
 

Catalogus walnootrassen 

Productie- notenbomen 
- Broadview 
- Buccaneer 
- Coenen 
- Franquette 
- Lara 
- Plovdivski 
- Proslavski 
- NR. 16 
- Rita 
- Germisara 

Roodvruchtige- notenbomen 
- Aufhauser Baden 
- Buzsaki Pirosbelu 
- Red Phantom 
- Roter Moßelwalnuss 
- Roter poysdorf (Sychrov 1) 
- Red Rief 
- Red Seal 
- Robert Livermore 

Grootvruchtige- notenbomen 
- Axel 
- Bella Maria 
- Lange van Lod 
- Nothdawn Clawnut 
- Oerang Oetan 

Sier- notenbomen 
- Laciniata 
- Purpurea 

Mini- notenbomen 
- Westhof Dwarf 
- Mini Multiflora #14 

Tros- notenbomen 
- Hansen 
- Metcalfe 
- Maras- 12 

Zwarte walnoot- notenbomen 
- Thomas (vruchtdragend) 
- Laciniata (sier) 

Steriele- notenbomen 
- Guillot 

Hartnoot- notenbomen 
- Imshu 
- Shubert 

Boternoot- notenbomen 
- Mitchell Buartnut 

Exclusieve notenbomen 
- Amphyon 
- Big & Easy 
- Chiara 
- Cyril 
- Fernette 
- Jupiter 
- Mars 
- Oerang Oetan 
- Sibisel 8 
- Seifendorfer runde 

Hybride- notenbomen 
- Juglans x notha 
- Juglans microcarpa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Productie- notenbomen 

Broadview 

De Juglans regia ‘Broadview’ is een Canadese selectie uit 1930, gevonden op de Broadview Farm in 

British Columbia, Canada. Het ras ‘Broadview’ wordt al decennia in Nederland aangeplant en 

produceert goed in ons klimaat. Het blad is groen en kleurt geel naarmate de herfst toetreedt. De 

boom loopt in het voorjaar vrij vroeg uit met roodgroene twijgen. De bloei is middentijds en de 

boom is zelfbestuivend door apomixie. De noten zijn middelgroot en vallen vanaf de 2e helft van 

september tot begin oktober. De noten zijn voor verse consumptie en om te bewaren. De 

walnotenboom Broadview is zowel geschikt voor particuliere tuinen als in plantages en zal 

uiteindelijk zo’n 8 tot 12 meter hoog worden, wat kleiner is dan andere notenbomen en dus 

toepasbaar is op allerlei standplaatsen. Tevens zeer vroeg vruchtbaar. 

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst De Broadview Farm, British Columbia, Canada, 1930 

Bloeitijd Middentijds, apomictisch waardoor de boom noten kan produceren 
zonder bestuiving (en dus ieder jaar een goede vruchtdracht) 

Rijptijd 2e helft september tot begin oktober 

Vrucht Goede, middelgrote noot. Geschikt voor verse consumptie en goed 
bewaarbaar. 

Gebruik Particulier en plantage 

Bijzonderheden Mooie noot, stabiele productie, kleiner blijvende walnotenboom. 

Volwassen boomhoogte 8- 12 meter na 15 jaar.  

Bestuiving Zelfbestuiver en apomictisch 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 



 

 

 

Buccaneer 

 

De walnotenboom ‘Buccaneer’ is een selectie gevonden in Neer, Limburg (Nederland). De boom is 

geschikt voor algemeen gebruik en wordt al decennia in Nederland toegepast. De boom loopt laat 

uit en is een sterke groeier met een opgaande kroon. De boom houdt van een zonnige en open 

standplaats. Buccaneer geeft mooie, middelgrote, ronde noten met een goede smaak en wordt 

regelmatig toegepast in walnotenplantages, agroforestry’s en particuliere tuinen. De noten zijn goed 

te bewaren, de productie is stabiel en de kerninhoud is goed. De vruchtdracht is over het algemeen 

iets lager dan de rest van de productierassen, alleen de Buccaneer doet vaak dienst als bestuiverras. 

