedere kers moet immers
apart gefotografeerd worden, ten
behoeve van het sorteren. “Wanneer ze
aan elkaar blijven hangen beschouwt de
camera ze als één grote kers, en dan
komen ze verkeerdelijk bij de dikste
kersen terecht. De verenkelde kersen
worden verdeeld over de transportband
en komen dan onder de camera’s. Daar
worden foto’s genomen en worden de
kersen ingedeeld volgens kleur en dikte.
Iedere afvoerband wordt gebruikt voor
een bepaalde kleur of maat.

Binnenkort kunnen we 5
maanden lang kersen leveren.
In de tijd van mijn grootvader
duurde het seizoen 6 tot 7
weken.

We halen met deze machine 1400 kg per
uur, of zowat 24 ton per dag. Dat bereiken
we door in het seizoen bijna de klok rond
te sorteren. We sorteren nu het vierde
seizoen met deze machine. Toen we ze
aankochten, hebben we voor een machine
gekozen die zo efficiënt mogelijk was, met
de duurste inrichting. Dat was toen een
investering van 300.000 euro. Uiteraard
heeft de constructeur niet stilgezeten. De
nieuwste machines hebben nu een grotere
capaciteit, maar zo een nieuwe machine
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kersenseizoen
duurt 5 maanden

Om de oogst te vervroegen, teelt de familie Gielen ook kersen in Zuid-Frankrijk.
Het kersenseizoen begint daar eind april met Earlise. Nadien volgen Early Red,
Giant Red, Samba, Korvik, Ferdouce, Folfer, Summit, Firm Red, Canada Giant en
Kordia. Begin juni wordt het Franse seizoen er afgesloten met Skeena. Direct
daarna start men met het plukken van de Samba en de Korvik in België. Nadien
volgen Summit, Folfer, Ferdouce, Sylvia, Hedelfinger, Schneider, Kordia, Lapins,
Bing, Simone, Skeena en Regina. Sweetheart sluit het seizoen in België.

september. Later in zijn kantoor toont Raf
me een lijst met hun variëteiten, van vroeg
tot laat (zie kader). “Binnenkort kunnen we
5 maanden lang kersen leveren. In de tijd

van mijn grootvader duurde het seizoen 6
tot 7 weken.” n
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Het slechte weer zorgde er in België voor
dat de eerste kersen die niet onder
beschutting staan, gingen barsten. De
variëteit Summit is redelijk gebarsten. Bij
Korvik en Samba is het volgens Raf nog
vrij oké, en ook bij de andere rassen valt
het voorlopig nog mee. “We telen ook heel
veel kersen onder kappen. We hebben een
vaste afzet bij warenhuizen en zijn dus
verplicht om altijd te kunnen leveren. Het
Belgisch seizoen duurt nog tot 17 augustus, maar we hebben nu de licentie voor
een late variëteit gekocht, waarmee we het
seizoen kunnen verlengen tot begin

nd

Barsten voorkomen

Rassenkeuze voor
een lang seizoen

bo

kost nu 700.000 euro. Dat zou ons toelaten
om dezelfde hoeveelheid te sorteren in 10
tot 12 uur, maar we blijven nog wel enkele
jaren verder werken zoals we nu doen.”

4

1 Om ze niet te beschadigen, worden de kersen voorzichtig in het water gegoten. Een opvoerband brengt ze naar de leesband. 2 Slechte kersen
worden weg geraapt van de leesband. Kersen die aan elkaar hangen worden van elkaar getrokken. 3 Iedere kers wordt gefotografeerd. Na analyse
komt ze naargelang haar grootte en kleur op één van de sorteerbanden terecht. 4 Daar worden de kersenbakjes gevuld. Vervolgens worden ze
gewogen en bijgevuld tot het juiste gewicht (zie p. 56).
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