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Executive summary 

In the previous century research was done on assessing the possibilities of nut cultivation in the Netherlands. The 

research indeed mentioned that there are possibilities of cultivating this crop in the country but only when night 

frost has to be controlled. A task was assigned by PPO Fruit to master students of Wageningen University to 

research on the suitability of nuts cultivation in the Netherlands. 

Cultivation of walnut and hazelnut in the Netherlands offers advantages and disadvantages current and future 

growers. This study has researched the agronomical, economic, social and sustainable side of walnut and hazelnut 

production, to limit risks and increase opportunities.  From an agronomical perspective hazelnuts do seem to be a 

crop with high opportunities and low risks, due to their endemic occurrence in the Netherlands. This research 

pointed that, selection of cultivars that prosper in one part of the Netherlands might not do so in another, as rainfall, 

groundwater levels, soil composition or periods with frost differ. Moreover, biotic and abiotic stresses like pests, 

diseases and night frost were detected as constraining factors in current and future production systems. From ans 

economic point of view, the global market of walnut and hazelnuts is a risk. However, local markets offer 

opportunities for both products. Social aspects identified freshness of products, local-for-local, health and 

sustainable nuts production as opportunities from this industry. Risks are identified as increasing allergic reaction 

to tree nuts and weight gain. A sustainable nut production is expected to increase viability and profitability to both 

current and future growers. 

Keywords: Walnut, hazelnut, eco-economy, cultivation, agroforestry, cultivar selection, agro-ecological 
characterisation, (a)biotic stresses. 
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Introduction 

Walking in the Dutch countryside in late summer, one can easily find nut trees and people gathering nuts to use 

them for food or decoration purposes. However, the commercial cultivation of nuts is rare. During the past 20 years 

studies have been conducted on the performances of hazel- and walnut cultivars in the Netherlands, assessing 

the quantity and quality of yields (Wertheim, 1997). Recently, a book about walnut cultivation was published by 

Oosterbaan, addressing multiple cultivation techniques for small and middle scale production within the 

Netherlands (Oosterbaan, 2015). 

In 2015, PPO Fruit started to organize a network of nut growers and breeders and set up a feasibility study for 

Dutch nut cultivation, concentrating on the naturally occurring species of hazelnuts, Corylus Avellana L. and 

walnuts, Juglans regia L. (PPO Fruit, 2015). These efforts are, as stated by PPO Fruit, attributed to changes in 

consumer preferences, the economic environment, as well as, technological progress and environmental factors, 

like climate change and the expected scarcity of crude oil (Meeting PPO, Personal Communication, 10.09.2015).  

Hazelnut is a native nut in a large part of Europe, up until the high north and also in the Netherlands, hazelnut is 

endemic (Van Noort, 12.10.2015). The production of hazelnut in the Netherlands is 2000-2500 kg per hectare 

(Feijen, Personal Communication, 09.10.2015). Three to four years after planting, the hazelnut tree has a 

moderate yield (Frenken, Personal Communication, 29.09.2015). Walnut originates from Central-Asia, from the 

area of Uzbekistan and its surrounding countries. First the walnut was taken to the southeast of Europe and later 

it spread with the Romans through the rest of Europe (Van Noort, 12.10.2015). Walnut trees can easily grow up to 

20 meters high (van Veluw, Personal Communication, 30.09.2015) and an adult tree produces 40-60 kilogrammes 

of nuts per tree (Friessen, Personal Communication, 06.10.2015). After 10 years a walnut tree has a moderate 

yield and it takes around 15 years before the tree is at full production capacity (Friessen, Personal Communication, 

06.10.2015; Van Noort, 12.10.2015). 

Regarding the globally traded volume of walnuts and hazelnuts, recent growing trends can be found for both 

species. Moreover, the total supply value increased for both walnuts and hazelnuts from 2013 to 2014 and 

consumption followed an increasing trend as well. Ecological and agronomical conditions seem to change. Finally, 

with respect to consumer preferences, it can be highlighted that healthy and sustainable choices seem to be an 

ongoing growing trend. In relation to the feasibility study of PPO Fruit, the aim of this project is to research the 

risks and opportunities of nut cultivation in the Netherlands, including agronomical (technical and 

biological), social, economic and agro-ecological perspectives and approaches.  
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In theory, Dutch nut producers can focus on either the local or the global market and, concerning their production, 

from intensive to extensive. To analyse the situation of current nut growers in the Netherlands and give well-

founded recommendations for the future, a natural science approach to agroecology of the food system will be 

utilized. The agro-ecological paradigm, described by Nath Jha et al., “addresses world food needs while 

maintaining environmental sustainability” (Benkeblia, 2015, p.82). Within that natural science approach of the food 

system, researches are “[...] based on an upscaling approach from field level to food system” (Benkeblia, 2015, p. 

183). Therefore, the structure seen in Figure 0.1 will be applied in this report. Nevertheless it has to be highlighted 

that this report will not evaluate all of the shown topics. 

 

 

Figure 0.1 The natural science food system approach in agroecology (Benkeblia, 2015, p.184) 

In order to follow this structure, this report will first analyse the agronomical and the biological and then the 

economic and social characteristics of nut production within the Netherlands. Thereafter different system 

approaches within the agro-ecological paradigm will be defined and examined, in order to make a well-founded 

assessment of recent and future possibilities of nut cultivation within the Netherlands. Following the structure of 

the natural sciences food system approach even further, a main question was formulated and divided into sub-

questions appropriate to the upscaling food system approach, as follows: 

What are the threats and opportunities of nut cultivation in the Netherlands from an agronomical (technological 

and biological), economic, social and agro-ecological perspective? 

1. What cultivar selection is most appropriate for the Netherlands? 

2. What are the most common biotic and abiotic threats and possible solutions? 

3. What are the economic opportunities and risks for Dutch nut cultivation? 

4. What are the social opportunities and risks for Dutch nut cultivation? 

5. What is the future of Dutch walnut and hazelnut production? 
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To answer the general and sub-questions, a literature research was done and interviews with experts were 

conducted of connected fields of study were conducted. 

The first part of the report, mainly dedicated to future nut growers, while they can still decide on where to start and 

with which cultivar, will contain a chapter with the agronomical characterisation (interaction of soil and microclimatic 

conditions) of the different ecological regions in the country. The following chapter will contain a review of the 

different cultivars and their performances. Afterwards, this data will be compared to the information of the preceding 

chapter, providing indications on the most suitable cultivar per area of the Netherlands. Having given such an 

overview, the report will focus on biotic and abiotic stresses detected in the current production systems and 

conclude with information on agronomical and technological solutions.  

The second part of the report, containing an economic and a social section, will assess opportunities and risks for 

current and future nut growers, followed by an overview dedicated to a demographic analysis of the product 

marketability, including a consumer analysis. Information on the current system of production, processing, 

distribution and consumption will be given, focusing on the economic characteristics of the supply chain and the 

market structures and on the social aspects of consumers. 

The third part of the report will be an overview of food system approaches within the agro-ecological paradigm that 

suit the system of walnut and hazelnut production. Three different approaches will be identified, defined and, if 

applicable to the Dutch nut industry, assessed in detail. The three approaches are biobased economy, bio-

economy and eco-economy. This part, thus, provides information on the interaction of nut trees with other crops, 

livestock and the surrounding environment, possibilities of using the whole tree and, furthermore, social initiatives 

to strengthen the producers position within the Dutch economy. 

Finally, the report will be concluded by summing up the most important findings and highlighting future 

opportunities and threats. Based on that, recommendations are formulated regarding current nut growers and 

future nut growers, as well as, knowledge gaps and issues for which further research needs to be done in the 

future.  
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1. Agro-ecological Zones 

This section of the report has the function to provide agronomical information that is relevant to the cultivation of 

nuts (Corylus avellana L. and Juglans regia L.). Moreover, it aims to be literature analysis to establish, exclude, or 

suggest cultivar suitability based on climatic and pedological intrinsic characteristics of different areas of the 

Netherlands. Data on the weather and soil chemical-physical properties were studied, to identify specific attributes 

of different agro-ecological regions in the Netherlands. Even if it was possible to find all of the relevant information 

for a first analysis, it was not always possible to have a complete spatial overlap between the sampled areas for 

soil and climate data. The criteria adopted for the selection of the information were to choose surveyed areas for 

soil and weather data that were closest as possible to each other and to choose strategic points to cover the 

largest area, without leaving spatial gaps without information. A first subdivision of the Netherlands, in ecological 

areas, was done on the basis of precipitation distribution and soil textural classes (Daniels et al., 2013). 

Subsequently, the soil’s chemical and physical characteristics of these regions were retrieved, by studying soil 

maps of the Netherlands (Rip et al., 2003). Weather data have been estimated for the different regions by analysing 

graphs of meteorological information. This information has been found on a website, dedicated to gather data on 

weather and climate (www.weather-and-climate.com, 2015). Combining metrological and pedological data it was 

possible to define agronomical regions and to analyse their suitability for production of these nuts species. 

 

1.1 Material and Methods 

Identification of soil regions 

To define different soil regions in the Netherlands, a literature search was conducted through the Wageningen 

University and Research centrum (WUR) library. The subdivision of the soil regions is based on the analysis of 

Daniels et al., 2013. In this paper, which investigated changes of rain patterns in the Netherlands, six main soil 

regions, high, south-west, west, south-east, east and north, were defined based on their spatial orientation and on 

the main textural class (Figure 1.1).  

  

Figure 1.1 Map of The Netherlands with coloured polygons indicating the six different soil characteristic regions and 
encompassed KNMI precipitation stations (Daniels et al.,2013). 

http://www.weather-and-climate.com/
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The nomenclature of these regions was maintained, and specific soil properties were further investigated. To obtain 

data on physical properties, the soil maps of the Netherlands published by Rip et al., 2003 were analysed and 

data was retrieved on mineral composition of the soil and on drainage classes (Figure 1.2). In the publication of 

Rip et al., 2003, 16 different areas, distributed in all regions of the Netherlands, were surveyed allowing a complete 

overview of the soil properties of the whole country. The 16 areas indicated in the paper, attributed to the 

corresponding soil regions (Table 1.1). To complete the overview of soil properties, pH ranges were attributed to 

each of the six regions. The map of soil pH that was published by van der Linden et al., 2009 was used. 

Table 1.1 Six main soil regions (Daniels et al.,2013) enclosing the 16 areas were soil survey were conducted (Rip et al., 2003 ). 

6 soil regions Name of the soil surveyed locations Corresponding number of the soil surveyed locations 

High • Beekbergen 
• Schinnen 

• 6 
• 16 

South- west • Heinkenszand • 8 

West • Waterland 
• Nieuwveen 
• Noordwijk 

• 1 
• 9 
• 11 

South-east • Lierop 
• Difdijk 

• 7 
• 14 

East • Haaksbergen 
• Bemmel 
• Offelt 

• 5 
• 13 
• 15 

North • Wanneperveen 
• Valthermond 
• Weserbork 
• Ens 
• Ferwerd 

• 2 
• 3 
• 4 
• 10 
• 12 

 

Attribution of climatic characteristic to each region 

Data on the climate were selected by choosing information from stations located close to the 16 soil surveyed 

areas, to collect data relevant to an agronomical framing, to apprehend the meteorological condition during the 

different phenological phases of the crops and to understand how these could be affected. Weather information 

on mean maximum and minimum temperature, mm of rain, and relative humidity (RH), were considered on a 

monthly base. The data is shown in Appendix Table 1. The positions of the weather stations were located on a 

map of the Netherlands and weather and climate data was added. Locations of weather stations were paired with 

the location of the soil sampled area on a map. Subsequently, a selection of the most relevant stations was done, 

by choosing sites that were not too close to each other, but close enough to the corresponding soil surveyed areas. 

Three to four weather stations per soil surveyed area were selected. Once the interesting sites were identified, the 

graphs with the weather data per months were downloaded for each location, and data was obtained directly from 

the graphs. After the data was extrapolated and fitted in Excel, averages of the weather information were calculated 

from each of the six main regions on an annual base.  

Figure 1.2 Legend for interpretation of the draining classes (Rip et al., 2003). 
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1.2 Results and Discussion 

The results of matching soil and weather properties for the six regions are presented in Table 1.2. Here information 

is provided on the climate and the main textural class of each region. A first overview of specific soil conditions for 

the different regions is provided in Table 1.3, to identify potential hampering condition, and to develop 

recommendations based on this first analysis. 

Table 1.2 Summary of the 6 main agronomical regions and their climate characteristic on a yearly base 

Regions Main type of soil Mean 
elevation (m) 

 Mean 
precipitation 
(mm) 

Mean max. 
temperature  
(°C) 

Mean min. 
temperature 
(°C) 

Average air RH 
(%) 

High Sand and loam 60 870 14 7 82 

South- west Clay 2 791 13 7 84 

West Clay and peat 0 831 13 6 83 

South-east Sand 15 776 13 5 83 

East Sand 12 813 12 5 84 

North Sand and peat 4 814 12 4 84 

 

From this first overview, it is possible to conclude that average RH is high in all of the six regions, and therefore, 

caution is recommended concerning fungal infection, because fungi thrive best in surroundings with high humidity 

(Bruin, Personal Communication, 01.10.2015). The data on mean minimum temperatures suggests that 

temperatures approach 0 °C even in late spring. Therefore, the chance of spring frost is high in all of the six regions 

(Table 1.2). From a first observation based on mm of rain, the south-east and the south-west regions show the 

lowest amount of precipitations, leading to the assumption that summer irrigation for the crops could be needed, 

depending on the specific water holding capacity of the soil. By looking at specific soil properties for the different 

regions and the spatial distribution of the soils in the regions, it was possible to observe that the conditions for 

each area are heterogeneous. From a first analysis, based on the drainage classes it appears that areas: 1, 2 and 

16 show some restriction to cultivation due to the high ground water table. Moreover, area: 2, 5, 6, 9, 15 and 16 

appear to have an overall low pH range (Table 1.3). Such low pH could be hampering for plant growth, because 

of the potential low availability of macronutrients (Figure 1.3) typical of strong acid soils (pH range 4 to 5.5). 
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Table 1.3 specific soil properties of the 6 regions. 

Regions Main textural 
class 

Areas 
number of 
sampled 
site 

Specific soil characteristic    Drainage 
class 

Regions 
top soils 
pH 

High Sand and loam 6 • NON CALACREUS SANDY EARTH 
SOILS   

• THICK CALCAREUS EARTH SOILS 
• HUMUS PODZOL SOILS 
• PLAISTOCENE SANDS MORDER 

PODOZOL SOILS 

VII 4-6 

  16 • LOAMS PLEISTOCENE AEOLIAN 
LOESS 

• BRIK SOILS PLEISTOCENE AEOLIAN 
LOESS 

• CLAYS NON-CALCAREOUS POLDER 

III 4-5 

South- west Clay 8 • CLAYS CALCAREUS POLDER 
• CLAYS NON CALCAREUS POLDER 

VAGUE SOILS 
• HUMS PODOZOL SOILS 
• PARTIALY CUT-OVER CLAY-OVER-

PEAT AREAS 

V,VI,VII,III 6-7> 

West Clay and peat 1 • EARTHY PEAT SOILS 
• VAGUE SOILS 
• CLAYS EARTH SOILS 

I,II 4-7 

  9 • SHALLOW PEATY ERTHY SOILS 
• CLAY EARTH SOILS 
• EARTHY PEAT SOILS 
• SHALLOW PEAT PODZOL SOILS 

II, III, IV, V, 
VI 

4-5 

  11 • NON-CALCAREOUS VAGUE SOILS 
• THICK EARTH NON-CALCAREOUS 

EARTH SOILS   
• CLAYS EARTHSOILS 
• CLAYS CALCAREUS POLDER 
• ERTHY PEAT SOILS 

II,III,IV,VI, 
VII 

4-7> 

South-east Sand 7 • NON CALACREUS EARTH SOILS 
• NON CALACREUS SANDY EARTH 

SOILS 
• HUMUS PODZOL SOILS 
• RAW PEAT SOILS 

II,III,V,VI,V
II 

4-5 

  14 • FLUVIAL CLAYS 
• VAGUE POLDER 
• EARTH SOILS 
• NON-CALCAREOUS VAGUE SOILS 
• SCOUR-HOLE DEPOSIT 

II,III,V,VI 5-7 

East Sand 5 • HUMUS PODZOL SOILS 
• THICK EARTH SOILS NON-

CALCAREOUS 
• NON CALACREUS SANDY EARTH 

SOILS   

II,V,VI,VII 4-5 

  13 • VAGUE SOILS NON-CALCAREOUS 
POLDER 

• CALCAREUS POLDER VAGUE SOILS   

V,VI,VII 4-5 

  15 • FLUVIAL CLAYS 
• NON-CALCAREOUS SANDY EARTH 

SOILS 
• THICH EARTH SOILS NON-

CALCAREOUS 
• HUMUS PODZOL SOILS   

III,V,V,VI;V
II 

4-5 
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North Sand and peat 2 • HUMUS PODZOL SOILS 
• EARTHY PEAT SOILS 
• SHALLOW PEAT PODZOL SOILS 
• PARTLY CUT-OVER PEAT LANDS 
• RAW PEAT SOILS 

I,II,III,VI 4-5 

  3 • PEAT SOILS WHIT A SANDY MAN-
MADE TOPSOIL 

• SHALLOW PEAT SOILS WHIT A 
SANDY MAN-MADE TOPSOIL 

• HUMUS PODZOL SOILS 
• NON CALACREUS SANDY EARTH 

SOILS 

III,V,VI,VII 5-7> 

  4 • INLAND DUNES 
• HUMUS PODZOL SOILS 
• SHALLOW PEAT PODZOL SOILS 
• GLACIAL CLAYS 
• THICK EARTH SOILS NON-

CALCAREOUS 
• EARTHY PEAT SOILS 
• SHALLOW PEAT SOILS WHIT A 

SANDY MAN-MADE 
• NON CALACREUS SANDY EARTH 

SOILS 
• MODER PODZOL SOILS 

III,V,VI,VII 4-5 

  10 •  CALCAREUS POLDER VAGUE 
SOILS 

• NON-CALCAREOUS SANDY EARTH 
SOILS 

IV,VI,VII 6-7> 

  12 • NON-RIPENED CLAYS 
• CLAYS CALCAREUS POLDER 

VAGUE SOILS 
• CLAYS NON-CALCAREUS POLDER 

VAGUE SOILS 

III,V,VI 5-7 
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1.3 Concluding Remarks 

Most hampering conditions for plant production are considered to be strongly acid soils with a pH of 4.0 to 5.5 

(Figure 1.3), high water level and rigid spring temperature for walnuts (Table 3.1). This chapter gives an overview 

of extended areas. It is intended to provide an idea of what to expect from soil conditions of nearby locations. It is 

not possible to evaluate specific and niche characteristics of a single farm hold, for which specific soil analysis and 

weather data are needed, to be able to make a final suitability assessment. The results from this chapter will be 

linked to cultivar specific data in Chapter 3. 