In het volwassen stadium kan de boom erg groot worden met een hoogte van meer dan 15 meter. 

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Neer, Limburg (NL) 

Bloeitijd Middentijds- laat 

Rijptijd 2e helft september tot begin oktober 

Vrucht Goede en mooie ronde noot 

Gebruik Verse consumptie en goed bewaarbaar 

Bijzonderheden Stabiele productie. Vaak gebruikt als bestuiverras. 

Volwassen boomhoogte >15 meter na 20 jaar 

Bestuiving Zelfbestuiver 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

  

  



 

 

Coenen 

 

De walnotenboom ‘Coenen’ is een selectie gevonden in Veghel, Noord Brabant (NL), bij de familie 

Coenen. De boom produceert erg smaakvolle noten van vrij groot formaat en wordt al decennia lang 

in Nederland toegepast. Coenen is een sterke groeier met een breed opgaande kroon en wordt 

uiteindelijk zo’n 15 á 18 meter hoog. Loopt vrij vroeg uit waardoor de boom soms last kan hebben 

van bevriezing bij late lentenachtvorst. Komt na enkele jaren in productie en geeft daarna een 

stabiele, mooie productie van smaakvolle en goed bewaarbare walnoten. Zeer goed geschikt voor 

particulier, walnootplantage, agroforestry en voedselbos.   

 

Specificaties: 

Blad Frisgroen met rode groeitoppen 

Herkomst Veghel, Noord Brabant (NL) 

Bloeitijd Vroeg 

Rijptijd 2e helft september tot begin oktober 

Vrucht Grote tot zeer grote, smaakvolle noten 

Gebruik Verse consumptie en bewaarbaar 

Bijzonderheden Goede grote noot, erg goede smaak 

Volwassen boomhoogte >15 meter na 20 jaar 

Bestuiving Deels zelfbestuivend, maar met bestuiverras een betere vruchtdracht. 
Kies hiervoor rassen met een vroege mannelijke bloei, zoals Broadview, 
Nr 16. en Rita  

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 

 



 

  

 

Franquette 

De walnotenboom ‘Franquette’ is een oud productieras uit Saint- Marcellin, Frankrijk en is 

veelvoudig in Franse plantages toegepast. De boom loopt laat uit en is een sterke groeier met een 

opgaande kroon. De noten zijn mooi en goed van smaak. De boom is zowel geschikt voor particulier 

(met grote tuin) als voor professioneel gebruik in plantages, voedselbossen en agroforestry. In de 

Nederlandse omstandigheden is de boom minder vruchtbaar omdat de vrouwelijke bloei erg laat is, 

maar met een late bestuiver kan de boom goed produceren. In Nederland wordt Franquette veel 

gebruikt als bestuiver omdat deze zo laat uitloopt en veel late rassen kan bestuiven.  

 

Specificaties: 

Blad Groen, late uitloper 

Herkomst Vallei van de Isère, Périgord, Frankrijk. Gevonden door hr. Franquett in 
1784. 

Bloeitijd Laat, Protandrisch. Vrouwelijke bloei erg laat, pas in juni. Mannelijke 
bloei mei/juni en daarom goede bestuiver voor late rassen. 

Rijptijd Eind september tot begin oktober 

Vrucht Goede mooie noot 

Gebruik Verse consumptie en bewaarbaar, tevens goed voor houtproductie 

Bijzonderheden Vrouwelijke bloei erg laat waardoor een late bestuiver nodig is. Erg 
grote boom geschikt voor houtproductie 

Volwassen boomhoogte >20 meter, brede losse kroon tot 15m breed 

Bestuiving Deels zelfbestuivend, maar betere oogst met (late) bestuiver zoals 
Fernette, Ronde de Montignac, Rondo en Blanco. 

pH- waarde 6,0 tot 7,5. Franquette heeft bij een lage pH (<6) meer last van 
bacteriebrand.  

 

  



 

 

Lara 

Walnotenbomen van het ras ‘Lara’ zijn grote bomen met een brede, losse kroon met zware 

takken. Lara is een laterale vruchtdrager, dus draagt noten op alle zijscheuten van een tak. 

Hierdoor kan de boom erg hoge producties aan noten behalen. De bloeitijd van Lara is 

Protandrisch, de mannelijke katjes bloeien eerder dan de vrouwelijke bloemen. Er is in deze 

cyclus een kleine overlap waardoor de boom deels zelfbestuivend is. In combinatie met 

Franquette of Fernette is de bestuiving gegarandeerd. De noten zijn rijk aan antioxidanten en 

omega-3. Er wordt gezegd dat noten van het ras Lara beter te eten zijn voor mensen met een 

notenintolerantie, door minder bitterstoffen in de noot. De boom is geschikt voor onrijpe 

verwerking, zoals in oliën of dranken, maar leent zich ook voor zowel verse consumptie of als 

bewaarnoot. Geschikt voor particulier, notenplantages en agroforestry. 

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Recent Frans walnotenras, geselecteerd voor hoge producties. 

Bloeitijd Laat, Protandrisch met overlap, dus deels zelfbestuivend. In combinatie 
met o.a. Franquette is de bestuiving optimaal.  

Rijptijd Half september 

Vrucht Vrij ronde, middelgrote noten met een goede smaak. De noten van 
Lara zijn beter te eten voor mensen met een notenintolerantie.  

Gebruik De noten van Lara zijn goed voor verwerking (olie, dranken, etc), verse 
consumptie en voor bewaren. 

Bijzonderheden Beter eetbaar voor mensen met notenintolerantie door minder 
bitterstoffen in de noot. Rijk aan antioxidanten en omega-3 vetzuren. 
Draagt na zo’n 4 jaar noten en haalt hoge producties per boom. 

Volwassen boomhoogte >20m 

Bestuiving Zelfbestuivend en laterale vruchtdracht 

pH- waarde 6.0 tot 7,2 

 

  



 

 

Fernette 

De walnotenboom ‘Fernette’ is een kruising tussen de rassen ‘Franquette’ en ‘Lara’. Het is een 

kleinblijvende boom van zo’n 6 tot 8 meter hoog, die vooral wordt ingezet als bestuiverras. De 

boom draagt lateraal en produceert voor zijn omvang redelijke producties van goede, 

middelgrote noten. De boom is protogynisch, de vrouwelijke bloei vindt voor de mannelijke 

bloei plaats. Er is wel een kleine overlap waardoor hij deels zelfbestuivend is. De mannelijke 

katjes bloeien uitbundig. De noten zijn gemakkelijk te kraken en lenen zich goed voor verse 

consumptie en onrijpe verwerking tot oliën e.d. De noten vallen elders bij aanvang van de herfst, 

in eind september of begin oktober.  

 

Specificaties: 

Blad Groen, laat uitlopend 

Herkomst Kruising tussen Franquette en Lara.  

Bloeitijd Erg laat, Protogynisch met overlap, zelfbestuivend maar de vrouwelijke 
bloei is voor de mannelijke. Een zeer goede late bestuiver. Draagt 
lateraal vruchten. 

Rijptijd Eind september, begin oktober 

Vrucht Rond, vrij groot 32-36mm, gemakkelijk te kraken. Dunne schaal 
waardoor gemakkelijk te kraken. De mannelijke bloei is uitbundig. 

Gebruik Best voor verse consumptie en verwerking tot olie, dranken, etc. 

Bijzonderheden Zeer goede late bestuiver, dé bestuiver voor Fernor. 1 Fernette per 10 
andere bomen in een plantage. Zeer vroeg vruchtbaar en resistent 
tegen basteriebrand en fruitmot. 

Volwassen boomhoogte Klein en compact, uiteindelijk zo’n 6 tot 8 meter. 