  

Figure 1.3 Plant available nutrients in function of soil pH (P. 
Sequi.2005). 
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2 Cultivar Selection 

Cultivar selection is very important for the walnut and hazelnut production. Nut growers have to consider that none 

of the cultivars will offer all good traits that are desired. The following criteria need to be considered by growers 

during selection of both walnuts and hazelnut cultivars: short vegetation time, pollination, good nut qualities, high 

productivity and low susceptibility to pests and diseases. 

Short vegetation time 

The focus for this is on the cultivars and genotypes that are considered to be late on initiation of vegetation time 

as well as early on completing their vegetation time. In most of the areas in the Netherlands there is spring frost; 

therefore walnut cultivar that tend to initiate flowers in late spring will be damaged less by frost as compared to the 

early flowering cultivars. This is due to the fact that spring frost can destroy all developing buds, leaves, male 

flowers as well as female flowers and affect the possibilities of nut cultivation (Cerović et al., 2010). In areas where 

frost is expected in spring, selection of the late flowering cultivar is important to avoid yield loss as a result of frost 

damage on walnut flowers. These findings correspond with facts from Oosterbaan, saying that “flowering time is 

important because when walnut cultivars flower early, they will have more chance of being damaged by spring 

frost” (Personal Communication, 30.09.2015). However, presence of spring frost does not seem to be a problem 

to hazelnut because hazelnut cultivars are winter crops that can tolerate spring frost. Moreover, it is not 

recommended for a walnut grower to select a low-lying area for production purposes because this area tends to 

store cold air, therefore raising possibilities of the crop to be damaged by frost (Ramos, 1997). Additionally, a good 

hazelnut cultivar has to withstand winter hardness and early rains during blooming and fruit set period. 

Pollination 

In walnut trees, male and female flowers are positioned on different parts of the same branch. Transfer of pollen 

to the stigma is mainly influenced by wind. Shed of the male flower as well as pollen reception by a female flower 

are closely associated to the leafing date of the tree. Nut trees can pollinate themselves, but nut onset is more 

efficient with cross pollination (Reid et al., 2009). Oosterbaan stated that “some walnut cultivars can manage to 

pollinate themselves, but when there is no overlap between male and female flowers, there is a need of using 

another cultivar as pollinator” (Personal Communication, 30.09.2015). Moreover, Bruin replied to us that “cross 

pollination of the walnut cultivars is not considered as a problem, because the shared pollen always produces the 

same nut. Changes only occur when such a nut is used as seed, and a tree sprouts, then you have a hybrid.” 

(Personal Communication, 01.10.2015). Therefore, there is a need of multiple nut cultivars with corresponding leaf 

dates to assure higher rate of cross pollination for good fruit set. 
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Productivity and nut quality 

Here, the importance is located on the cultivars that tend to have more fruitful lateral buds branches which tends 

to bear nuts in a bunches. A good nut is considered to have kernels that are easily removed from its shell, higher 

kernel percentages and a light kernel colour. Moreover, the kernel should be well covered by the shell so as to 

ensure a good protection from physical aspects that could cause damage. Langeveld stated that “it is important to 

select walnut and hazelnut cultivars with high yield and quality. However, quality should be considered first while 

yield should be above acceptable level and not necessarily a top yield” (Personal Communication, 28.09.2015). 

 

2.1 Cultivars of Walnuts  

Walnut cultivation is mainly limited by temperature extremes, even though vulnerability depends on the type of the 

cultivar. Climate needs differ from cultivar to cultivar, but usually walnut needs 800 hours below 7ºC for a 

homogeneous bud break as well as for ensuring new fruit set on the tree. Moreover, high amounts of temperature 

above 38ºC during summer leads to sunburn on the nuts as well as desiccation of the walnut kernels (Ramos, 

1997). Selection of the hazelnut cultivars was mainly done by focusing on the countries that are the biggest 

producers of walnuts in the world. The cultivars of these countries were compared to see if they are suited to be 

grown in the Netherlands. A comparison of walnut cultivars from Romania, Turkey and the Netherlands was done 

by assessing cultivar characteristics such as blooming time, flowering period, productivity, kernel colour, taste, 

frost susceptibility and disease resistance. These countries were chosen, because they are the biggest producers 

of walnut and the climate of the specific areas where walnut is cultivated is close to that of the Netherlands. 

Romania is considered to be among the best walnut producers in the world. Appendix Table 2 describes results of 

different walnut cultivars evaluated in the spring of 1997 at S.C.D.P. Vâlcea in Bujoreni in Romania. The area has 

a temperate climate and average annual temperature of 10.2ºC with 715 mm of rainfall per year, which is 

favourable for growth and development of walnuts. Moreover, soil condition of the area is alluvial and has a pH of 

6.8 (Botu et al., 2009; Vasilescu and Botu, 1995). The cultivars with earliest production of female flowers are 

Muscelean and Vamit, while Jupâneşti has latest female flower production (Appendix Table 3). The disadvantage 

of the cultivars that produce earlier flowers is that they have more chance of being affected by spring frost 

compared to the late flowering cultivars. Moreover, some walnut cultivars are self-pollinaters but others need 

pollinizers to ensure efficiency on fruit setting. The highest mean yield per tree was 12.3 kg from cultivar Jupâneşti 

while the lowest yielding cultivar was Geoagiu 65. All cultivars have a good kernel taste and cultivars Argeşan, 

Muscelean, Orăştie and Sibişel 44 are more resistant to Anthracnose disease (Appendix Table 3). Therefore, 

cultivar Jupâneşti is the best Romanian cultivar that can be grown in the Netherlands, because it is suitable for 

almost all production requirements of the country.  
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In Turkey (Appendix Table 3), research describes the performance of the walnut cultivars from experimental trial 

in the area of Bursa located in north-west of the country. The area has a maximum temperature of 43.8°C, a 

minimum temperature of -19.2°C and an average rainfall of 700 mm per year. The soil condition is a clay soil type 

dominated by a pH of 7.1-7.5 (Dogan et al., 2005; Ertürk et al., 2014). Additionally, cultivars like Şebin, Bilecik, 

Maraş 12, and Şen 1, produce early female flowers. This indicates that the mentioned cultivars are more 

susceptible to spring frost than the late flowering cultivars. All of the Yallova cultivars were not performing well in 

the areas with spring frost, but they are more resistant to walnut blight, anthracnose and Carpocapsa diseases 

(Appendix Table 2). The highest number of fruits per tree was 190 on the Şebin cultivar and the lowest yield of 

fruits per tree was 48 on the Şen 1 cultivar. Since all Turkish cultivars tend to flower early and the area has more 

extreme temperatures than in most of the areas in the Netherlands it can be concluded that these cultivars will not 

do well here. 

Referring to the Netherlands, characteristics of walnut cultivars grown in different parts of the country are described 

in Appendix Table 4. In the country, all cultivars in which female flowering period is before the middle of May, are 

considered to be more susceptible to spring frost. Cultivars that flower in the second half of May can manage to 

avoid damage by spring frost, while spring frost usually does not occur so late in the year. In connection to this, 

Bruin stated that “in the Netherlands Buccaneer and Broadview are sold often, this is because in school students 

learn Buccaneer and Broadview are good cultivars. Dionym is sold often too, but its nut shell does not crack very 

well, not free from Xanthomonas and Gnomonia and it also sprouts too early” (Personal Communication, 

01.10.2015). Moreover, Oosterbaan stated that “the most used cultivar is Broadview and the most important 

reason is that, it was propagated by a breeder and it has specific characteristics like very good nuts and good 

yield” (Personal Communication, 30.09.2015). 

For all the countries that are producers of walnuts, rootstocks are indeed needed by growers for a successful 

growth of the walnut tree. Rootstocks are produced to be suitable to different climate types of the area. Additionally, 

rootstocks also offer a good anchorage, plant vigour and resistance to both pests and diseases within and outside 

the soil. However, no kind of rootstock has been proven to be the best for all mentioned characteristics for walnut 

production. Therefore, the advantages and disadvantages of every type of rootstocks should be taken into 

consideration regarding location of the walnut orchard. Appendix Table 8, describes type of rootstocks of walnut 

cultivars originating from different countries with their description and cultivars suitability (Godeanu et al., 2002; 

Reil, 1999; Barut, 1996; Achim et al., 2006). Jupâneşti cultivar has characteristics that are favourable for growth 

in the Netherlands, therefore breeders can use Tg.Jiu 1-(Mt), Portval (Syn,VL26B), VL40B and VL 103M rootstocks 

with the cultivar for nut production. However, the Portval (Syn,VL26B) seems to produce more benefits than other 

cultivars, like good compatibility with other cultivars, high yield when grafted with Jupâneşti, being vigorous, spread 

shape and most resistant to diseases. This could offer a good solution for the walnut production in the Netherlands. 

Bruin mentioned that “the rootstock Paradox discovered in the US is good but is not [frost] resistant enough in the 

Netherlands because it is too cold for a long period of time” (Personal Communication, 01.10.2015). Additionally, 

it is better or more compatible to J. nigra. But within 20 to 25 years they develop incompatibility to each other and 

the tree will die” (Bruin, Personal Communication, 01.10.2015). Moreover, by expert interview it was possible to 

obtain a list of the most grown cultivars in the Netherlands, which is presented in Table 2.1.  
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Table 2.1 Cultivars of walnut mentioned by growers and experts 

Experts  v.d. Sluis Smallekamp Van ‘t 
Westeinde 

Bruin Schepers Oosterbaan De Vries 

30.09.2015 06.10.2015 09.10.2015 01.10.2015 10.10.2015 30.09.2015 25.09.2015 

Cultivars Bella Maria Amphyon Axel Broadview Amphyon Broadview Belnoot 

Broadview Axel Broadview Buccaneer Broadview   Buccaneer 

Buccaneer Bolle Jan Buccaneer Corne Buccaneer   Dionym, 

Coenen Broadview Coenen Franquette Cyril   Nr. 10 

Franquette Buccaneer Drjanovski Nr. 120 Dionym   Nr. 16 

Laciniata Coenen Hansen Nr. 1247 Hansen   Nr. 22 

Lange van 
Lod 

Drjanovsku Nr. 16 Nr. 126     Nr. 26 

Nr.16 Franquette Plovdivski Nr. 139       

Plovdivski Grand-Jean Proslavski Parisienne       

Proslavski Mars  Rita         

Purpurea Parissiene           

Rode Donau Plodivski           

Rode 
Moezel 

Proslavski           

 

2.2 Cultivars of Hazelnuts 

Selection of the hazelnut cultivars was mainly done by focusing on the countries that are the biggest producers of 

hazelnuts in the world and that have areas where the climate of hazelnut orchards is similar to that of the 

Netherlands. The cultivars of these countries were compared to see if they are suited to be grown in the 

Netherlands. 

In Italy, data on the performance of most of the Italian hazelnut cultivars were taken from the region of Čačak 

under the favourable conditions of Central Serbia (Mitrović et al., 2008) which is listed in Appendix Table 5. 

Moreover, the cultivar Tonda Gentile delle Langhe ripens earlier than the rest of the cultivars due to the earlier 

shedding of the female flowers, which is considered to be a good character for hazelnut production. The higher 

amounts of kernel oil content were 62.37 percent in the Tonda Giffoni and 60.09 percent on the Mortarella hazelnut 

cultivar. Oil content is important for the production of hazelnut oil and also for longer preservation of the nut 

(Kinderlerer and Johson, 1991). 
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In case of Turkey, the performance of hazelnuts cultivars in the province of Ordu and Giresu are described in 

Appendix Table 6. Ordu province has an average temperature of about 15°C, relative humidity of 73.32 percent 

and rainfall of 939 mm per year and a mean monthly rainfall of 78.26 mm (Bostan, 2008). Yield of cultivars Tombul, 

Palaz and Çakıldak were recorded in Ordu province while cultivar yield for Kalınkara was recorded in the province 

of Giresun (Ozdemir, 1997). In this region, the longest and shortest flowering times are recorded for Palaz, which 

flowers for 81.67 days and 48.33 days for the Çakıldak cultivar, respectively. Moreover, the mean pollen reception 

period for the female flower differed from 61.67 days for Kalınkara to 28.33 for Çakıldak cultivar. The difference in 

the flowering period is mainly associated with variation of the climate within a year as well as the altitude of the 

area. The highest percentage of kernel oil content of 68.52 percent was recorded on the Kalınkara (Appendix 

Table 6). Despite having higher oil content, Kalınkara produces a low yield of 1484 tons per year compared to 

43324 tons for Palaz (Ozdemir, 1997). All cultivars produced a very good kernel taste, but Tombul and Palaz have 

a better kernel colour than the other cultivars. Almost all cultivars need pollinizers so as to ensure efficient 

pollination as well as good nut quality characteristics. 

Referring to the Netherlands, characteristics of hazelnut cultivars grown in different parts of the Netherlands are 

described in Appendix Table 7. In terms of productivity, Emoa-1 is considered to have a very good production 

compared to the rest of the hazelnut cultivars. Corabel has an excellent kernel taste compared to other cultivars. 

Based on the cultivar selection from multiple countries, we did not find any hazelnut cultivars from the cultivars 

from abroad that are well adapted to the climatic condtions of the Netherlands. 
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For all countries that are producers of hazelnuts, rootstocks are needed by growers for a successful growth and 

development of their crop. In most of the areas hazelnut cultivars are grown based on their self-root system and 

they are mostly propagated with the use of suckers and layering techniques. Moreover, stool layering is frequently 

used in the nurseries, due to the fact that cutting as well as grafting had not been invented as a new propagation 

technique yet. Currently, the new invented grafting technique has resulted in a higher chance of grafting success 

and has increased the use of rootstocks of different cultivars for production purposes. However, many researches 

focusing on hazelnut rootstocks are considered to be restricted to suckering hazelnut, but an increase of a non-

suckering hazelnut rootstock has gained more consideration as a result of hardships on removing suckers in the 

field (Rovira et al., 2008). An example of the species established as a non-suckering rootstock is a Turkish hazelnut 

plant (Corylus colurna). The main benefit of using this kind of rootstock is that, it has no suckers and this reduces 

the maintenance costs to a grower. Additionally C. colurna is less susceptible to pests and diseases, tolerant to 

drought condition and offers best fruit and kernel quality (Rakićević et al., 2008). The species suffers a lot from 

transplanting and this is due to the fact that, the species has very few lateral roots and powerful main roots. A list 

of the most frequently mentioned suitable cultivars of hazelnuts can be found below, this list is presented in Table 

2.2. 

 

Table 2.2 Cultivars of hazelnut mentioned by growers and experts. 

Experts  Schepers 
10.10.2015 

Frenken  Feijen Smallekamp De Vries 

29.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 25.09.2015 

Cultivars Emoa 1,2,3 Corabel Corabel Emoa 1,2,3 Cosford 

Hallesche Riesen Cosford Emoa 1,2,3   Emoa 1,3 

  Emoa 2 Gunslebert   Gunslebert 

  Gunslebert Gustav Zeller   Haan Teuteren 

  Gustav Zeller Hallesche Riesen   Hallesche Riesen 

  Lange Tidling 
Zeller 

Lange Tidling 
Zeller 

  Lange Spaanse 

  Riccia di Talanica Tonda di Giffoni   Lange Tidling 
Zeller 

        Tonda di Giffoni 

        Webb’s price Cop 

 

2.3 Concluding Remarks 

Cultivar selection is very important for both walnut and hazelnut growers. For the cultivar selection growers should 

test the few new cultivars on an experimental plots before planting them in large quantities. Moreover, further 

research should be done on the lateral buds so as to increase the yield of hazelnut cultivars, not only that, but 

more research should be done to the production of the hazelnut rootstocks so as to increase the growth of the 

hazelnut industry. It is recommended that research is done to kernel taste, as until now only research has been 

done within a country and thus no comparison can be made between different cultivars from different countries.  



24 
 

3 Cultivars for the Netherlands 

This chapter will give an overview of walnut and hazelnut cultivars, that could be suitable for cultivation in the 

Netherlands, by combining the information from chapter 1 and chapter 2. The most suitable areas in the 

Netherlands for walnut and hazelnut cultivation will be listed. 

 

3.1 Suitable Areas for Walnut Cultivars  

From expert interviews, it appears that one of the most limiting factors for walnut cultivation in the Netherlands is 

spring frost. This phenomenon occurs in the Netherlands until mid-May (Bruin, Personal Communication, 

01.10.2015; de Vries, Personal Communication, 25.09.2015), for the trees and production, it is most dangerous 

when it occurs during the flowering phase. Therefore, the recommendation of cultivars is based on flowering period 

(a late flowering period is more desirable), and on agro-ecological areas with an average minimum temperature 

of at least 10 °C in during the month of May (Appendix Table 1). This temperature is assumed to be a safe 

threshold, to identify the suitability of areas, because it indicates that the chance of approaching 0 °C during the 

night is low. It is a general assumption that can be verified by direct recording of temperatures at specific sites. 