Bestuiving Protogynisch. Bestuift Fernor en Lara. 

pH- waarde 6,0 tot 7,5 

 

 



 

 

Plovdivski 

Walnotenboom ‘Plovdivski’ is een grote, zeer gezonde boom en groeit uiteindelijk tot zo’n 20 meter 

hoogte met een brede kroon. De boom is herkenbaar aan het grote, eironde blad en loopt vrij laat 

uit. De vruchten zijn vrij groot en hebben een vrij dikke schaal, waardoor ze uitstekend te bewaren 

zijn. De noten zijn heel uit de bolster te halen en smaken erg goed. De bloei is protandrisch, de 

mannelijke katjes komen eerder dan de vrouwelijke stempels. Door de korte overlap is de boom 

grotendeels zelfbestuivend, maar met een bestuiverras (Buccaneer) zijn er meer vruchten. De 

vruchten rijpen de 2e helft van september. De boom is zowel geschikt voor particulier gebruik als 

voor notenplantages en agroforestry. 

Specificaties: 

Blad Groen, groot en langwerpig 

Herkomst Plovdiv, Bulgarije. Een van de beste Oost- Europese rassen 

Bloeitijd Middentijds tot laat, Protandrisch met korte overlap. Deels 
zelfbestuivend. 

Rijptijd 2e helft september, begin oktober 

Vrucht Redelijk grote, langwerpige noot met een uitstekende smaak 

Gebruik Verse consumptie en goed bewaarbaar. 

Bijzonderheden Erg smaakvolle noten en een gezonde, mooie boom. Hoog oliegehalte 
in de noten. 

Volwassen boomhoogte 20+ meter 

Bestuiving Deels zelfbestuivend, met bestuiverras meer vruchten (Buccaneer, 
Fernette) 

pH- waarde 5,9 tot 7,2 

 

  



 

 

Proslavski 

 

Walnotenboom ‘Proslavski’ is een grote, forse groeier tot wel 30 meter hoog, groeit iets steiler dan 

‘Plovdivski’. De boom is herkenbaar aan het grote blad. De vruchten zijn groot, langwerpig en 

hebben een grote kern. De smaak van de noten is erg goed. De bloei is protandrisch, de mannelijke 

katjes komen eerder dan de vrouwelijke stempels, maar door een korte overlap is de boom deels 

zelfbestuivend. Met een bestuiverras zoals Buccaneer of Fernette is de vruchtdracht groter. De 

noten zijn geschikt voor verse consumptie en zijn goed bewaarbaar. De bomen kunnen worden 

toegepast in particuliere tuinen, walnotenplantages en in agroforestry.  

 

 

Specificaties: 

Blad Groen en groot 

Herkomst Bulgarije 

Bloeitijd Middentijds tot laat. Protandrisch met korte overlap. Deels 
zelfbestuivend. 

Rijptijd 2e helft september 

Vrucht Grote noot met een zeer goede smaak 

Gebruik Verse consumptie en goed bewaarbaar 

Bijzonderheden Gezonde boom, lijkt op Plovdivski. Erg lekkere noten met hoog 
oliegehalte. 

Volwassen boomhoogte Sterke groeier, 20 tot 30 meter.  

Bestuiving Deels zelfbestuivend, met bestuiver meer vruchten (Buccaneer of 
Fernette)  

pH- waarde 5,9 tot 7,2 

 

  



 

 

Nr. 16 

Walnotenboom ‘Nr. 16’ is een matige groeiende boom die zo’n 12 tot 16 meter hoog wordt. De 

onderste takken kunnen door gaan hangen tot aan de grond. De boom draagt lateraal vruchten 

waardoor er hoge producties gehaald kunnen worden. ‘Nr. 16’ loopt vrij vroeg uit en kan daardoor in 

sommige jaren bevriezen tijdens late lentenachtvorst. De boom bloeit protogynisch, de vrouwelijke 

stempels komen eerder dan de mannelijke katjes, maar door de grote overlap is de boom volledig 

zelfbestuivend. Een bestuiverras is niet nodig. De smaak van de noten is echter erg goed en door het 

hoge oliegehalte zijn de noten zeer geschikt voor het verwerken tot notenolie. De noten zijn na een 

jaar bewaren nog steeds erg goed van smaak. De boom is dus ondanks het vroege uitlopen zeker de 

moeite waard om aan te planten. Nachtvorstberegening/ bescherming kan de schade voorkomen/ 

beperken. De bomen zijn toepasbaar in particuliere tuinen en (kleinschalige) walnootplantages. 

 

Specificaties: 

Blad Groen, vrij vroeg uitlopend 

Herkomst Zaailing van Rita in Michigan, USA 

Bloeitijd Protogynisch met grote overlap waardoor zelfbestuivend 

Rijptijd 2e helft september 

Vrucht Noot met langwerpige vorm, herkenbaar aan de scherpte punt. Goede 
smaak door hoog oliegehalte en goed bewaarbaar.  

Gebruik Verse consumptie, bewaarbaar en onrijpe verwerking tot oliën e.d. 

Bijzonderheden Hoog oliegehalte, puntige noten. Noten na 1 jaar bewaren nog goed 
van smaak. Draagt lateraal. 

Volwassen boomhoogte 14 tot 18 meter 

Bestuiving Vrij vroeg 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 

 

  



 

 

 

Rita 

Walnotenboom ‘Rita’ is een matig tot vrij grote boom die zo’n 14 tot 18 meter hoog wordt. De boom 

is volledige zelfbestuivend en draagt erg lekkere, middelgrote, 2- zijdig gepunte noten. De boom 

loopt vroeg uit waardoor de verse scheuten in sommige jaren kunnen bevriezen door late 

lentenachtvorst.  Doordat het ras erg vruchtbaar is kan het met nachtvorstbescherming jaarlijks voor 

goede producties zorgen. De boom is ondanks de gevoeligheid voor lentenachtvorst, wel erg goed 

winterhard, waardoor hij ook in Scandinavische landen vaak wordt toegepast. De noten zijn geschikt 

voor verse consumptie, zijn zeer goed bewaarbaar en door het hoge oliegehalte goed te verwerken 

tot oliën e.d. De bomen zijn goed toepasbaar in particuliere tuinen en in (kleinschalige) 

walnootplantages 

 

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Poolse Karpaten 

Bloeitijd Vroeg, begin mei. Volledig zelfbestuivend 

Rijptijd Begin tot half september 

Vrucht Vrij grote, langwerpige noot met een hoog oliegehalte.  

Gebruik Verse consumptie, zeer goed bewaarbaar en door het hoge oliegehalte 
ook te verwerken in oliën e.d. 

Bijzonderheden Erg lekkere, olierijke noot. 

Volwassen boomhoogte 14 tot 18 meter 

Bestuiving Volledige zelfbestuivend 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

  

 

 



 

 

 

Germisara 

De walnotenboom ‘Germisara’ is een sterke Roemeense variëteit en is weinig ziektegevoelig. Het 

bijzondere aan de Germisara is dat de noten een erg hoog oliegehalte (60%) bevatten, waardoor ze 

erg lang te bewaren zijn en daarnaast uitermate geschikt zijn voor het persen van walnootolie. De 

boom is volledig zelfbestuivend, heeft een matige groeisnelheid en vormt een brede, open 

boomkroon.  

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Roemenië, Hunedoara regio 

Bloeitijd Middentijds, volledig zelfbestuivend 

Rijptijd Begin oktober 

Vrucht Redelijk grote, vettige noot, erg hoog oliegehalte van 60% 

Gebruik Verse consumptie, goed bewaarbaar en te verwerken in walnoten- 
producten 

Bijzonderheden Hoog vet/ oliegehalte 

Volwassen boomhoogte >15 meter na 20 jaar 

Bestuiving Zelfbestuiver 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

  



 

Grootvruchtige- notenbomen 

 

Axel 

De walnotenboom ‘Axel’ vormt een grote, brede en opgaande kroon van uiteindelijk tot zo’n 20 

meter hoogte. De vruchten van Axel zijn zeer groot, waardoor hij ook wel de paardennoot of 

vuistnoot genoemd wordt.  De noot is zo’n 5 tot 6cm groot. De smaak is goed bij verse consumptie. 