Suitable areas will also be identified by looking at soil pH and drainage classes Table 1.3. Expert knowledge (Bruin, 

Personal Communication, 01.10.2015; Romagna, 2006) and literature study have identified a deep, well-drained 

soil, with a high pH to be optimal for walnut trees (Table 3.1). In any case, spring frost can occur in every part of 

the Netherlands and thus cultivar selection for late flowering is important to avoid the chance of spring frost when 

the tree is flowering. 

Table 3.1 soil attitudinal level for cultivation of walnuts (P.I. J. regia) (disciplinary of production of the Region Emila-Romagna, 2006). 

 Attitudinal class 

Characteristics Very High Moderately Adapted   Not Suitable   

Depth for rooting (cm) >100 50-100 <50 

Drainage Good Moderate Slow or very slow 

Textural classes Silty Loam; Loam Sandy; 
Loam Clay; loam Silty Clay    

Sandy; Loam; Silty-Loam 
Clay- Sandy/Clay- Silty/Clay 

Extremely fine clay 

pH 6.0-7.0 5.5-6.0 <5.5 
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Based on the criteria of late flowering and ecological characteristic of its country of origin, a cultivar that appears 

to be suitable for cultivation in the Netherlands is the cultivar Jupâneşti from Romania. The flowering period for 

the female flower is between the 7th and the 19th of May (Appendix Table 2). 

Cultivars of the Netherlands (Appendix Table 4) that seem particularly safe to plant in respect to flowering period 

are: 

• Axel (flowering period second half of May - first half of June) 

• Amphyon (flowering period second half of May) 

• Broadview (flowering period second half of May) 

• Cyril (flowering period second half of May - first half of June) 

• Dionym (flowering period second half of May) 

• Rode Donau (flowering period second half of May) 

• Tehama (flowering period second half of May) 

Areas that would be suitable based on the average minimum temperature during the flowering months, would be 

the ones indicated in Table 3.2. 

Table 3.2 Characteristics of the naturally suitable areas. 

Regions Closest areas number Average min. T during 
the month of May 

Soil characteristics 

High >6 
 
 
 
 
>16 

9 °C 
 
 
 
 
10 °C 
 

>pH range 4-6; 
drainage classes VII 
(minimum lowest  
ground water table 
80-120 com) 
> pH range 4-5 
drainage classes III  
(minimum lowest  
ground water table 
<120 cm).   

South-west 8 
 
 
 
 
 
8 

10  
 
 
 
 
 
12 °C 

> pH range 6- >7; 
drainage classes 
V,VI,VII,III (minimum 
lowest water table 
range from 80 to <120 
cm) 
> Same as above 

West >9 
 
 
 
 
 
>11 

10 °C 
 
 
 
 
 
9 °C 

> pH range 4-5; 
drainage class range 
from II to VI (minimum 
lowest  ground water 
table  form >40 t0 
120) cm) 
> pH range 4-7; 
drainage class range 
from II to VII 
(minimum lowest  
ground water table  
form >40 to <120) 
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Other areas of the Netherlands seem to have good pedological qualities, but appear to be too cold in the months 

of April and May, when most of the cultivar bloom, are summarized in Table 3.3. For these areas only 

autochthonous cultivars with an extremely late blooming period can be suggested in combination with an anti-frost 

system. 

Cultivars of the Netherlands that appear to have this quality are: 

• Adams 10 (flowering period first half of June) 

• Blanco(nr.26Kw) (flowering period first and second half of June) 

• Bright (flowering period first half of June) 

• Jupiter (flowering period first half of June) 

• Kwanten nr.22 (flowering period first and second half of June) 

• Mars (flowering period first half of June) 

• Pedro (flowering period first half of June) 

• Plovdivski (flowering period first half of June) 

• Proslavski (flowering period first half of June) 

• Purpurea (flowering period first half of June) 

• Rondo (flowering period first and second half of June) 

• Sibisel 8 (flowering period first half of June) 

• Soleze (flowering period first half of June) 

 
Table 3.3 other suitable areas for pedological properties and their characteristics 

Closest Areas Regions Areas number Average min. T during 
the month of Jun 

Soil characteristics 

Leeuwarden North 3 8 pH range 5-7; 
III,V,VI,VII drainage 
classes III,V,VI 
(minimum lowest  
ground water table 
range from 80 to >120 
cm) 

Assen North 10 9 pH range 6-7; 
drainage classes 
IV,VI,VII (minimum 
lowest  ground water 
table range from 80 
cm to >120 cm   

Groningen North 12 9 pH range 5-7; 
drainage classes 
III,V,VI (minimum 
lowest  ground water 
table range from 80 to 
120 cm) 

Roggel South-east   14 9 pH range 5-7; 
drainage classes 
II,III,V,VI (minimum 
lowest  ground water 
table range from >40 
cm to 120 cm) 
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From this selections of areas, the ones that correspond to a very high attitudinal class are three areas from the 

North region (3, 10 and 12) (Table 3.1). These zones show a good pH range, possibilities for a good rooting depth 

(the minimum lowest water table is around 80 cm for all of them), and they show a favourable specific soil 

characteristics (Table 3.3). 

 

3.2 Overview of Production Systems for Walnuts 

In this section, relevant information about managing techniques of the orchard are summarized. This information 

has been retrieved and translated from Italian academic material and literature, they can be used as a small 

decision-making guide for the management of the orchard. 

In Table 3.4 the most common pruning techniques adopted in Italy for maintenance of an orchard are listed. 

Because of the high density of plants, the operations are mechanized, and the initial investment for the plantation 

is high (Table 3.6). 

 

Table 3.4  pruning techniques for walnuts trees and effects of the pruning (Marangoni 2013; Parker) 

Techniques Period Effects 

Heading cuts   Winter • Promotes the growth of vigorous lower 
buds. 

• promote lateral branching. 

• helps to keep older trees in to place.   

Heading cuts Vegetative period 
(spring) 

• Eliminates vigorous upright suckers 

• vegetative versus flower buds balance   

Free shape - - 

Free shape + green 
pruning 

Vegetative period 
(spring) 

• Eliminates vigorous green upright suckers 
(vegetative versus flower buds balance)   

• helps to keep in places the trees. 

 

A range of values to assess correct plant nutrients uptake can be found in Table 3.5. This range of values provides 

insight in the plants health condition, based on the amount of macro and micro nutrients in the plant's leafs. Also, 

these value provide insight in soil quality and they can be used as an indication of fertilizer applications. Since 

macro- and micro-nutrients concentration and mobility in the leaves change over the season, the values presented 

in Table 3.5 are not reflective of the status of the orchard in a specific developmental stage, but need to be 

interpreted as upper and lower thresholds for optimal growth. 

 

Table 3.5 Leaf indices of optimal nutrient balance for walnut trees (Marangoni 2013) 

Elements Ranges (in percentage 
or ppm) 

N 2.5-3.2 % 

P 0.12-0.3 % 

K 1.2-3 % 

Ca >1 % 

Mg 0.3-1 % 

B 35-100 ppm 

Cu 4-20 ppm 

Mn  30-300 ppm 

Zn 22-25 ppm 
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In Table 3.6, a comparison between three different growing systems for walnut orchards is presented. This 

comparison offers an overview of the traditional USA system and of the North-Italian, and the European method, 

which is also called the traditional French method, because of the origins of this system (Marangoni et al., 1994). 

The three systems are very different from each other (Table 3.4). Decisions on which one of the management 

styles should be chosen can be based on the overall focus of the activity (intensive, middle, or low production 

Kg/ha) and the availability of economic and technological resources. More information about the difference of the 

production systems is available in Italian literature (Maragoni, et al., 1994) 

 

Table 3.6 Overview of different techniques between traditional European, USA, and north-Italian,  cultural systems for walnuts fruit 
production (Marangoni et al., 1994). 

Characteristics traditional European 
(traditional french) system 

USA cultural systems for North-Italian cultural 
system. 

Plant density (plats ha-1 ) 100-150 200-300 250-400 

Economic life of the orchard 40 years 30 years 30 years 

Irrigation   Predominantly non applicate   High irrigational, High 
volumes, irrigation by  
submersion technique. 

Middle-Low irrigation 
volume calculated by water 
balance. 
Prevalently drip irrigation. 

Orchard management Trees of big dimensions. 
Scarce management, free 
shape.  Non mechanized 

Dependent on costs 
analysis. 
Highly mechanized (Pruning 
and harvesting)  

Most common shapes are: 
high density spindle system, 
 vase, and pyramid. Highly 
mechanized (Pruning and 
harvesting) 

Cost for the orchard 
implants.   

Low Middle   High 

 

3.3 Suitable Areas for Hazelnut Cultivars 

Information about environmental needs of and on agricultural techniques for hazelnuts have been retrieved from 

Italian literature. The most suitable environment for hazelnut trees is hilly slopes, with a loose texture, rich in 

organic matter, with an optimal pH range from 6.8 to 7.2. These plants do not tolerate water stagnation in the 

rhizosphere, because of its sensitivity to Armillaria mellea. Moreover, hazelnuts are sensitive to micronutrient 

deficiency, especially iron deficiency. Therefore, it is suggested to test soils for the active fraction of CaCO3. 

Hazelnuts are not particularly sensitive to temperatures, but extreme conditions of temperatures above 30°C in 

the summer and under -12°C during the flowering period, which occurs from January to March, can be impairing 

(Corte and Sonnati. 2009). 

The recommendation about suitable areas for hazelnut cultivation in the Netherlands will be based just on soil 

characteristics. The analysis of meteorological data did not point out any areas with hampering temperatures, such 

as the ones mentioned above. The analysis of cultivars did not indicate any cultivar that would have a specific 

performance problem in the Netherlands (Chapter 2). Therefore, selection of cultivars can be based on the 

qualitative description of desired characteristics of the soil. In any case, a trial on the field is advised for the cultivars 

from other countries before planting them extensively. Suitable areas based on textural class and insights of 

specific soil conditions (drainage class, calcareous characteristics, and pH) can be found in Table 3.7. 

  



29 
 

Table 3.7 Suitable areas for hazelnuts cultivation in the Netherlands. 

Areas number   Region Specific characteristic Drainage class Topsoil pH 
range 

1 west • EARTHY PEAT SOILS 

• VAGUE SOILS 

• CLAYS EARTH SOILS 

I,II 4-7 

11 west • NON-CALCAREOUS VAGUE 
SOILS 

• THICK EARTH NON-
CALCAREOUS EARTH 
SOILS   

• CLAYS EARTHSOILS 

• CLAYS CALCAREUS 
POLDER 

• ERTHY PEAT SOILS 

II,III,IV,VI, VII 4- >7 

14 south-east • FLUVIAL CLAYS 

• VAGUE POLDER 

• EARTH SOILS 

• NON-CALCAREOUS VAGUE 
SOILS 

• SCOUR-HOLE DEPOSIT 

II,III,V,VI 5-7 

3 north • PEAT SOILS WHIT A SANDY 
MAN-MADE TOPSOIL 

• SHALLOW PEAT SOILS 
WHIT A SANDY MAN-MADE 
TOPSOIL 

• HUMUS PODZOL SOILS 

• NON CALACREUS SANDY 
EARTH SOILS 

III,V,VI,VII 5-7> 

10 north •  CALCAREUS POLDER 
VAGUE SOILS 

• NON-CALCAREOUS SANDY 
EARTH SOILS 

IV,VI,VII 6-7> 

12 north • NON-RIPENED CLAYS 

• CLAYS CALCAREUS 
POLDER VAGUE SOILS 

• CLAYS NON-CALCAREUS 
POLDER VAGUE SOILS 

III,V,VI 5-7 

 

These areas show good pedological characteristics. However, a more specific site analysis is needed to verify the 

absence of hampering conditions such as slow water clogging, low pH, and exes of active CaCO3. 

 

3.4 Overview of Production Systems for Hazelnuts 

The overview presented below, is based on the analysis of Italian literature, produced by extension officers for 

growers. Based on the plant density and on the level of mechanization used in the orchard, trees are pruned and 

shaped in three main forms as can be seen in Table 3.8. 
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Table 3.8 overview of the systems (Corte, Sonnati. 2009) 

Shapes Labour Mechanization Pruning Picture of the shapes 

Vase Intense during the 
training phase 
(shaping of the 
young trees) 

Middle to high Cutting of the old  
non-productive 
branches, which has 
to be done before 
the month of May.  
Mechanical lateral 
green heading. 

 
Bush Moderate during the 

training phase 
(shaping of the 
young trees) 

High Cutting of the old  
non-productive 
branches to be done 
before the month of 
May. Mechanical 
lateral green 
heading. 

 
Free shape Done by hand. Very 

labour intensive. 
- Cutting of the old 

non-productive 
branches to be done 
before the month of 
May.  

 
 

Depending on the tree shape chosen for the orchard (bush, free shape or vase), all of densities mentioned below 

can be applied. The main factors that determine the density are space availability, soil quality (evaluating if soil 

fertility allows an intensive or extensive cultivation) and light availability in the orchard. 

• 5x4 m (500 plants ha-1) 

• 5x5 m (400 plants ha-1) 

• 6x5 m (333 plants ha-1) 

• 6x6 m (278 plants ha-1) 
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Pruning the hazelnut trees is of extreme importance to keep the balance between the vegetative and the fruit 

growth. The infructescences develop primarily on the top or on the external side of the canopy, where there is 

more light. Therefore, it is necessary to keep the canopy permeable to light, by pruning excess of vegetation and 

shaded branches. By choosing a plant density that ensures a regular and uniform distribution of light in the canopy, 

this avoids mutual shading of the plants or internal shading of the canopy. Another operation that is of extreme 

importance for a good production, is the removal of suckers from the basis of the three. As growing vegetative 

parts, suckers are a nutrient sink, and they compete with fruit production (Corte and Sonnati. 2009). 

 

3.5 Concluding Remarks 

For what concerns walnut cultivation, other areas have been excluded because of too rigid spring temperatures, 

or because of unfavourable pedological conditions (Romagna 2006; Table 3.1), could be re-evaluated for specific 

cases, with an analysis based on farm hold scale. Moreover, for areas with rigid spring temperatures, late and 

extreme late blooming cultivars are suggested, so that the flowering phase would occur more towards the summer 

period. Also, anti-frost techniques can be used, to some extent. 

Concerning hazelnut cultivation, it seems that pruning and sucker control are the most important factors, and the 

most labour intensive practices, for a good balanced production. 

For a successful cultivation of hazelnuts and walnuts, particular attention has to be dedicated to soil conditions. 

Limiting factors can be overcome with agricultural techniques like liming if the pH is to low, or like drainage of the 

soil if the water table is too high. Both of these plant species appear to be sensitive to high water table and to 

heavy soil. 

To promote good drainage even in orchards placed on heavy soils, Italian agronomists suggest to place drains in 

the field. Also, they suggest to intervene with a deep ripper 25-30 cm (non-inversion plough), at least one time at 

a year, in the interline of the orchard (Corte and Sonnati. 2009). 
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4 (A)Biotic Stresses of Hazelnut and Walnut Trees 

In this chapter we will try to investigate what the possible approaches for biotic and abiotic threats in walnut and 

hazelnut are. The approach is such that the chapter is divided in two parts: biotic and abiotic stresses. The biotic 

stresses have again been divided in two parts: pests that influence walnut and pests that influence hazelnut. In 

this chapter focus will be on a few pests and diseases for both hazelnut and walnut that are most yield impairing. 

In the general part of biotic stresses it is explained why certain specific pests were chosen and what other pests 

can be present on the trees. In the subchapter of abiotic stresses, the focus is on frost damage and its prevention. 

This is mostly relevant for walnut trees, as hazelnut trees are relatively resistant to cold temperatures.  

 

4.1 Biotic Stresses 

In literature a lot of data on pests and diseases on walnut trees and hazelnut trees is available. Both walnuts and 

hazelnuts have an extensive list of possible pests in different areas of the world. In Appendix Table 9, the pests for 

the walnut tree are listed and in Appendix Table 10 the pests for the hazelnut tree are listed.  

Most yield loss in hazelnut is caused by pests and the two most important are discussed here. Aliniazee (1997) 

classified insects and other pests that damage hazelnut on a severity scale from 1-5 where 1 indicates a non-

economic pest and 5 indicates the pest is a consistent key pest. (Aliniazee, 1997). The scale is based on the 

severity of the pest over years and the frequency of chemicals applied in commercial orchards for the pest.. 

Curculio nucum (nut weevil) is classified as a category 5 pest for Europe and can cause 30-40 percent yield loss 

(Aliniazee, 1997, 1998). The other pest that will be discussed is Phytoptus avellanae (big bud mite), which is 

classified as category 4 pest for Europe and causes up to 20 percent yield loss in susceptible cultivars (Aliniazee, 

1997, 1998). Furthermore, these pests are widely spread in Europe, therefore they are considered most harmful 

for hazelnut production and form the biggest potential risk for production in the Netherlands.  

In walnut, the most dangerous diseases are a bacterium, a fungus and an oomycete. For walnut such a convenient 

table as for hazelnut is not available, thus the risks of the pests and diseases was estimated from literature and 

from information gathered by interviews with experts. These two sources together led us to focus on Xanthomonas 

campestris pv. Juglandis, Gnomonia leptostyla and multiple species from the genus Phytophthora.  
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Pests in hazelnut 

Curculio nucum (Nut weevil)  

In most hazelnut producing countries C. nucum is considered the most important pest. Most hazelnut growers 

indicated that the nut weevil is present in their orchard (www.waarnemingen.nl, 2015; Frenken, Personal 

Communication, 29.09.2015; Feijen, Personal Communication, 09.10.2015; Smallekamp, Personal 

Communication, 06.10.2015; de Vries, Personal Communication, 25.09.2015). Damage is caused on leaves, 

female flowers and nuts, during the different developmental stages of the nut weevil. Most damage is caused by 

feeding of adults on the female flowers and young nuts and feeding of the larvae inside the hazelnut (Akca and 

Tuncer, 2005). Feeding damage of adults on leaves can be considered as minor damage, because it does not 

affect the yield much. The flowers that are fed on dry out and therefore aborted, causing a noticeable yield loss. 

Infected hazelnut trees showed a percentage of 12,5 aborted nuts caused by adult feeding. On top of that damage, 

larvae also feed on the nuts (Akca and Tuncer, 2005). Total damage can be up to 40 percent yield loss (Aliniazee, 

1998). 

Life cycle 

The female insect lays eggs in the nuts that have grown to a size of 11-12 mm (Paparatti and Speranza, 2005), 

which she perforates with her beak. A female nut weevil lays on average thirteen eggs. These eggs are divided 

over different nuts, with one egg per nut (Akca and Tuncer, 2005). The nut weevil larvae grow up and when the 

larvae are fully grown, they emerge from their hazelnut and fall on the soil. In the soil they bury themselves and 

create an overwintering chamber to hibernate (Paparatti and Speranza, 2005), the adults then emerge from the 

soil in springtime. The timing differs in different regions and can vary from early May to early June, on average the 

nut weevil adults live on for two months.  

Control strategies 

The most common control strategies against C. nucum are insecticides or biological control. Furthermore, there 

are possibilities in breeding for more tolerant varieties.  

Chemical control is the most commonly used method to control insect damage (Guidone et al., 2007). Also for 

controlling the nut weevil, insecticides are the most important method (Tuncer et al., 2007). In Table 4.1, the most 

used insecticides against the nut weevil are listed. However, all of these chemicals are not authorized in the 

Netherlands or in the EU. In 2009, a regulation for plant protection products was discussed in the European 

Parliament (European union, 2009).  
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Table 4.1 List of chemicals used to fight C. nucum in Turkey, based on Tuncer et al., 2001. 

Chemicals against C. nucum 

Lambda cyhalothrin 

Carbosulfan 

Methiocarb 

Dioxacarb 

Furathiocarb 

Promecarb  

Carbaryl 

 

The following chemicals are not approved in this regulation: carbosulfan, dioxacarb, furathiocarb, promecarb, 

carbyl (IUPAC, 2015). Both lambda-cyhalothrin and methiocarb are allowed and used in multiple countries in 

Europe (IUPAC, 2015), but is not allowed in the Netherlands (Ctgb, 2015). Thus the use of these pesticides is not 

an option.  

A form of biological control could be the fungus Beauveria bassiana, which is pathogenic to C. nucum. This fungus 

can grow in the soil, tree bark and insects. Biological control with this fungus resulted in 35 percent higher larvae 

mortality in field trials (Paparatti and Speranza, 2005). Sarraquigne and colleagues also tested whether the 

nematode Heterorhabditis bacteriophora could be used as biological control for the nut weevil (Sarraquigne et al., 

2009). This research showed that this nematode was more effective than the fungus, thus the use of H. 

bacteriophora is a good idea as biological control method. However, for small-scale growers this might be too 

expensive (Frenken, Personal Communication, 29.09.2015). A solution to this might be a corporation with small 

growers that can buy the pesticides together. 

There is a negative correlation between the hardness of the hazelnut shell and the infection of C. nucum. When 

shells harden early, females cannot easily deposit the eggs (Guidone et al., 2007). Therefore, cultivars that have 

a rapid shell hardening or rapid kernel development are less susceptible to the nut weevil (Guidone et al., 2007; 

Smallekamp, personal communication, 6-10-2015). The most susceptible cultivars are Butler and Ennis (Solar and 

Stampar, 2010; Solar and Stampar, 1997) and F. Coutard (Solar and Stampar,1997). Corabel was found 

susceptible in Solar and Stampars research in 2010 and quite resistant in 1997. Since this is an important cultivar 

for the Netherlands, more research has to be done on how the level of resistance is with Dutch environmental 

conditions. More resistant cultivars are Tonda Gentile delle Langhe (Guidone et al., 2007), Daria, Nocchione and 

Romai (Solar and Stampar, 2010,), Tonda di giffoni and Merveille de Bollwiller (Solar and Stampar, 1997). Only 

Corabel and Tonda di giffoni are discussed earlier. It is advised to choose a resistant cultivar.  
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Phytoptus avellanae 

There are two mites which cause important yield loss in hazelnut. P. avellanae and C. vermiformis. P. avellanae 

causes most damage by forming galls in axillary buds (Aliniazee, 1998). C. vermiformis itself forms no galls, but it 

feeds on galls made by P. avellanae. Thus, P. avellanae will be discussed in detail and where there is interaction 

with C. vermiformis, this is mentioned. These mites are also a pest in Dutch hazelnut orchards (Feijen, personal 

communication, 09-10-2015) 

Characteristics 

P. avellanae can attack the tree in two forms, namely a gall form and a vagrant form (Ozman and Cobanoglu, 

2001). The life cycle of P. avellanae is different for each of these two types.  

The gall form has two nymphal stages before reaching adulthood. The nymphs overwinter in so called ‘winter big 

buds’, which are swollen axillary buds in which the nymphs inhibit. In spring, second stage nymphs emerge from 

the winter buds and migrate to new axillary buds, from which they feed (Webber, 2007). P. avellanae has multiple 

generations per year. In late spring they start to reproduce intensively until autumn. The axillary bud in which the 

mite resides starts to swell from summer onward, this results in a medium sized adult bud (Webber, 2007). 

The vagrant form has a more complex life cycle, including two types of nymphs. Namely, normal nymphs that go 

through two nymphal stages, and Tegonautus-like nymphs that go through three nymphal stages and, in contrast 

to normal nymphs, do not look like adult mites (Webber, 2007). The normal nymphs reside in unexposed areas, 

like generative and vegetative buds, shoot tips and the under-surface of leaves. Tegonautus-like nymphs live in 

more exposed areas, like veins along the leaves. During summer and autumn they move to male and female 

flowers, vegetative buds or shoot tips, where they reproduce (Webber, 2007). Only the gall form makes big buds 

or galls. In absence of buds the vagrant form can also complete its life cycle. 

Symptoms 

The gall form resides and feeds only on generative buds, causing damage by forming big galls. The vagrant form 

causes most damage by feeding intensively on both generative and vegetative buds, catkins and young fruits, 

which will fall off the tree as a result of the feeding (Ozman and Cobanoglu, 2001). The mite C. vermiformis forms 

no buds itself, but feeds on P. avellanae buds (Ozman and Cobanoglu, 2001).  

Control strategies 

Chemicals that were used in the past to fight C. nucum were endosulfan and methidathion. However, both 

endosulfan and methidathion are chemicals that are not allowed in the EU regulation of 2009 (IUPAC, 2015). Thus 

the use of these chemicals is no option in the Netherlands.  
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The possibilities for using the predatory mite Kampimodromus aberrans have been researched by Ozman for 

biological control of both P. avellanae and C. vermiformis (Ozman and Sullivan, 2006). This mite is a generalist 

that is naturally present in hazelnut orchards and on wild hazelnut trees in Europe. It is a good biological control 

agent, since it is active throughout the whole year, feeding on the mites present in big buds. In fact, the presence 

of these big buds is advantageous for the survival of K. aberrans during the winter.  Furthermore, with a 

reproduction rate of more than one egg per day, K. aberrans can exert a big pressure on P. avellanae (Ozman and 

Sullivan, 2006). For these reasons this is a good option in integrated pest management.  

Besides K. aberrans, the parasitoid fly Arthrocnodax coryligallarum and the wasp Tetrastichus eriophyes are 

considered the most common parasite and predator, respectively, for P. avellanae, according to research from 

Webber (2007). Research from Arzone, done in Italian orchards, stated that 90 percent of the galls were colonized 

by 1-2 T. eriophyes and 60 percent of the galls were colonized by K. aberrans, when the orchards were not treated 

with chemicals. On top of that, there are some fungi that are infectious to these mites (Ozman and Sullivan, 2006). 

One fungus, namely Verticillium lecanii, is also commercially sold, as it was proven to be effective against P. 

avellanae and C. vermiformis. V. lecanii is effective against mites inside the galls (Webber, 2007). Thus in Italian 

orchards K. aberrans and T. eriophyes are already present as biological control agent. It would be useful to 

research whether they are also present in Dutch orchards and if they would survive in Dutch climate conditions. If 

they would perform similar in the Netherlands, the use of these predators is advised. 

The way the orchard is arranged can change the insect and mite pressure. The more sunlight can penetrate 

through the canopy of the trees, the more suitable the environment is for insects (Webber, 2007). Thus in an 

orchard with big, old trees, insects and mites are less of a problem. More specifically for P. avellanae, burning 

infested branches prevents the multiplication and spread of the mites (Webber, 2007). If it would not lead to too 

much biomass loss for the tree, this method can be useful.  

Some cultivars are more susceptible to P. avellanae than others. Butler, for example, is very susceptible and it 

would not be wise to plant this cultivar (Solar and Stampar, 1997). More resistant cultivars are Corabel, Merveille 

de Bolwiller and Istrian Long Filber (Solar and Stampar, 1997). The cultivars Ennis and Tonda di giffoni are 

average, if these cultivars are grown, protection and control methods are very important. From these cultivars, 

Corabel and Tonda di giffoni are discussed earlier.   
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Pests in walnut 

Walnut Blight 

Characteristics 

Walnut blight is a disease caused by the bacterium Xanthomonas campestris pathovar juglandis. Xanthomonas 

campestris is the Latin species name for the bacterium. Pathovar (pv.) juglandis specifies the name to the specific 

bacterium found on walnut (Juglans). The term pathovar is the bacterial equivalent of the plant cultivar or animal 

breed. Like dogs and walnuts, also bacteria are subdivided beyond species level. This bacterium is also known as 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandis (Vauterin, et al., 1995). There is still some controversy about what the 

correct name for the bacterium is. Previously, the bacterium was called Pseudomonas juglandis, because the 

Pseudomonas and Xanthomonas genus are closely related and back then the DNA techniques had not developed 

enough to correctly classify all bacteria. With the current name confusion, it can be seen that classification is still 

difficult. The bacterium is also often just called Xanthomonas juglandis to avoid the confusion. For the remainder 

of this chapter this name will be used. Within the specific pathovar juglandis there is still genetic diversity between 

different areas of the world (Scortichini, et al., 2001). 

Xanthomonas juglandis is a rod-shaped gram negative bacterium with a size of around  0.2 – 0.6 μm by 0.8 – 2.9 

μm. (Swings and Civerolo, 1993). The Xanthomonas cells are motile with a polar flagellum (Miller, 1946). The 

bacteria require a temperature that is not below 4°C, with an optimum at 28°C, although there are records of 

Xanthomonas campestris surviving up to 37°C, however nothing is mentioned specifically about juglandis (Swings 

and Civerolo, 1993). The bacteria prefer a pH of at least 6.5 in their living environment. X. Juglandis can overwinter 

in holdover cankers on the walnut tree or in blighted twig (Swings and Civerolo, 1993), in this way it can survive 

temperatures below their optimal temperatures. 

Symptoms 

Walnut blight can be seen on the walnut tree in cankers, which are dark spots on the leaves and bark of the tree. 

These cankers can cause early fall of the leaves. Walnut blight can affect almost every part of the walnut tree, for 

example, via apical necrosis, which causes the nuts to fall prematurely. The infection can also manifest on twigs, 

leaves, buds and branches in the way of lesions as well as on the catkins, which can turn black, get deformed and 

can even die (Miller, 1946). X. juglandis infection mostly starts at the buds of the tree, but can spread throughout 

the tree from there. During bud break, the bacteria can spread through the plant via water transport (Buchner, et 

al., 2012). Because the bacterium is spread through the plant, they also end up in the buds for next year. Thus the 

disease can return every year. 

  



38 
 

Control Strategies 

Lots of research has been done to the management of walnut blight in orchards. Most of this research was 

performed in California, but also in Europe research has been conducted. Most treatments of walnut blight are 

based on copper. Copper is toxic for the bacteria, however it is also toxic for other organisms, including humans. 

Thus, not all pesticides containing copper are approved for use in the Netherlands. In the United States, the most 

used pesticide is called Maneb (UC.IPM, 2015). Apart from the copper treatments, some other ways of diminishing 

the walnut blight have been researched. It has been seen that when the tree is also suffering from water stress, 

the tree is more susceptible to blight infection (Parveaud, et al, 2010). Furthermore, literature speculates that the 

presence of Chromaphis has an influence on the severity of the walnut blight (Arquero, et al., 2005). Chromaphis 

juglandicola is an aphid that is a parasite on walnut, feeding on the leaves of the walnut. Thus, in order to decrease 

the incidence of walnut blight, it is best to also treat the Chromaphis infection, even though the Chromaphis 

infection by itself does not do much harm to the yield of the walnut tree. (Oosterbaan, 2015). In recent research 

the use of bacteriophages was tested as a way to fight blight. The results seem promising, but more research is 

needed before the bacteriophages can be implemented on a large scale. Until now, a laboratory experiment has 

been performed, but the effect of the bacteriophages in a walnut orchard still needs to be tested (Jenkins et al., 

2010). During expert interview De Vries stated that he uses a bacterial mix called ‘EM’ is used as well. This mix 

should expel the invading bacteria (Personal Communication, 25.09.2015). 

Cultivar susceptibility 

Apart from treating walnut blight, it is also important to prevent the disease. This can be done by choosing a walnut 

variety that is more resistant to the disease. This does not mean that it cannot get infected, but the disease 

incidence will be lowered. Information was not available for all cultivars recommended in chapter 3. Here the 

cultivars for which information was found, will be mentioned. Multiple sources were found for some cultivars and 

in some cases these were contradictory, then conclusions from both experiments will be mentioned. Parisienne, 

Adams 10 and Soleze were found to be resistant. Tehama, Grand Jean and Corne were found to be more 

susceptible in one of the papers and more or less resistant in the other paper. Franquette, Mayette and Pedro 

were found to be susceptible (Pastore, et al., 1997; Tamponi and Donati, 1990). 
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Gnomonia leptostyla 

Characteristics 

Gnomonia leptostyla is a fungus from the phylum of the ascomycetes. The fungus knows two stages, the 

teleomorph and the anamorph stage, which are the sexual and asexual reproduction stage, respectively. The 

anamorph stage is known under a different name, Marssonia juglandis (Belisario and Hubbes, 1997). G. leptostyla 

has recently been reclassified as Ophiognomonia leptostyla (Walker, et al., 2012). G. leptostyla is mostly found on 

Juglans nigra (black walnut), but is also a pest on Juglans regia (English walnut) and it grows optimally at 22°C 

and at pH 5.4. However, sporulation requires specific different conditions of around 26°C and pH 6.8 and the 

fungus hardly grows at temperatures below 6°C (Matteoni and Neely, 1979), but it can overwinter in the fallen 

leaves of the tree to survive the freezing temperatures (Véghelyi and Pénzes-Tóth, 1990). 

Symptoms 

G. leptostyla causes walnut anthracnose. Anthracnose is a general term used to refer to diseases caused by fungi 

that produce spores in specific fruiting structures called acervuli. Walnut anthracnose is primarily seen on the 

leaves. It causes necrosis on the leaves and branches of the tree and premature defoliation (Moorman, 2015).Due 

to the premature defoliation, the tree suffers and thus the walnut yield will suffer as well. 

Control Strategies 

Walnut anthracnose can be treated with microarthropods. Microarthropods are very small organisms from the 

phylum of the arthropoda. They can help treat walnut anthracnose by feeding on the fallen leaves in autumn, in 

this way they also eat the fungus and prevent its spread next spring (Kessler, 1990). Also, multiple fungicides exist, 

which have been reported to significantly reduce disease incidence in walnut (Michailides, et al., 2012) 

(Michailides, et al., 2013). 

Cultivar susceptibility 

On top of treating the walnut anthracnose disease, it is also possible to prevent it by choosing walnut varieties that 

are resistant to G. leptostyla. There are no cultivars that are immune to G. leptostyla, but some are resistant. From 

the cultivars recommended in chapter 3, it can be said that Pedro is the most resistant cultivar (Anselmi, et al., 

2005; Pastore, et al., 1997). Adams 10, Corne, Grand Jean, Mayette, Parisienne, Soleze and Tehama are also 

mostly resistant and Franquette is somewhat less resistant (Pastore, et al., 1997). For the other cultivars 

mentioned in Appendix Table 4, no information could be found. 
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Phytophthora  

Characteristics 

Phytophthora is a genus from the class of the oomycetes. Most oomycetes look like fungi, however they are more 

related to algae than to fungi. The genus Phytophthora is known for its very aggressive members, for example, 

Phythophthora infestans is a pathogen of Solanacae (like potato and tomato) and is able to destroy yield up to 

100 percent (Nowicki, et al., 2012). Multiple species of Phytophthora can infect the walnut tree, amongst them are 

P. cactorum, P. cambivora, P. cinnamomi, P. citricola, P. cryptogea, P. nicotianae (Belisario et al., 2005) and P. 

citrophthora (Banihashemi and Ghaderi, 2005). Phytophthora uses spores to spread itself. It reproduces mostly 

asexually with these spores. The spores can also have a resting function, for example to survive the winter 

(Judelson and Blanco, 2005). Phytophthora lives in the soil and thus mostly attacks the trees from the roots 

upwards. 

Symptoms 

The Phytophthora species cause root and crown rot in the walnut tree. All invasive Phytophthora can cause this 

damage, however P. cinnamomi is considered  the most aggressive species towards walnut (Belisario, et al., 

2005). Root and crown rot manifests in decay of the tree bark (Browne, et al., 2011). 

Control Strategies 

Phytophthora infection can be treated by multiple pesticides, used the most is phosphorous acid (Ipm.ucdavis.edu, 

2015). Phenylamide is used as a chemical treatment as well. Next to chemical pesticides, orchard design and 

management can help against Phytophthora. Phytophthora like a very watery soil, so good drainage, which is 

dependent on soil quality and not too much irrigation, helps reduce infections as well (Browne, et al., 2011). 