Door de halfharde schaal en het lage oliegehalte in de noot, zijn ze minder goed te bewaren. De 

schaal van de noot wordt soms als juwelendoosje gebruikt. De boom loopt eind april uit en kan soms 

bevriezen bij late lentenachtvorst. De bloei is in begin mei, met een bestuiver zoals Nr. 16 of 

Broadview draagt de boom meer vruchten. Het is belangrijk dat de boom op kalkrijke grond 

geplaatst wordt, want anders heeft de boom erg veel last van bacteriebrand, wat zowel de takken 

als de noten vrij hard aantast. De boom is toepasbaar in tuinen en plantages. Ervaring met het 

drogen van de noten is sterk aanbevolen bij ‘Axel’. 

 

Specificaties: 

Blad Donkergroen 

Herkomst Axel, Zeeuw- Vlaanderen, Nederland 

Bloeitijd Vrij vroeg, bloeit in mei. Deels zelfbestuivend. 

Rijptijd Eind september tot begin oktober 

Vrucht Zeer grote noot 

Gebruik Verse consumptie, kort houdbaar door laag oliegehalte 

Bijzonderheden Gevoelig voor bacteriebrand, vooral op gronden met een lage pH (<6). 
De noten van Axel rijpen niet altijd goed af. De boom is al wel vroeg 
vruchtbaar en de smaak is goed (na zo’n 2 jaar)  

Volwassen boomhoogte Zo’n 20 meter, grote opgaande kroon 

Bestuiving Meer vruchten met bestuiving van Broadview, Nr.16, Fernette. 

pH- waarde 6,2 tot 7,4 

 

  



 

 

 

Bella Maria 

De walnotenboom ‘Bella Maria’ is een selectie uit het Nederlandse rivierengebied. Het is een mooie 

boom met een opgaande groeiwijze, de boom wordt zo’n 15 meter hoog. De boom loopt 

middentijds uit (begin/ half mei) en is volledig zelfbestuivend. De vruchten zijn tot zo’n 5cm groot, 

wat vrij groot is voor een walnoot. De noten rijpen vanaf half september en zijn het best geschikt 

voor verse consumptie en huisverkoop. De noten smaken goed, alleen zijn wat moeilijk te bewaren. 

De boom is verder geschikt voor allerlei toepassingen, zoals in tuinen maar ook in plantages en 

agroforestry . 

 

Specificaties: 

Blad Donkergroen met lichtere bladnerven 

Herkomst Rhenoy, Gelderland, Nederland 

Bloeitijd Midden- laat, zelfbestuivend 

Rijptijd Na half september 

Vrucht Tot 5 cm grote noten, Smaakvol. Goed gedroogd even te bewaren. 

Gebruik Vooral geschikt voor verse consumptie. 

Bijzonderheden Grote noot, komt schoon uit de bolster en is zelfbestuivend 

Volwassen boomhoogte Zo’n 15 meter 

Bestuiving Zelfbestuivend 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

   



 

Lange van Lod 

De walnotenboom ‘Lange van Lod’ produceert de grootste noten die er zijn. De vruchten zijn tot 

8,5cm groot en dat is echt enorm voor een walnoot. De boom heeft een losse kroonvorm en kan een 

hoogte van meer dan 15 meter bereiken. De boom loopt rond half mei uit, waardoor late 

lentenachtvorst vermeden wordt. Daarnaast is de boom zelfbestuivend, waardoor er ieder jaar 

noten geoogst kunnen worden. De noten rijpen vanaf eind september en zijn vooral geschikt voor 

verse consumptie, want de noten zijn moeilijk te bewaren en de kern krimpt daarbij behoorlijk in. De 

smaak is goed voor een noot met een laag oliegehalte. De boom wordt veelal toegepast in 

particuliere tuinen, maar ook op kleine schaal in plantages en agroforestry.  