Cultivar susceptibility 

Resistance of the walnut tree to Phytophthora is mostly dependent on the rootstock that is used, because 

Phytophthora attacks the tree from the soil. It has been researched which rootstocks are most resistant to a 

Phytophthora infection. The original rootstocks from J. regia and J. hindsii are susceptible to infection, but the 

hybrid of these two, Paradox, has some tolerance to an attack. Recent research has shown that rootstocks VX211 

and RX1 might have been improved to be more resistant than Paradox (Hasey, et al., 2005). 
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4.2 Abiotic Stresses 

Abiotic stresses are different between walnut and hazelnut. Hazelnut is endemic to the Netherlands and is thus 

mostly well adapted to the Dutch climate. This is, however, not the case for walnut. The biggest threat for walnut 

production is spring frost, which will be addressed below. Nut growers also indicate that spring frost is a major 

problem (Smallekamp, Personal Communication, 6.10.2015; De Vries, Personal Communication, 25.09.2015). 

Besides frost, drought or high water level and wind can also cause some problems for the trees. These two points 

can also affect hazelnut, albeit to a lesser extent. Problems with both wind and water problems can be handled 

relatively easy and thus they will not be addressed in detail. 

Spring Frost 

Characteristics 

Frost generally means temperatures below 0°C near the surface. Two types of frost exist, namely radiation and 

advection. Radiation frost is characterised by low wind speeds and a clear sky combined with a day temperature 

above 0°C and a night temperature of below 0°C. Advection frost is characterised by strong cold winds and cloudy 

weather. Usually both day and night temperature are below 0°C (Snyder and Melo-Abreu, 2005). In the 

Netherlands farmers experienced problems with frost until May and in some cases even until begin July (De Vries, 

Personal Communication, 25.09.2015; Smallekamp, Personal Communication, 6.10.2015). 

Symptoms 

As a reaction to the low temperatures parts of the tree freeze. For the production of nuts, the biggest threat is the 

freezing of flower buds. This is due to the fact that if the flower buds freeze, they cannot grow to become nuts. The 

bark of the tree can crack when frozen for some time, which can take multiple years to close (Ughini, 1990). The 

biggest problem with frost is not the temperatures below 0°C, but the formation of ice crystals inside plant tissue 

as a result of the low temperature. (Rodrigo, 2000). These crystals can be either extracellular or intracellular. The 

extracellular ice crystals can cause dehydration of the cell, because of osmotic differences, leading to cell death. 

The intracellular ice crystals can cause disruptions of the cell structure, which can also lead to cell death (Rodrigo, 

2000). The danger of frost differs throughout the year. This has to do with dormancy. Before and after dormancy, 

frost is more dangerous than during dormancy. For crop production the most damaging moment is if the tree 

breaks dormancy too early, which leads to freezing and dying of flower buds and the developing fruit. The tree 

does have an innate defence system against frost. It is able to supercool, this is the ability to keep water or other 

fluids liquid while at a temperature below its freezing point (Wisniewski and Arora, 2000). 

Control Strategies 

Frost can be treated in two different ways, namely passive and active protection. Passive protection can be better 

explained as prevention than as treatment and it is usually long term. In contrast, active protection is short term 

and mostly energy intensive and it is implemented during the (short) period of frost. There are many ways for both 

passive and active protection (Snyder and Melo-Abreu, 2005).  
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Passive protection is related to orchard design for the most part, which means choosing the right place to plant 

your trees and choosing varieties that are least affected by spring frost. There are also some methods possible 

when trees are already planted. These methods are for example proper pruning, nutrition management and plant 

covers. More methods are explained in Table 4.2. 

Active protection is also necessary in the Netherlands, as the weather here is often unpredictable and frosts can 

occur quite early and quite late in the year. Methods of active protection are explained in Table 4.3. The methods 

mentioned in the table come from (Snyder and Melo-Abreu, 2005). Other methods are described as well. 

Table 4.2 Passive methods of Frost protection (Snyder and Melo-Abreu, 2005) 

Method Explanation of the method 

Site selection Some areas are less prone to frost. For example water in an upwind position can be helpful against 
spring frost (Van der Sluis, personal communication, 30-09-2015). Also soil type affects temperature, 
through the ability to store and release energy 

Managing cold 
air drainage 

As cold air is heavier than warm air it has the tendency to go downwards. An orchard on the slope of a 
hill would be warmer, however, the top of the hill would be colder again because of wind. Wind 
blockers around the orchard could also increase a favourable flow of air. 

Plant selection Some varieties perform better than others in a year with late frost. Varieties that have a later blooming 
time have a higher chance that the buds didn’t started to grow out yet during late frost (Van der Sluis, 
personal communication, 30-09-2015; Smallekamp, personal communiation, 6-10-2015, Langeveld, 
personal communication, 28-09-2015).  

Canopy trees Intercropping in between the trees could store heat during the day and release it during the night for 
the trees. 

Plant nutrition 
management 

Certain nutrients are known to improve frost resistance, like nitrogen. 

Proper pruning Pruning can delay flowering and thus reduce the risk of frost damage. 

Cooling to 
delay bloom 

Some warm days in winter may induce blooming, although freezing temperatures will come back in a 
week. Cooling the trees in these short warmer periods will delay bloom and lets you regulate blooming 
to a time you see fit. 

Chemicals to 
delay bloom 

Delay bloom with growth hormones. 

Plant covers Cover the trunk of the tree or covering the tree over the top can store heat during the day in the 
materials, so at spring frost has less impact on the tree. The materials used for coverings generally are 
inexpensive, the manpower needed to apply the materials can be cost prohibitive. Generally, this 
method is only used on small plantings or on small plants that do not require a solid frame. 

Irrigation The ability of a soil to store and release heat is greatly dependent on moisture content, thus keeping a 
soil moisturised helps against frost. This method is used in the orchard of de Vries (personal 
communication, 25-09-2015). 

Removing 
cover crops 

Grass and weeds reflect sunlight more than black soil. Thus without cover crops, the soil warms up 
more during daytime and therefore can radiate more warmth during the night (Langeveld, personal 
communication, 28-09-2015). 

Soil covers Covering the soil raises the surface temperature by increasing heat transfer in the soil. 

Painting trunks Painting the trees can help prevent this temp. difference When the sun is suddenly blocked, tree bark 
temperature can drop dramatically and cause longitudinal cracks. 

Trunk wraps Covering the trunk of the tree works the same way as covering the soil, with heat transfer. 

Bacteria 
control 

Some bacteria can reduce the plant’s system of supercooling, and thus the tree is better protected to 
frost if these bacteria are not interfering.  
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Table 4.3 Active methods of frost protection (Snyder and Melo-Abreu, 2005) 

Method Explanation of the method 

Heaters Heaters work with smoking, or blowing heat. Heaters provide frost protection by direct 
radiation to the plants around them and by causing convective mixing of air within the 
inversion layer. Dutch growers also mentioned the possibility of using pots with fire to 
heat the surrounding trees (De Vries, personal communication, 25-09-2015 ; Van der 
Sluis, personal communication, 30-09-2015 ; Van Veluw, personal communication 28-09-
2015). Although no one uses it yet, they were positive about it.  

Wind machines Wind machines provide protection by increasing the downward sensible heat flux density 
and by breaking up microscale boundary layers over the plant surfaces. This method was 
also mentioned by farmers and experts as an interesting option, though none of them 
uses it yet (De Vries, personal communication, 25-09-2015 ; Van der Sluis, personal 
communication, 30-09-2015 ; Van Veluw, personal communication 28-09-2015) 

Helicopters Helicopters move warm air from aloft in an inversion to the surface. This method not 
commonly used, but is more used as an emergency method. In times other methods are 
not working at a crucial time.  

Sprinklers For conventional under-plant sprinklers, the idea is apply water at a frequency and 
application rate that maintains the ground surface temperature near 0 °C. This increases 
long-wave radiation and sensible heat transfer to the plants relative to an unprotected 
crop. For under-plant microsprinklers, which apply less water than conventional 
sprinklers, the goal is to keep only the ground under the plants near 0 °C, to concentrate 
and enhance radiation and sensible heat transfer upwards into the plants. This method 
is relatively cheap. 

Surface irrigation Water is applied to  and heat from the water is released to the air as it cools. The 
temperature of the water is important because warmer water will release more heat as it 
cools. The colder the water, the less heat is released. Protection is best on the first night 
after flooding and it becomes less efficient as the soil becomes saturated. 

Foam insulation Foam prevents radiation losses from the plants and traps energy conducted upwards 
from the soil. Protection is best on the first night and it decreases with time because the 
foam also blocks energy from warming the plants and soil during the day and it breaks 
down over time. Mixing air and liquid materials in the right proportion to create many small 
bubbles is the secret to generating foam with low thermal conductivity. This method is 
relatively expensive.  

Foggers Protection comes mainly from the water droplets absorbing long wave radiation from the 
surface and re-emitting downward long-wave radiation at the water droplet temperature, 
which is considerably higher than apparent clear sky temperature. The water droplets 
should have diameters about 8 mm to optimize the absorption of radiation and to prevent 
the water droplets from dropping to the ground. A fairly dense cloud of thick fog that 
completely covers the crop is necessary for protection. –fairly expensive, not always as 
useful, dangerous near roads. 
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4.3 Concluding Remarks 

In hazelnut there are two key pests, C. nucum and P. avellanae. In both cases, choosing a resistant cultivar is a 

good solution. In case more susceptible cultivars are preferred, other control methods have to be carried out. For 

C. nucum, some predators are known to be effective for biological control and this also provides a good way to 

control C. nucum. There are two options for the control of P. avellanae. The chemicals that are known are not 

allowed anymore in Europe. However, there are several species known that effectively control this pest to below 

serious damage level. Also cultural measures can help to control P. avellanae. However, the effects and use of all 

control methods have to be researched in the Netherlands  

For walnut the situation is similar. Choosing a more resistant cultivar is a good solution against the pests, although 

it cannot completely solve the problem. All three the pests can also be treated with chemicals, however as with 

hazelnut their use is not proven in the Netherlands. Also certain chemical pesticides are not allowed in the 

Netherlands, like the copper treatment against Xanthomonas. It is recommended that more research is conducted 

for these three major pests and how to treat or prevent them.  

In the case of the frost problem for walnuts, the situation is somewhat different. It can be treated relatively well, 

however the methods are often quite expensive and thus it is hard for a nut grower to have access to them. It is 

important to use multiple ways of passive protection, so that the smallest amount of active protection is needed. 

As an active protection method, sprinklers are recommended as these are effective and not very expensive. 
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5 Economic Trends 

To get an insight into the economic opportunities and risks for Dutch hazel- and walnut cultivation, one should 

investigate the global economy of nuts, the national economy and its developments and the structure and actors 

of the nut supply chain, including final consumers. 

In this chapter the following topics will be discussed. First a global overview of recent developments in the nut 

economy will be presented with some focus on the European market, as well as the importance of hazelnuts and 

walnuts. Afterwards, a description of the Dutch nut economy and its agricultural supply chain will be discussed. 

During this, the groups of actors involved in the supply chain will be identified and described shortly. The chapter 

will be concluded by highlighting the economic opportunities and risks of the walnut and hazelnut production in the 

Netherlands. 

5.1 Economics of Walnuts and Hazelnuts 

Nowadays a large variety of different sorts of nuts can be bought in all parts of the world. According to the 

documentation by FAOstat (2015), the average nut production from 1993 to 2013 is led by Asia, producing 54.5 

percent of the total amount of tree nuts. The list continues with the second place for America with 20 percent, 

followed by Africa, Europe and Oceania with 14.4, 10.3 and 0.8 percent, respectively, as presented in Figure 5.1. 

Europe is thus on the fourth place. Regarding the latest report of the International Nut and Dried Fruit Council 

Foundation’s (INC) “Global Statistical Review of 2014-2015” (2015), nut production seems to be concentrated in 

high- and middle income countries” with a production value of over 1.4 million metric tons in 2014. In contrast to 

this, low income countries achieved just about 200.000 metric tons in 2014. However, for the years 2012 to 2014, 

an increase in production can be noticed for all categories of countries, as shown in Figure 5.2, leading to an 

overall annual increase in 2013/14 of 8.5 percent and an overall growth of 56 percent compared to initial values 

of 2004/05 (INC, 2015). 

 

Figure 5.1 Tree nut production share by region / Average 1993 – 2013 (FAOstat, 2015a) 
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Figure 5.2 World Tree Nut Production / Metric Tons (INC, p. 9, 2015) 

As the production of nuts increased, the nut supply value increased as well, in 2013/14 by 25 percent and in 

comparison to the initial value in 2006 by 146. This is a significant larger growth than in nut production itself, 

compared to the increase of 8.5 percent and 56 percent of nut production, respectively. Furthermore, it can be 

associated with an increase in intrinsic value of only some but not all types of tree nuts. As shown in Figure 5.3 

below, such changes in intrinsic value can especially be found in the supply values of almonds, pistachios, walnuts, 

cashews and hazelnuts, while other nuts stagnated in their supply value.  

 

Figure 5.3 Tree Nut Supply Value ($ Million) (INC, p. 9, 2015) 
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Regarding the consumption of tree nuts, high income countries consume significantly more nuts than middle 

income countries. They, in turn, consume more nuts than low income countries (Formula 1 1). Globally, nut 

consumption increased steadily from 2004 to 2014, by about 53 percent, as shown in Figure 5.4. The largest 

importers of hazelnuts were Italy and Germany, as processing countries, followed by France and Canada as non-

processing countries. Walnuts were mostly imported by the USA, Germany and Japan. 

 

Figure 5.4 World Tree Nut Production / Metric Tons (INC, p. 9, 2015) 

According to INC (2015), the production of different sorts of tree nuts is dependent on the region. Europe, for 

example, produces mainly walnuts, hazelnuts and almonds, whereas Africa produces almost exclusively Cashews. 

Furthermore, Europe covers, together with Asia, around 70 percent of the global production of walnuts and, 

together with the Middle East, nearly 100 percent of hazelnuts, with Turkey and Italy producing over 80 percent of 

the total volume of hazelnuts. Therefore, Europe can be stated as an important actor regarding these two sorts of 

nuts.  

                                                      

1 Formula 1 Low-Income Economies: GNI per capita of $1,045 or less 

Middle-Income Economies: $1,046 to $12,746 

High-Income Economies: $ 12,746 or more 

(INC, 2015) 

Formula 2 
6.452+3.717

33.706
=  0.30 (INC, p.11, 2015) 

Formula 3 
0.655651+0.337870

3.7
= 0.269 (INC, p.6, 2015) 
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Hazelnuts and walnuts together contribute with a value of about 30 percent (Formula 2) to the nut supply value 

and with a value of about 27 percent (Formula 3) to global tree nut production and, thus, to around one third of the 

nut supply chain. Regarding the trends for hazel- and walnut production shown in Figure 5.5 below, a global 

increase in walnut production of around 87 percent can be noticed while hazelnut production shrank from 2012 to 

2014 declining to almost the level of 2004 with a higher value of only 4 percent (INC, 2015). 

  

Figure 5.5 World Tree Nut Production / Metric tons (INC, p. 6, 2015) 

 

5.2 The Dutch Nut Market 

Even though Europe is an important actor in the production of hazelnuts and walnuts, the Netherlands play only a 

minor role in the cultivation of walnuts (Veltkamp and Blumink, 2005) and do not seem to be mentioned in regard 

to international production of hazelnuts at all. For walnuts production itself, around 300 tonnes of unshelled nuts 

are produced annually. Values for hazelnuts were not available and, thus, the status of Dutch hazelnut production 

cannot be determined. Regarding trade volumes, hazelnut import decreased in the period from 2004 to 2013 by 

8,272 metric tons, which is almost 69 percent of its initial value of 2004. However, and this should be highlighted, 

comparing the developments of recent years from 2011 to 2012 and 2012 to 2013, imports increased gradually by 

1.2 and 5.8 percent, respectively (INC, 2015). Imports for walnuts increased from 2004 to 2013 by 3927 metric 

tons or, in other words, grew by 188 percent compared to its initial value of 2004. Regarding the consumption of 

walnuts, the Netherlands rank globally on the 18th place with a total amount of 3632 kg per year in 2013. This trend 

is also shown to be increasing over the period 2009 – 2013 by about 68 percent, or from 2150 to 3632 kg per year, 

respectively. For hazelnuts, the Netherlands are not included in the first twenty countries with the highest 

consumption of hazelnuts (INC, 2015) and, thus, consumption patterns cannot be stated due to a lack of 

information. 
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5.3 The Dutch Nut Supply Chain 

Analysing the different actors of the nut supply chain, four main groups can be identified that add value. These are 

the growers, in this case this includes the breeders, responsible for primary production, the manufacturers, 

responsible for processing, the distributors, responsible for distribution and logistics and the retailers, responsible 

for supply. Besides that, a fifth group of actors within the supply chain are the consumers, which only purchase 

the goods and do not add value. The supply chain is presented in the following Figure 5.6.  

 

Figure 5.6 Structure of the supply chain 

According to Veltkamp and Blumink (2005) annually around 8000 grafted walnut trees are produced from which 

70 percent is sold internationally, especially to Belgium and England, and only 30 percent is sold in the 

Netherlands. Nut production itself, is as already mentioned, estimated at around 300 tons of unshelled nuts from 

which most are stated to be sold regionally. Furthermore, Dutch processing plants that use walnuts for production 

of, for example, liqueur or wine are said to be absent. Nevertheless, FAOstat (2015b) has documentations of 

walnut exports from the Netherlands, both shelled and un-shelled, with an average sum of 2,500 tons per year for 

the period 1990 to 2012 and a peak volume of around 7,600 tons in 2010 (Appendix Table 11). Still, these exports 

have to be reviewed with caution due to two important factors. On the one hand, the country that exports goods, 

does not need to produce the products to do so, import and export of the same products is possible. On the other 

hand, FAOstat (2015b) does not have any values registered for walnut production within the Netherlands over the 

whole period 1993 to 2013. Nevertheless, several Dutch walnut growers do exist, these growers manufacture their 

products mainly by themselves, or let them be processed by a third party, and sell them finally by themselves on 

the local market (van de Sluis, Personal Communication, 30.09.2015; Smallekamp, Personal Communication, 

06.10.2015). 

For hazelnut production in the Netherlands, it has to be stated that nor scientific information, nor general data from 

FAOstat could be found, leading to the impression that Dutch hazelnut production plays an insignificant role in the 

Dutch and international economy. Even though Dutch export statistics for hazelnut can be found (FAOstat, 2015b), 

the values of export never exceed the imports (Appendix Table 12), wherefrom it can be presumed that the 

Netherlands functions mostly as a transport country of hazelnuts rather than as an actual producer. Nevertheless, 

hazelnut growers in the Netherlands do exist, even though their trade capacity is limited to mainly regional and 

national scale including exceptional sales to international actors (Frenken, Personal Communication, 29.10.2015). 
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Growers 

In general it can be stated that growers or primary producers are vulnerable actors in the agricultural supply-chain, 

as they, individually, do not hold high bargaining position (Assefa et al., 2014). It is stated by the Dutch Ministry of 

Agriculture, Nature and Food Quality (2005, 2010) that the added value of the agricultural supply chain shifts from 

primary production to processing, distribution and supply. As shown in Table 5.1, the added value of the agricultural 

sector increased from 2001 to 2007 by 19 percent. However, the increase in primary production was only five 

percent. Such a development weakens the economic viability of growers due to which new business approaches 

are needed to increase bargaining power and develop new and diversified sales channels.  

Table 5.1 Value added of the Dutch agri-complex, 2001 and 2007 (Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food quality, 2010) 

 Added value (billions of EUR) 

Year 2001 2007 % Change 

Primary Production 7.6 8 5% 

Processing 3.2 4.4 38% 

Distribution 2.6 3.2 23% 

Supply 8.1 9.9 22% 

Domestic raw materials 21.5 25.6 19% 

PPO Fruit (2015) identified 25 actors involved in primary processing, from whom four are classified as nut tree 

breeders and the other 21 as tree nut growers. Many of these growers have already implemented approaches to 

diversify their sales channels with only some growers having nut production as primary source of income. 

Furthermore, the creation and maintenance of local networks and the membership of local and regional 

cooporation, like Van Eigen Erf, were pointed out to be important (Frenken, Personal Communication, 29.09.2015; 

van de Sluis, Personal Communication, 30.09.2015, Smallekamp, Personal Communication, 06.10.2015). In 

contrast to that, nut breeders did not see any need of diversification and defined the production of trees as their 

primary source of income (Bruin, Personal Communication, 01.10.2015; Smallekamp, Personal Communication, 

06.10.2015).  
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Manufacturers, Distributors and Retailers 

Regarding the middle section of the supply chain, it should be highlighted that the groups of manufacturers, 

distributors and retailers cannot clearly be separated, as growers tend to process and/or sell their products by 

themselves or deliver them to companies who are not specialized in either processing, distributing or retailing, but 

carry out multiple functions. PPO Fruit (2015) identified five different actors in this section of the supply chain, 

including Van Agtmaal, Mobipers, Smaakwarenhuis de Lage Landen, Beebox and Intersnack. Van Agtmaal is a 

producer and retailer of walnut oil, which purchases walnut from the Netherlands and Belgium (van Agtmaal, 2015). 

Mobipers is a company that allows walnut growers to process their products to walnut oil and functions, thus, as 

processor in the supply chain. This company, however, does not sell the oil but only makes it on request. Thus, 

growers have to crack the nuts first and sell the produced oil afterwards by themselves (Mobipers, 2015). 

Smaakwarenhuis de Lage Landen and Beebox can be identified as retailers as they sell products from regional 

manufacturers, some of which use locally produced nuts (Smaakwarenhuis, 2015; Beebox, 2015). Intersnack does 

not process nuts produced in the Netherlands yet, however, they stated the possibility of cooperation if the amount, 

the quality and characteristics as taste, colour and size could be met by the growers (PPO Meeting, Personal 

Communication, 10.09.2015). Furthermore, Tony Chocolonely was identified as additional actor, which processes 

Dutch hazelnuts and produces chocolate bars (Frenken, Personal Communication, 29.09.2015).  

Consumers 

According to He et al. (1998) “nuts have contributed to the human diet for thousands of years” and, even though 

nut consumption decreased sharply during the 1980s, consumer characteristics can still be connected to the 

consumption of certain nuts or nut-containing products. Chestnuts, for example, are not very common in the US 

and consumers are not likely to know what they look like, how they taste, how to prepare them and what to use 

them for (Gold et al., 2014). On the other hand, Mediterranean and Asian dishes contain edible nuts more 

frequently than dishes from a different origin. Furthermore, vegetarian consumers are likely to use nuts as a 

substitute for meat and, thus, are more likely to consume nuts and nut-containing products. Regarding non-

vegetarian consumers, it can be stated that due to a change in ways of eating, from in-home and self-cooked to 

instant and turnkey meals, nuts became an attractive, healthy and useful component of meals and snacks (He et 

al., 1998). Moreover, He et al. (1998) found that, next to the ethnic background and general consumption pattern, 

meaning for example vegan or vegetarian, other factors influenced nut-consuming behaviour. First of all, being 

male or having an older age increases the likeliness of eating nuts as a snack. Secondly, the level of education 

influenced the frequency of consuming nuts positively, especially in regard to nuts in salads and other dishes. 

Thirdly, living in a rural area and/or having a household with more than one member increases the probability of 

consuming nuts within chocolate dishes. Besides that, a higher age and a larger number of household members 

had a significant positive effect on the consumption of nut-flavoured ice cream. A closer evaluation on social trend 

will be done in the next chapter. 
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5.4 Concluding Remarks 

Taking the global developments into account, it can be concluded that changes in the economy will result in 

possibilities to increase sales for growers of hazel- and walnuts. As stated above, the consumption of walnuts is 

shown to follow an increasing trend in the past few years and can thus be expected to increase even more in the 

future. For hazelnuts it has to be highlighted that, even though a negative long-term trend exists, the global trend 

for recent years is increasing and import to the Netherlands followed an increasing trend in the last years, as well, 

leading to the conclusion that this market might have potential consumers that need to be identified and addressed. 

However, more detailed study should be carried out to do so. This can further be supported by national 

developments and their expected effects. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(2015) states that the Dutch economy is expected to grow by two percent in 2015 and 2.2 percent in 2016. Real 

wages are expected to increase as well and, thus, higher private expenses on consumption can be assumed. 

Following the basic economic theory of substitution, this spending can be expected to be on products of high value, 

like products from local brands or with health claims. Besides that, the Euro is said to hold a low value on the 

international market, supporting exports and withholding imports, opening up potential possibilities for Dutch nut 

growers, manufacturers and retailers. However, nut growers are still vulnerable for the shift in the value adding 

processes and their economic position might weaken in the future. Diversification approaches, the creation of local 

and regional networks and cooperation, thus, might be of need to ensure a powerful position the nut supply chain 

and its markets. Combining this knowledge with detailed information of the consumer characteristics, outlined in 

the next chapter, actors of the Dutch nut supply chain have the potential to grow in the coming years. 
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6 Consumer Trends 

The consumer has a big influence on what is produced and how it is produced. In other words, the social side of 

economics plays an important role in the success of a business, influencing decisions that can be made from an 

economic point. As has been described by Story et al. (2008), the choice of consumers for a certain food product 

is influenced on four levels. The first of those levels is “individual factors, which impact food choices through 

personal characteristics”. The second one is the “environmental context related to eating behaviours”, followed by 

the “social environment, which includes interaction with other people and may influence the choice of food”. The 

last level that has been described by Story et al. (2008, p.254) is the “physical environment, including settings 

where food is produced, bought and eaten”. Those four levels show the complexity of the food choice of 

consumers. However, it also points in the direction of where the consumer can be influenced and triggered to 

purchase a certain product. This part of the chapter will be a start in analysing where the consumer can be pushed 

and triggered to purchase nuts or nut-containing products, what his preferences are concerning the growth and 

production of food, more specifically of tree nuts such as walnuts and hazelnuts. Consumer trends will give a 

direction for future research and will hint at where one should focus on when thinking about the growth, the 

production and, in the end, the marketing of the hazelnuts and walnuts. It is always the question how you can 

detect trends as early as possible, in this case ‘Google hits’ for the words ‘nut, consumer, and trends’ have been 

leading, while trending topics on Google give a clear direction concerning food trends. Furthermore, research done 

has been analysed in order to understand the ‘Google hits’ and to be sure that the most important trends are 

covered. 

This chapter will first analyse the consumer preference for organically produced foods and goods and their 

preference for locally produced foods and goods, secondly it will research the hazelnut and walnut as a healthy 

product, including a part on the growth of tree nut allergies and on weight gain, lastly a link will be made to the 

sustainable trend. With those topics, the chapter will highlight what the opportunities and risks of the growth and 

marketing of walnuts and hazelnuts in the Netherlands are. 

6.1 Organic Production and Local-for-Local 

In 2008, the Hartman Group concluded that in the United States “69 percent of the adults buy organic food 

occasionally and nineteen percent weekly”, which is an enormous growth over the years (Dmitri and Oberholtzer, 

2009, p.3). It is widely known that organically produced foods are more expensive than other foods. Research has 

shown that “73 percent of the consumers think organic food is too expensive” (Dmitri and Oberholtzer, 2009, p.5). 

This means that, even though organic food seems to be of importance for consumers and sales of organic foods 

is increasing, it needs a good marketing strategy, due to an increased price for organically produced foods and 

goods. However, research has shown that within the organically produced foods and goods, fresh products are 

the real winners. Dmitri and Oberholtzer (2009, p.14) highlight that in 2005 the “top organic fruits were grapes, 

tree nuts, apples and citrus”, of which the tree nuts accounted for sixteen percent. 
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The importance of freshness of products can be linked to the trend of preferring locally produced goods. Just as 

for organic products, it is of an immense importance to understand the power of marketing concerning local 

production. Bond and Bond (2005, p.205) state that “informing consumers of the relatively high quality and 

freshness of local goods is the most effective way to advertise it”. Darby et al. (2006, p.1) emphasise the term, 

coined by Scarpa in 2005, “hometown pride”. They explain this as “local consumption as means to support local 

business or as an attempt to preserve a certain way of life”. Furthermore, it is noticed that locally produced products 

are linked to sustainability. It is necessary to raise awareness among the public and label products as being local, 

organic or both, which involves not only the supply chain of a certain product but also the government of the 

labelling, promotion programs and education (Bond and Bond, 2015, p.215). Darby et al. (2006, p.1) concluded 

that the “home-bias” increases the willingness to pay considerably. The most important reasons for this willingness 

to pay, given by respondents of the research, are the freshness of products, a support for local businesses and 

the taste of the products (Darby et al., 2006, p.11). Those reasons can and should be included in marketing 

strategies of growers, in order to increase the economic output. 

6.2 The Healthy Nut 

Nuts have been a part of our diet for as long as we know (King et al., 2007), and one does not have to go search 

for long to see that people in the western world are focusing on healthy food in order to feel better, look more 

beautiful or live longer. Magazines, television programs and advertisements point consumers towards the 

necessity of a healthy life, focusing on losing weight, eating enough fruits and vegetables, eating enough vitamins 

and minerals and lately super foods are upcoming. Ros (2010, p. 653) argues that this increased focus on nut 

consumption is closely “link[ed] with many guidelines for healthy eating as well as wide media coverage”. Besides 

that, there is an increasing focus on preventing the so called ‘diseases of affluence’, that are linked to the 

increasing wealth in certain countries, by improving lifestyles as well as diets. This has been stated by Lichtenstein 

et al. (2006, p.2190), saying that “a substantial and expanding body of evidence has implicated several aspects 

of diet and lifestyle in the pathogenesis of cardiovascular disease and its risk factors”, which has resulted in a few 

recommendations. They conclude that “to accomplish the objectives it is required that individuals change their 

behaviour and society to make substantial environmental changes” (2006, p.2190). The link between nut 

consumption and a decrease of death due to coronary heart disease has been documented by Ros, which is 

shown in Figure 6.1. 
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Figure 6.1 Result of prospective studies of nut consumption and risk of death from coronary heart disease (Ros, 2010, p. 658) 

The same link can be found between nuts and other chronic diseases, such as diabetes and obesity. Research 

has shown and proven the importance of healthy diets as a way of preventing those diseases (Story et al., 2008, 

p. 254). King et al. adds that “in addition to being a rich source of several essential vitamins and minerals, mono- 

and polyunsaturated fatty acids, and fibre, most tree nuts and peanuts provide an array of phytochemicals 

[chemical compounds that occur naturally in plants] that may promote health and reduce the risk of chronic 

disease” (King et al., 2007, p.1739). In the case of the tree nuts, this healthy diet is of importance, while the tree 

nuts can play an important role, due to them being a reservoir of unsaturated fats, minerals, iron and vitamin B, 

which are, among other things, essential for a healthy diet (Voedingscentrum.nl, 2015). The following Table 6.1 

and Table 6.2 will give an overview of the nutritional value of both walnuts and hazelnuts. 

Table 6.1 Nutrient Content of Hazelnuts (Voedingscentrum.nl, 2015) 
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The Dutch centre of food (Het Voedingscentrum, 2015), states that nuts can be easily used as substitution for 

meat, however the centre also highlights that they do not recommend that every day, due to the amount of calories 

in nuts. If used every day, consumers should realise that a small amount of nuts (about 40 grams) is enough. This 

large amount of calories is also the reason why nuts are not included in the ‘Schijf van Vijf’, a Dutch tool used to 

explain what should be included in a healthy and balanced diet (Voedingscentrum.nl, 2015). The World Health 

Organisation (WHO) states that “the energy intake in calories should be balanced with energy expenditure”, 

meaning that “the total fat should not exceed 30 percent of the total energy intake” (WHO, 2015). Ros (2010, p. 

656) highlights in his research that nuts can be seen as “natural health capsules” due to the optimal amount of 

nutrients, listed in Table 6.3, that complement the vitamins and unsaturated fats in the nuts. 

Table 6.2 Nutrient Content of Walnuts (Voedingscentrum.nl, 2015) 
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Table 6.3 Minerals contents of nuts  in mg/100g of an edible portion (Ros, 2010, p.656) 

 

When thinking about negative effects of the consumption of nuts, two major problems come to mind, namely, the 

food allergy to tree nuts and the amount of calories of nuts, meaning a possible weight gain when eaten too much. 

As has been described by Teuber et al. (2006, p. 49), tree nuts (including walnuts and hazelnuts) are “considered 

to be within the ‘Big Eight’ in foods when talking about allergies”. There it is highlighted that this ‘Big Eight’ accounts 

for the far majority of food allergies as well as the “reported fatal and near-fatal reactions to foods in the United 

States and Europe” (Teuber et al., 2006, p. 49). In the light of this chapter, it is important to see whether nut 

allergies might be of influence for the success of nut cultivation in the Netherlands. From the most common edible 

tree nuts, walnuts and hazelnuts are among the nuts most frequently linked to an allergic reaction, more 

specifically, research has shown that “34 percent of the respondents in a research reported to be allergic to 

walnuts, which is the biggest share in percentage” (Teuber et al., 2006, p. 66). Research in the Netherlands has 

shown that for adults, tree nuts are among the most important food allergies, and from those tree nuts hazelnuts, 

walnuts and cashews have the highest prevalence (de Groot and Sachs, 2011, p.15). Much can be said about 

allergies. However, for this research the clinical specifics of food allergies are of little importance. It is, though, 

important to know that the prevalence of allergies has risen in the past years. Rijntjes and de Groot (2011, p.13) 

explain that this does not exactly mean that there is an actual rise in the existence of allergies in general, but it 

means that there is an exponential rise in the early diagnosis of the allergies. Besides this, it is important to know 

that the prevalence of allergies is determined by more than the mere existence of a certain food product in an 

area. Cultural and geographical food influences, such as the way of preparing and consuming food and social 

influences, play a role in the determination of patterns of allergies (Teuber et al., 2006, p. 51). The most important 

consequences for nut growers are twofold, the rise of allergies can result in a decrease of nut consumption and 

nut products that are either distributed to others or sold by the nut growers themselves, have to be labelled.  
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The fear of gaining weight is another relevant threat to the rise of consumption of nuts, due to the earlier described 

focus of the media on a perfect beauty which does not involve fat, saturated or unsaturated. However, Ros (2010, 

p.669) stated that “there is considerable scientific evidence indicating that there are no adverse effects of frequent 

nut consumption on energy balance or body weight, on the contrary, some studies even argue that nut 

consumptions helps lose weight”. A report of Vadivel, Kunyanga and Biesalski concludes the same as the report 

of Ros, saying that research has proven that there is no direct link between gaining weight and consumption of 

nuts. This insight proves that the consumer needs to know more about nut consumption and its specifics, 

moreover, consumers need to know that the walnuts and hazelnuts can be perfectly used as a healthy snack as 

well as a part of one’s daily diet.  

6.3 The Sustainable Trend 

A last important trend of high interest in regard to the consumption of walnuts and hazelnuts, which has not been 

discussed in this chapter, is the sustainable trend. Although many might link it to organic production, the next 

chapter will show that organic does not automatically mean sustainable. Due to the importance of this topic and 

the many opportunities and implications for growers and breeders that accompany it, this trend is described in 

detail in the following chapter 7.  

6.4 Concluding Remarks 

To conclude, the social side of nut cultivation in the Netherlands, it can be said that there are both risks and 

opportunities. The most important opportunity is the focus on locally and organic production of products and foods. 