 

Specificaties: 

Blad Groen met lichte bladnerven. Dunne takken 

Herkomst Venlo, Limburg, Nederland 

Bloeitijd Midden- laat 

Rijptijd Vanaf eind september 

Vrucht Noten tot 8,5cm.  

Gebruik Verse consumptie en show- noot. Amper bewaarbaar 

Bijzonderheden Enorm grote noten, de grootste die er zijn. Noten tot 8.5cm 

Volwassen boomhoogte >15 meter 

Bestuiving zelfbestuivend 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

  

 

 



 

 

Nothdown Clawnut 

De walnotenboom ‘Northdown Clawnut’ is een zeer oud ras, wat rond de inval door de romeinen in 

Engeland in het jaar 43 na christus naar Richborough Castle is gebracht. Het ras betreft een kleine 

boom van zo’n 6 meter groot ook zo’n 6 meter breed. De noten zijn erg groot en de kern heeft een 

goede smaak. Het is een erg zeldzaam ras en de voorraad van het ras is dan ook zeer beperkt. 

Evenals de rasinformatie. 

 roomgrootte, uitloop en bloeitijd,  vruchtvdracht, houdbaarheid, toepassing, bestuiving 

 

Specificaties: 

Blad Groen  

Herkomst In het jaar 43 naar Engeland gebracht door de romeinen, waar het ras 
door het toenmalige ministery of Agriculture en East Malling Research 
Centre, geselecteerd is. De boom is toen bij Richborough castle 
aangeplant en het ras is dus al millennia oud.  

Bloeitijd n.b. 

Rijptijd Vanaf half september 

Vrucht Erg grote vrucht met een goede, smakelijke witte kern 

Gebruik Verse consumptie, bewaarbaar en kan groen verwerkt worden tot 
likeuren e.d. 

Bijzonderheden Kleinere boom met erg grote noten. Erg zeldzaam 

Volwassen boomhoogte Zo’n 6 meter hoog en breed 

Bestuiving n.b. 

pH- waarde 5,9 tot 7,0  

 

  



 

Orang Oetan 

Het walnotenras ‘Orang Oetan’ is door Boomkwekerij ‘De Acht Plagen’ uit Friesland op de markt 

gebracht. Het is een ras dat grote noten produceert met een goede kerninhoud.  

Er is nog weinig bekend van het ras en de voorraad is nog zeer beperkt.  

 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Boomkwekerij de Acht Plagen, Friesland 

Bloeitijd n.b. 

Rijptijd n.b. 

Vrucht Zeer grote noot tot 6 cm 

Gebruik  

Bijzonderheden Grote noten met goede kerninhoud 

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 

 



 

Roodvruchtige- notenbomen 

Aufhauser Baden 

De walnotenboom ‘Aufhauser Baden’ wordt ook wel de paardenbloednoot genoemd. Het is een 

grote tot zeer grote boom van wel 25 meter hoog en 10 meter breed. De vruchten zijn tot 5.5cm 

groot en hebben een lichtrode kern. De smaak van de noten is erg goed, waardoor de boom geliefd 

is bij restauranthouders en banketbakkers. De boom is zelfbestuivend en de meeste jaren niet 

vatbaar voor late lentenachtvorst. De boom kan jaarlijks erg veel kilo’s produceren. De boom is goed 

toepasbaar op grote oppervlakten van uiteindelijk zo’n 80 tot 100m2 en ideaal toepasbaar in 

notenplantages. 

 

Specificaties: 

 

Blad Donkergroen 

Herkomst Baden- Württemberg, gemeente Aufhausen, Duitsland 

Bloeitijd Middentijds (begin tot half mei) 

Rijptijd Half september 

Vrucht Grote walnoot met een lichtrode kern.  

Gebruik De smaak is erg goed en de noot is daarom populair bij banketbakkers 
en restuaranthouders. 

Bijzonderheden Zeer grote, Rode walnoot. Wordt ook wel paardenbloednoot genoemd. 