As has been shown in this chapter, the willingness of consumers to pay a (a bit) more for locally and organically 

produced goods is increasing. Furthermore, it has been shown that the consumer is focused on the freshness of 

a product, which they link to local production. Another huge opportunity for nut growers in the Netherlands is the 

focus of both the consumers and the media on healthy lives based on healthy diets. As the information above has 

proven, nuts are said to be “little capsules of health” that should be part of everyone’s diet. Both the improved 

health and the freshness and localness of the walnuts and hazelnuts need to be part of the marketing strategy in 

order to be able to have the maximum profit. This chapter has also shown that there are risks for nut growers. One 

of the most important ones is the increase of nut allergies in the Netherlands. There is not much one can do about 

this trend, however nut growers should take into account that the selling of raw and processed nuts involves 

labelling. Moreover, the trend of the consumption of nuts has to be taken into considerations. Further research is 

needed to see whether the increase of the number of people with nut allergies is affecting the consumption of nuts 

in the Netherlands. 
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7 A Sustainable Nut 

Regarding the purpose of the study, this chapter will use the information from the ecological, social and economic 

sections to apply the agro-ecological paradigm, addressing the issues, which were already elaborated in the 

introduction of this report. When connecting the Dutch environment, economic viability and consumer demands, it 

becomes clear that short nut supply chains with local processing and production of high value products seem to 

be most promising. Thus, this chapter will start with examining whether the policies and regulations support or 

hinder agro-ecological approaches. The bio-based production and the bio-based Dutch economy will be examined, 

as several sources mention this approach as a relevant option for future economies, taking into account the 

expected scarcity of fossil fuels (PPO Fruit, Personal Communication, 10.09.2015; Langeveld and Sanders, 2010). 

Afterwards, eco-economy and bio-economy will be evaluated. The eco-economic approach will be defined and 

elaborated further, discussing techniques used by nut growers at the moment as well as possibilities for the future, 

including three main sections, namely agroforestry, the economic use of the whole nut tree and the use of social 

initiatives.  

7.1  Policies and Regulations 

Happaerts and Bruyninckx state, when discussing sustainable development and regional institutions, that the 

European Union (EU) holds a special position in the arena of sustainable development, while “it is the only 

international organisation having competencies in all relevant policy areas”. Besides this clear focus on 

sustainability, the EU is the only international organisation that has such a strong and direct influence on national 

policies of member states (2014, p.309). In the EU report it is mentioned that the EU strategy is now focusing on 

“smart, sustainable and inclusive growth”, upgrading the importance of social and environmental goals (2014, 

p.310). In the EU’s strategy, Europe 2020 Strategy, three priorities are described. The one that is particularly 

relevant for this chapter is the second one, being “sustainable growth”, which means “promoting [a] more resource 

efficient, greener and more competitive economy” (2010). More precisely, although still relatively broad, this means 

that all EU member states should “reduce greenhouse gas emissions by at least 20 percent compared to 1990 

levels or by 30 percent if conditions are right, increase the share of renewable energy sources in our final energy 

consumption to 20 percent and increase energy efficiency with 20 percent” (2010, p.10). Actions that are 

highlighted by the European Commission are “remaining the first mover in green solutions and improving resource 

efficiency” (2010, p.15). Among many other points, “financial instruments are to be mobilised to secure funding 

strategies”, both on the European level and on the national level (EU, 2010). This means that member states of 

the European Union, among which the Netherlands, are obliged to invest in encouraging regulations, policies and 

subsidies for projects, ideas and initiatives, that have a focus on improving energy efficiency and reducing 

greenhouse gas emissions. Using different approaches of the agro-ecological paradigm for nut production 

purposes are, thus, clearly linked to this policy, meaning that such approaches can be expected to be both, 

necessary and profitable. Besides that, the Netherlands has ratified the UN Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC, 2015) and is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD, 2015), it wrote its own report called the ‘OECD Environmental Outlook to 2030’ describing the current 

environmental situation in the world and giving recommendations and policy options to its member states. It is 
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most important to focus on either the EU regulations and policies or the Dutch (national) policies, because those 

regulations and policies have enforcement mechanisms, which are lacking in many regional or international 

organisations. Van Veluw stipulated the importance policies and regulations provide for financial support in this 

new and upcoming focus, as well as the promising fact that “the consumer wants to change direction, which has 

been shown with the case of Urgenda against the government, where Dutch people forced their government to 

take measures concerning sustainability” (Personal Communication, 30-09-2015). Promising is that agroforestry 

is subsidised by the EU in Belgium, although it is not common in the Netherlands yet, it is clearly possible in the 

European Union (Van Veluw, Personal Communication, 30-09-2015).  

7.2 Definitions and Frames 

In order to comply with the EU regulations and to anticipate social trends, an interest for bio-based production and 

a bio-based economy should be developed. According to the online version of the Oxford Dictionary (2015) bio-

based is defined as an object or technology that is “[b]ased on biological materials or processes, especially in 

contrast to fossil fuels or petroleum-based products.” Benkeblia supports this definition by stating that a bio-based 

production “[d]eals […] [with an] economy that uses renewable bioresources, efficient bioprocesses and eco-

industrial clusters to produce sustainable bioproducts, jobs and income” (2015, p. 311) 

Thus, a bio-based economy can be shortly described as an economy where energy and products are generated 

by using bio-based resources instead of fossil-based ones (OECD, 2001) and it can be defined as an economy 

where all goods produced, sold and consumed are based on organic and renewable materials, as shown in Figure 

7.1 below (Erickson, 2015).  

 

Figure 7.1 The bio-based Economy (Ericksen, 2015) 
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According to Langeveld and Sanders (2010), a transition to bio-based has already started. The authors further 

state that such a transition could be useful in a fourfold way. It could limit the dependency on fossil fuels and its 

exporters, facilitate a diversification of energy and raw material sources, create a significantly lower emission of 

greenhouse gasses and provide opportunities for rural development in developed and developing countries. Even 

though such effects are appreciated by many actors, the transitional change moves slowly and only managed to 

pick up speed in the recent years. Regarding “the three year averaged number of articles with the topic ‘bio-based’, 

compared with the total three year averaged number of articles in the same journals”, (Van der Meulen et al., 2011) 

one can see an exponentially shaped growth on articles, as presented in Figure 7.2. However, regarding Figure 

7.3, the term ‘bio-based economy’ does not seem to be in focus until around 2005. 

 

Figure 7.2 Three year averaged number of articles with the topic “bio-based”, compared with the total three year averaged number of 
articles in the same journals (Van der Meulen et al., 2011) 

 

 

Figure 7.3 Three year averaged number of articles with the topic “bio-based economy” compared with the total three year averaged 
number of articles with the topic “economy” (Van der Meulen et al., 2011) 
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According to Nowicki et al. (2010), it is not clear at this moment whether the transition to a bio-based economy 

within the Dutch economy in general will be positive, neutral or negative. However, it is stated that the agricultural 

sector clearly has possibilities to benefit from an increase in commodity prices as well as to suffer from adverse 

effects due to increases in the general costs of living and a growth in the rental values of land. However, the 

demand for sugar beets, wheats and other commodities, like oilseeds, is prospected to increase with a growth of 

the bio-based economy. Furthermore, the import of commodities used by the bio-based production will increase 

while exports of these goods will decrease. If you connect the production of hazelnuts and walnuts to the definition 

of biobased energy and biobased materials given by van der Meulen (2011), it is clear that the products of hazelnut 

and walnut can be used for multiple purposes. Bio-based energy can be produced from shells and leaves, whereby 

wood and shells can be used to produce bio-based materials as described subsequently in this chapter. Moreover, 

taking the chemical components, like tyrosinase, of walnut leaves and the green shells into account, a chemical 

bio-based purpose cannot be excluded (Zekiri et al., 2013; Mirjalili and Karimi, 2013). This report, however, will 

not focus on the details of such technologies. 

Nevertheless, the term ‘bio-based’, as well as, ‘bio-based economy’, suggests a quite industrial approach in regard 

to nut production, using the products themselves as intermediaries, like chemicals or energy sources. Regarding 

the growth speed of nut trees and their production characteristics in comparison to other crops, like maize or grain, 

it can be concluded that such an approach alone would not be viable. The products of nut trees are mostly used 

as final product or first- or second-tier resources, as presented in the section of “Using the Whole Tree”. Therefore, 

only moderate processing is involved leaving the need of more suitable definitions that cover the multifunctional 

use of products and resources as well as the land on which they grow, in a more consumer oriented way. 

Next to bio-based production, more holistic approaches for food production systems, that include the reduction of 

fossil fuel use as well, are, bio-economy and eco-economy. Bio-economy is defined by Horlings as “[…] [all] those 

economic activities that capture latent value in biological processes and renewable bioresources to produce 

improved health and sustainable growth and development” (Benkeblia, 2015, p.311). Further, Birch and Tyfield 

(2012) conclude that bio-economy combines modern biotechnology and life sciences. Within their paper the 

European Commission is cited, stating that “‘The bio-economy is one of the oldest economic sectors known to 

humanity, and the life sciences and biotechnology are transforming it into one of the newest (EC 2005, 2)” (2012, 

p.300). An Eco-economic approach can be defined as “[…] [a] more diverse and fragmented arena for the 

development of new production and consumption chains and networks” (Benkeblia, 2015, p.314). It includes the 

balanced combination of local and regional demand with its own production cycle to create a micro-economic 

climate that utilizes economic and ecological resources in the most efficient and sustainable way. 
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As was shown in previous chapters, nut growers in the Netherlands started only recently in comparison to their 

counterparts in Turkey, France or the United States of America. They are facing global supply chains and 

international competition (INC, 2015). The most frequently used technique to cope with this threat is to concentrate 

on a value adding, multifunctional production for local sales of high quality goods, like local hazelnut paste, high 

quality walnut oil or slave free chocolate bars (Smallekamp, Personal Communication, 06.10.2015; Frenken, 

Personal Communication, 29.09.2015; de Vries, Personal Communication, 25.09.2015; Oosterbaan, Personal 

Communication, 30.09.2015; van de Sluis, Personal Communication, 30.09.2015). Regarding this structure, an 

eco-economic approach seems most fitting. Furthermore, taking bio-economy and eco-economy into account, as 

explained in Figure 7.4, the eco-economic approach seems to be most suitable for further analysis of Dutch nut 

production. 

 

 

Figure 7.4 Framing the bio- and eco-economy (Horlings et al., 2011) 

In order to analyse eco-economy in regard to nut production and the Dutch supply chain in a sufficient way, three 

distinctive parts of eco-economy will be examined separately, namely agroforestry, using the whole tree and social 

initiatives. Due to the use of trees for crop production the first system introduced will be agroforestry as it “is a term 

for practices where trees are combined with farming, as well as for the interdisciplinary subject area embracing 

land use systems, at a range of scales from that of the field to the planet, that involve interactions amongst trees, 

people, and agriculture” (Sinclair, 2004, p. 27). 
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As an extended explanation of the natural sciences approach to agroecology and the food system, which has been 

explained and defined in the general introduction and previous chapters, the following part of the chapter will take 

on a more social and, probably, idealistic course. Explaining the ways of using a plot of land in multiple ways, and 

giving multiple functions to it. Regarding agro-economic approaches Wezel et al. states that “agronomical, 

ecological, economic, and social dimensions are simultaneously taken into account at different scales” (Benkeblia, 

2015, p.181). Van Veluw has mentioned the importance of doing this, giving not only an agronomical function, but 

also an educational, recreational and social function to the land (Personal Communication, 30-09-2015). 

 

7.3 Agroforestry 

The first part of introducing the holistic approach to agriculture in the Netherlands and an eco-economy will look 

at the challenges and opportunities of intercropping or, in the case of the walnut, agroforestry. Gliessman explains 

that current agricultural practices, as mentioned above, are unsustainable, due to the priority for “present high 

productivity” as opposed to “future productivity” (2007, p.3-8). In the first chapters of this report one can read about 

the opportunities and challenges of hazelnut and walnut cultivation, mostly in the light of conventional agriculture, 

but the following part of this chapter will focus on a more ‘sustainable’ way of producing nuts. The focus on future 

productivity is especially relevant for walnut production, while, as mentioned by many nut breeders, trees are 

planted for the future (Van ‘t Westeinde, Personal Communication, 09-10-2015; Smallekamp, Personal 

Communication, 06-10-2015). 

There is a range of options for agricultural practices in the case of the hazelnut and walnut. As mentioned by Nath 

Jha et al., those options are: “alternative breeding programs directed toward organic farming; crop rotation, either 

in the strict sense or as intercropping, focussing on not only yield, but also improving nutrient balances and soil 

nutrient reserves; tillage, although it requires careful selection of methods and combination with other practices to 

succeed in maintaining crop productivity while improving soil quality; and, pest management applications” 

(Benkeblia, 2015, p.110-112). One can understand that multiple crops being grown on the same plot of land, a 

polyculture, can be a challenge to growers, having to focus on the qualities and special care of multiple crops at 

the same time as well as having to plan the harvesting methods and the design of an orchard, in the case of 

intercropping with trees. As has been described by Nath Jha et al. (Benkeblia, 2015, p.110), and has been 

confirmed by van Veluw (Personal Communication, 30-09-2015), management of agroforestry needs careful 

examining, while information needs to be at hand about crops that can be combined with or followed by other 

crops on the same plot of land as well as specific knowledge on fertilisation regimes. Gliessman adds that a lot of 

knowledge is necessary to see which crops can be combined in a polyculture, as well as the specific requirements 

of the different crops (2007), more specific research has to be done to be able to see which crops are compatible 

with the hazelnut or walnut or give information on the tolerance of certain crops to other crops. Moreover, he 

highlights that agroecosystems change over time, due to “the growth of plants and trees in a system as well as 

the changing seasons” (2007, p.54), highlighting the need of proper management. Having this in mind, it might 

seem as if a polyculture including hazelnuts and walnuts is complex, however, usually intercropping practices are 

already used in orchards. 
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A very practical example of agroforestry for the walnut and hazelnut plantations are the windbreaks for the younger 

trees, while trees are mostly used for this purpose (Smallekamp, Personal Communication, 06-10-2015). 

Smallekamp suggested that it should be possible and could be economically beneficial to use trees that produce 

food, such as apples, pears or berries as windbreaks (Personal Communication, 06-10-2015). Some of those 

crops are specifically useful in a Riparian buffer strip, meaning a strip of greenery surrounding a water source, 

such as a pond or a stream, which protects the quality of the water (Anbumozhi et al., 2005). As van Veluw 

commented, “if you have a plot of land, and you only use it for grass and nut trees you have a lot of empty niches, 

which could and should be filled to produce food, money or both” (Personal Communication, 2015). But this is not 

in line with the current idea of agriculture, where one could say that “it appears as if diversity is seen more as a 

liability” (Gliessman, 2007, p.222). However, van Veluw highlights that “we need a change in thinking and we 

should not be afraid of complexity or a lack of understanding concerning every part of the biodiversity in a 

polyculture” (Personal Communication, 30-09-2015). Agroforestry is strongly connected to biodiversity, as walnuts 

and hazelnuts extend the amount of niches that can be filled in an agrological system, thus increasing the 

biodiversity in a way useful for both the economy and the environment. Gliessman summarises that crop 

biodiversity “has impacts both on and off the farm, such as nutrient recycling, regulation of local hydrological 

processes and detoxification of noxious chemicals”, moreover, “when our understanding of diversity extends 

beyond the crop species to non-crop plants, animals and microorganisms, we begin to see the range of ecological 

processes that are promoted by greater diversity” (2007, p.223). One might think that sustainable agriculture can 

be done by organic farms and production systems, however, using the same conventional agricultural system, 

based on a monoculture, but without the chemicals, has proven to result in the same problems concerning soil 

degradation and nutrient depletion (Benkeblia, 2015, p.111). As Bruin highlighted, “to increase production, 

polyculture of crops is necessary, both to preserve the quality of the soil and to earn some money” (Personal 

Communication, 01-10-2015). This statement has been backed by Langeveld, saying that “a nice undergrowth 

with maybe some grazing would help to get a soil with a good organic matter, which would benefit, for example, 

the water retention characteristics” (Personal Communication, 28-09-2015). Agroforestry can be seen as an 

intensive form of increasing the biodiversity and it builds further on the practice of intercropping. The Ketelbroek, 

the first ‘foodforest’ of the Netherlands, shows this complex and diverse form of agriculture. The foodforest is 

defined as “a forest created by people, bringing together an extreme number of different crops, using the natural 

system of a forest and without any external inputs” (Food Forestry Netherlands, 2015). As the owners of the 

Ketelbroek in Groesbeek explain, “it has been designed in seven layers” (Ekoland, 2013): 

1. The canopy of the higher trees (including the walnut) 

2. Smaller trees and bushes (including the hazelnut) 

3. Low bushes (including multiple berries) 

4. Herb layer 

5. Ground cover (such as strawberries and grass 

6. Roots and tubers 

7. Climbers (that are present in all the layers) 
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Gliessman describes seven stages, corresponding to the seven layers of the Ketelbroek. Those stages can be 

found in Figure 7.5. The article of Ekoland explains that “the biodiversity of a real forest is copied as much as 

possible to the ‘foodforest’. To maximise this way of producing food”, however, it is also highlighted that this form 

of agriculture is a “new form of producing food, combining biodiversity, environmental concerns, nature 

conservation and agriculture, which has not been tested enough to know the outcomes” (Ekoland, 2013). Having 

this in mind, this report will use the term agroforestry as described by Gliessman (2007, p.223-226): 

Increasing the biodiversity by intercropping, strip cropping, hedgerows and buffer vegetation, cover 

cropping, rotations, fallows, reduced or minimum tillage, high organic matter inputs, reduction in use of 

chemical inputs and integration of livestock. 