Volwassen boomhoogte Meer dan 20 meter 

Bestuiving Zelfbestuivend 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 

 

 



 

 

Buzsáki Pirsobelu 

De walnotenboom ‘Buzsáki Pirosbelu’ is een ras gevonden in Buzsák, Hongarije. Het is een 

walnotenras met een zeer hoge productie van een van de mooiste soorten walnoten. De kern van de 

walnoten heeft een bordeauxrode kleur en de smaak is erg goed. Voor een goede bestuiving is een 

bestuiver nodig. Momenteel is er nog weinig informatie over de bloeitijdstippen, dus hier zullen we 

op gaan monitoren.  

 

Specificaties: 

 

Blad Groen 

Herkomst Buzsák, Hongarije 

Bloeitijd n.b. 

Rijptijd September 

Vrucht Ronde, bordeauxrode noten met een zeer goede smaak 

Gebruik Vers en bewaarbaar, verwerking bij banketbakkers en restaurants 

Bijzonderheden De mooiste onder de rode kern noten, hoge productie van 
bordeauxrode noten 

Volwassen boomhoogte n.b.  

Bestuiving Bestuiver nodig 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

  



 

 

Red Phantom 

De walnotenboom ‘Red Phantom’ is een walnotenboom met een onbekende herkomst, maar is  

jarenlang verhandeld als zijnde de ‘Rote Donaunoot’. Recent is door Boomkwekerij De Acht Plagen 

bekend geworden dat deze soorten vermengd zijn geraakt.  

Het is echter een zeer gezonde boom met een terminale productie van zeer lang bewaarbare, rode 

walnoten. De boom is een matig tot sterke groeier en loopt middentijds uit. De noten zijn 4cm lang, 

2,9cm breed en 3cm hoog. De noot kraakt moeilijk door de dikke schaal, maar de smaak is zeer 

goed. De bloei is protandrisch en voor een goede bestuiving pakt men het best een middentijdse 

bestuiver, zoals Fernette. 

 De boom is goed toepasbaar binnen particuliere tuinen, notenplantages of agroforestry. 

Specificaties: 

Blad Groen 

Herkomst Onbekend 

Bloeitijd Middentijds 

Rijptijd 2e helft Oktober 

Vrucht Middelgrote noot met donkerrood vruchtvlies (4.0x2.9x3cm). Erg harde 
schaal. 

Gebruik Vers en bewaarbaar, decoratienoot voor o.a. banketbakkers. 

Bijzonderheden Paarsrood vruchtvlies, goed winterhard en erg gezond 

Volwassen boomhoogte 15 tot 20 meter 

Bestuiving Niet zelfbestuivend, bestuivers dienen middentijd te bloeien (fernette) 

pH- waarde 5,9 tot 7,0 

 

 

 

Bron: Boomkwekerij De Acht Plagen 



 

 

 

Roter Moßelwalnuss 

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik 

 

Specificaties: 

 

Blad  

Herkomst  

Bloeitijd  

Rijptijd  

Vrucht  

Gebruik  

Bijzonderheden  

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde  

 

  



 

Sychrov 1 (ÔC-TU-3) 

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik 

 

Specificaties: 

 

Blad  

Herkomst  

Bloeitijd  

Rijptijd  

Vrucht  

Gebruik  

Bijzonderheden  

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde  

 

  



 

Red Rief 

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik 

 

Specificaties: 

 

Blad  

Herkomst  

Bloeitijd  

Rijptijd  

Vrucht  

Gebruik  

Bijzonderheden  

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde  

 

  



 

Red Seal 

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik 

 

Specificaties: 

 

Blad  

Herkomst  

Bloeitijd  

Rijptijd  

Vrucht  

Gebruik  

Bijzonderheden  

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde  

 

  



 

Robert Livermore 

 

Robert Livermore 

Boomgrootte, tijdstip uitlopen, bestuiving, vruchtdracht, toepassing, bijzonderheden, gebruik 

 

Specificaties: 

 

Blad  

Herkomst  

Bloeitijd  

Rijptijd  

Vrucht  

Gebruik  

Bijzonderheden  

Volwassen boomhoogte  

Bestuiving  

pH- waarde  

 

  



 

 