In the case of walnuts and hazelnuts, intercropping always means agroforestry. Furthermore, the definition of 

agroforestry means that it is far from an impossible and ideological idea to use at least some aspects of 

agroforestry for the production of walnuts and hazelnuts, more importantly, some of the forms of agroforestry are 

already used in the case of walnuts and hazelnuts, like the intercropping with sea-buckthorn (Schepers, Personal 

Communication, 08.10.2015) and other examples that are given in Table 7.2. In depth information about several 

cover crops that can be planted in orchards have been collected in the book ‘Cover Crops for Walnut Orchards’, 

written by Joseph Grant. The suggestions include different forms of cover cropping as well as mixes of different 

cover crops, which can be found in tables from page 14 till 18. The reference to this book can be found in the 

reference list of this report. Chifflot et al. researched the growth of hybrid walnut trees in both agroforestry and a 

controlled area. The results are shown in Figure 7.6, adding that “as tree growth is related to leaf biomass, the 

higher the growth benefits observed for hybrid walnut may arise from its higher ability to increase its leaf biomass” 

(2006, p.18). As Figure 7.6 shows, the hybrid walnut grows fastest in a polyculture (intercropping system).  

Figure 7.5 Seven stages in successional development of an 
agroecosystem (Gliessman, 2007, p.243) 
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Figure 7.6 Effect of intercropping on leaf biomass production (error bars stand for the confidence interval, 95 percent, of the measured 
means) (Chifflot et al., 2006, p.18) 

Research done in France states the following advantages of agroforestry with walnut trees: “Intensification of the 

farm production, especially for small farms or farms with high value intercrops; savings on the maintenance costs 

of orchards; and improving soil fertility or contributing to pest and weed control” (Mary et al., p.247). The same 

research also states general disadvantages of agroforestry with walnut trees: “Mechanisation is difficult and […] 

crop competition has a negative influence on tree growth and nut production” (Mary et al., p.247). On top of that 

Smallekamp states: “There might be some useful insects, but probably also some negative ones. It is more difficult 

to detect animals such as rabbits and prevent damage to the roots of the walnut and hazelnut.” (Personal 

Communication, 06.10.2015). 

Besides the positive sides for the environment, increasing the sustainability of food production in the Netherlands, 

there are economic advantages and disadvantages of agroforestry as well. As walnut and hazelnut trees are stated 

to give sufficient yield only after several years of growth, intercropping, or agroforestry, is either useful to bridge 

the time of planting until sufficient nut production is harvested, or to use empty niches as much as possible both 

for financial as for environmental benefits. One example of a temporal system of intercropping is the combination 

of sea-buckthorn with walnut trees. However, as this is a different production system, it should be implemented 

from the beginning and needs a different orchard management, compared to a monoculture approach. 

(Smallekamp, Personal Communication, 06.10.2015; Frenken, Personal Communication, 29.09.2015; de Vries, 

Personal Communication, 25.09.2015; van de Sluis, Personal Communication, 30.09.2015; van Veluw, Personal 

Communication 30.09.2015). 
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Regarding the example of walnut orchards of one hectare and an orchard management with intercropping purpose, 

Oosterbaan (2015) states that investments for €25 to €100 trees have to be made with a value of €50 per tree, 

giving a total cash outflow in the first year of €1250 to €5000. Defining these costs, which do not include any other 

investments necessary to produce nuts, the annual cash-outflow measures around €180 to €700 for the first seven 

years, that are stated to be unproductive (Smallekamp, Personal Communication, 06.10.2015). However, taking, 

next to the obvious costs of investments for trees, opportunity costs into account, the annual economic costs 

increase. Oosterbaan (2015) states that annual cash-inflow for grass alone is calculated to be €600, with additional 

costs of €150 connected to manure addition and maintenances. Adding this value of €450 as annual opportunity 

cost to the annual depreciation value of the tree investment, the value increases to €630 to €1150.  

To broaden the economic insight regarding different intercropping and production systems, more detailed research 

is needed. In order to give a better overview of the diverse directions that can be taken in regard to intercropping. 

One example of such research concerning macadamia nuts was published by Perdona and Sorrato (2015). They 

showed that an intercropping system of macadamia nuts and coffee beans did produced better economic 

outcomes than monocropping of macadamia nuts alone, as shown in Table 7.1. The known systems and 

combinations, for walnuts and hazelnuts will be evaluated hereafter.  

Table 7.1 Comparison of income between macadamia nut monocropping and intercropping systems 
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Practical Considerations of increasing biodiversity  

In order to see the full potential of biodiversity, the different ways in which it can be implemented in an agricultural 

system need to be looked at. Most of the options concerning agroforestry, as mentioned above when defining the 

concept, are either already practiced by Dutch growers and breeders or mentioned during the Personal 

Communication with growers and breeders. Table 7.2, will give an overview of the possible ways of increasing 

diversity in an agricultural system, with its advantages and disadvantages if they are known. The examples concern 

both walnuts and hazelnuts, however, the advantages and disadvantages can be different. For all the different 

practices, it can be stated that advantages are: an increased biodiversity and an improved or sustained nutritional 

status of the soil, due to, among other things, nitrogen fixation of intercrop plants and a sustained organic matter. 

A disadvantage of intercropping is that “nitrogen, the element needed most by trees, is the one that is the most 

lacking as a result of harvesting intercrops and removing tree pruning”, meaning that nitrogen supplements need 

to be added in order to prevent negative influence on the tree growth (Garett et al., 1991). Already it needs to be 

said that much more research is necessary to be able to give firm statements and conclusions about what is the 

best choice and what should be avoided concerning the biodiversity on a plot of land.  
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Table 7.2 Examples of Agroforestry 

Practice 

 

Nut Crop (Dis)advantages 

Intercropping or 
cover cropping 

Walnut 
and 
Hazelnut 

Grass Grass is a crop which is almost always existing in orchards in 
the Netherlands. 

 Grass is growing without much problem, can be used 
to harvest grass or be rented as a grazing area. 

 “After four years of investigation, no visible evidence 
that the presence of the trees influenced the 
composition and production of grass vegetation” 
(Oosterbaan et al., 2004). 

 Can be used as cover crop, adding nitrogen and 
organic matter (Grant, 2006). 

- The first grass in the beginning of spring is the best 
and should be able to grow as long as possible, 
however this is preventing the heath of the earth to 
reach the flowers of the walnuts, which could damage 
the production due to colder temperatures in the night 
(De Vries, Personal Communication, 25-09-2015).  

- “Conditions for grass will deteriorate when the crown 
cover exceeds 50%”, which can become a problem 
concerning walnut trees at a certain moment in time 
(Oosterbaan et al., 2004). 

- A cover crop can increase the risk of spring and 
spring frost, while the heath that is released during 
the night does not reach the trees (Grant, 2006).  
 

Strip cropping: 
“polyculture of 
monocultures” 
(Gliessman, 2007, 
p.223) 

 Wheat Wheat can be used in between walnuts or hazelnuts, when 
they are in their juvenile stage, while they need a lot of sun. 
Furthermore, wheat harvesting is done with relatively large 
machinery. 

 Extra profit in the time when the nut trees are not 
producing yet. 

 Winter wheat grows when walnut trees are not, 
making sure that there is a minimum of competition 
between the two (Garret et al., 1991).  

 Already used in France (Oosterbaan, Personal 
Communication, 30-09-2015). 

- Trees need to be planted further away from each 
other, 12m-12m or even more. (Van de Sluis, 
Personal Communication, 30-09-2015). 
 

Intercropping or 
hedgerows and 
Buffer Vegetation 

Walnut 
and 
hazelnut 

Other trees and 
bushes (berries, 
apples, pears, 
sea-buckthorn 
etc.) 

Other trees and bushes can be used in an agricultural system 
in multiple ways. Sea-buckthorn as well as the combination of 
walnuts and hazelnuts has been mentioned by multiple 
sources (Schepers, Personal Communication, 08-10-2015; 
van t’ Westeinde, Personal Communication, 09-10-2015). 

 Trees can be used as natural protection against the 
wind (Smallekamp, Personal Communication, 06-10-
2015). 

 Can be used in the design of a piece of land as a way 
to mark boundaries. 

 Increasing biodiversity on multiple levels. 
- In time, some trees or bushes might needed to be 

removed, due to the growth of the walnut/hazelnut. 
- Other trees and bushes extracts nutrients from the 

soil and take space and light from the walnuts and 
hazelnuts, which results in slower growth on average. 

- Space between trees has to be bigger (15m-15m) 
(Smallekamp, Personal Communication, 06-10-15). 
 

Integration of 
livestock 

Walnut 
and 

Animals: Sheep, 
cows, horses 

Animals are essential to 70aximize biodiversity. 
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hazelnut  “Can be used to manage herbaceous cover” 
(Gliessman, 2007, p.273). 

 “Animals transform plant biomass into useful forms of 
energy and matter” (Gliessman, 2007, p279). Natural 
fertilisation. 

 “Something needs to be done with the grass, 
because it will grow, than why not use it for grazing”. 
Animals can do what you need to if they do not. (De 
Vries, Personal Communication, 25-09-2015). 

- Need to protect the trees, which is costly especially 
with horses (De Vries, Personal Communication, 25-
09-2015; Smallekamp Personal Communication, 06-
10-15). 

- “First years better not, while it can be damaging to the 
trees (eating, rubbing, laying underneath them which 
changes the texture of the soil), after some years the 
roots and trees are strong enough to deal with 
animals, when they are fenced off” (De Vries, 
Personal Communication, 25-09-2015). 

- “Goat and horses do not go well with hazelnuts and 
walnuts, while they damage the tree/bush too easily 
(van t’ Westeinde, Personal Communication, 09-10-
2015). 
 

Cover cropping, 
intercropping, 
reduced or minimum 
tillage 

Walnut 
and 
hazelnut 

Mushrooms 
(edible, Agaricus 
Bisporus) 

Mushrooms are mentioned more often as an important part of 
a sustainable agricultural system. The most important type is 
ectomycorrhizal fungi (Mosquera-Losada et al., 2009) 

 “Most important non-wood forest specialty crop in 

Europe” (Mosquera-Losada et al., 2009) 

 Useful in a riparian buffer strip, protecting the quality 
of the water. 

 Better adapted to shade conditions (Rigueiro-
Rodríguez et al., 2009). 

 High value product (Rigueiro-Rodríguez et al., 2009). 

 “Mushroom-related industry”, utilising lignocellulosic 
waste materials for useful purposes (Miles et al., 
2004). 

- Uncontrolled harvesting which damages other crops, 
which makes it difficult to plan/manage it as an 
intercrop. There is a lack of information about how to 
make it sustainable and what the exact profitability is 
(Mosquera-Losada et al., 2009; Rigueiro-Rodríguez 
et al., 2009). 

- Fungi specific conditions are a wet underground, 
which is not advised for walnuts and hazelnuts, so the 
places in an orchard suitable for it are limited. 

- Specific usefulness of mushrooms in a sustainable 
industry needs to be further researched. 
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Integration of 
livestock 

Mostly 
walnut 

Birds (chicken, 
guinea-fowl) 

 Organic and free range chicken in the Netherlands need 
coverage in their outdoor areas, “trees planted for shelter 
can also provide harvestable products” (Louis Bolk 
Institute, 2015). Important to know is that this project of the 
Louis Bolk Institute is financed by the Dutch Ministry of 
Economic Affairs.  

 A fear might be that the chicken influence the production 
of walnuts, however chicken are not able to eat the 
walnuts, due to their firm bolster, which makes them better 
suitable for outdoor areas than apple trees or pear trees 
(Van de Sluis, Personal Communication, 30-09-2015). 

 Chicken and other birds, eat insects and worms, 
preventing a plague of a certain worm or insect, while they 
eat the once that are present the most (Smallekamp, 
Personal Communication, 06-10-2015). 

- A Problem might be that chicken are able to damage the 
tree by digging out (part of) the roots of the trees (Van de 
Sluis, Personal Communication, 30-09-2015). 
 

Strip cropping Walnut 
and 
hazelnut 

Strawberries Can be planted during the juvenile stage of the trees. When the 
trees grow, the strawberries will take a distance from the trees, while 
they need enough light and sun (Van de Sluis, Personal 
Communication, 30-09-2015). 

 Do not need machines to be harvested, mostly 
handpicked. 

 Profitable (CBS, 2015). 
- Trees need to be planted further away from each other, 

12m-12m or even more (Van de Sluis, Personal 
Communication, 30-09-2015). 

- Specific areas of the Netherlands more suitable (CBS, 
2015). 
 

Strip cropping Walnut 
and 
hazelnut 

Cultivation of 
flower bulbs (such 
as the common 
snowdrop)  

More information about practicalities and specifics of cultivation of 
flower bulbs with walnut or hazelnut is necessary to give any 
suggestions. 

 Profitable. 
- Needs a lot of attention and specific knowledge (De Vries, 

Personal Communication, 25-09-2015). 
- Trees need to be planted further away from each other, 

12m-12m or even more. (Van de Sluis, Personal 
Communication, 30-09-2015). 
 

Intercropping, 
strip cropping 

Walnut 
and 
hazelnut 

Maize  Shade tolerant species are existent, for example Shendan 
10, a C4 species (Peng et al., 2009). 
 

Intercropping, 
strip cropping 

Walnut 
and 
hazelnut 

Soy beans Research has been done to see whether soy beans can be 
introduced in the Netherlands, but so far it is still in the pioneering 
face. This is why we will not include more information at this point, 
however, research can be done to see whether it is possible in the 
future.  
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It has to be realised that every form of intercropping demands a different design of the orchard. This means that 

most of the examples are best planned in advance, deciding on the spacing of the trees and the specific places of 

other crops. If trees are already planted, one should look for the best options with the characteristics of the orchard 

in mind, meaning that grass and animals or chickens are often still possible. It is also important to realise the 

importance of pruning, when talking about favourable conditions for other crops. As Oosterbaan et al. state, “the 

more the crowns are pruned, the more favourable the crown density will be for good grass production” (2004, 

p.31). More detailed information should be researched and theorised, however, while realisation of agroforestry or 

intercropping is specific to every plot of land due to soil and climate characteristics and management possibilities. 

Besides the issues mentioned, the presence of juglone in the black walnut (J.nigra), which is responsible for 

allelopathy, has to be taken into account (Terzi, 2008). Terzi describes that “rain washes juglone from the leaves 

[of the walnut] and carries it into the soil, which negatively affects neighbouring plants” (2008, p.1870). The 

research further describes that “plants sensitive to the presence of walnut in the landscape and garden include 

tomato, potato, pea, apple, cucumber, watermelon, bean, garden cress, corn and soybeans” (Terzi, 2008, p.1870). 

Funt and Martin highlight that many “trees, vines, shrubs, groundcovers, annuals and perennials grow in close 

proximity to the black walnut (1993, p.1). The article mentions that crops that have proven to grow in the 

surrounding of black walnut, important for the Netherlands, are: Squashes, beans, carrots, corn, and some fruit 

trees (1993). As has been seen in this report, the species J. regia is mostly used in the Netherlands as a rootstock. 

It is known that it produces some juglone as well, however, it is not significant in comparison to the production of 

black walnut (Feather, 2015). Van t’ Westeinde has noticed that “it seems that crops do not necessarily have 

problems with growing in the surroundings of the J. regia, at least, not as many as with J. nigra” (Personal 

Communication, 09-10-2015). More and specific research needs to be done to Persian or English walnuts and 

their effect on other crops.  

It is without a doubt that agroforestry has an impact on both management and growth and yield of crops and trees. 

This has been stated in interviews with both growers and breeders, saying that it is most probably the case that 

the overall production of one crop might be less, however one should also look at the overall earnings of all crops, 

which might be higher in the end (van de Sluis, Personal Communication, 30-09-2015; Smallekamp, Personal 

Communication, 06.10.2015). Van de Sluis and van t’ Westeinde do comment that it might be the case that at a 

certain point “one needs to say goodbye to some crops, due to competition between crops (Personal 

Communication, 30-09-2015; Personal Communication, 09-10-2015). De Vries has mentioned that “one needs to 

make a choice concerning the main form of agriculture”, meaning that it is impossible or at least very difficult to 

fully understand multiple crops and make sure production is maximised (Personal Communication, 25-09-2015).  
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7.4 Using the Whole Tree 

An important part of the eco-economic approach is the efficient use of natural resources. Comparing the different 

utilization possibilities in Table 7.3 with the actually used techniques that where stated during the interviews, it has 

to be highlighted that, even though, the possibilities of using the whole nut tree as a resource for the production of 

materials and goods are manifold, the actual use within the Dutch nut production is, at this point, limited and can 

be utilized to a much greater extent. Especially industrial extraction mechanisms and procedures need to be 

addressed by the whole network of the nut supply chain or some sort of corporation of the growers in order to 

produce the right amount and type of the needed resource. To compose several possible production and 

manufacturing systems for the different types of nut growers within the Netherlands, all possible utilizations need 

to be evaluated on their interconnection, as well as, their sustainability and economic viability in detail. Thus, it 

needs to be stated that further, more detailed research should be done in the direction of utilization of the nut tree. 

Table 7.3 Nut Tree Utilization Possibilities. The first column shows the part of the tree from which is sourced. The second column then presents 

the final products that is forwarded on the market and the third column cites the information source used to gain this knowledge. The last 
column on the right, then presents whether these systems are already known to be used by Dutch nut growers, showing a ‘Y’ for yes/used and 
a ’?’ for unknown and a ‘N’ for not (yet) used.  

Material Source Product Information Source Used 

WALNUTS 

Wood Construction wood Bruin; Smallekamp; Van Veluw; Wood-Database Y 

Leaves Secondary chemical 
compounds 

Bruin; Smallekamp; Van Veluw; Zekiri et al., 2013; Mirjalili and 
Karimi, 2013 

N 

Leaves Insecticides Van Veluw; V.d. Sluis N 

Leaves Pesticides (Juglone) Van Veluw ? 

Leaves Fish Food Van ’t Westeinde; Smallekamp ? 

Nut Nut Bruin; Smallekamp; Smaakwarenhuis de Lage Landen; Beebox Y 

Nut Oil Bruin; Smallekamp; Van Agtmaal; Mobipers Y 

Nut Liquor, Wine Bruin; Smallekamp; V.d. Sluis Y 

Inner partitions 
(Tussenschotjes) 

Tea Bruin; Smallekamp, Oosterbaan Y 

Shell Polishing Material De Vries; Bruin; Smallekamp; Srinivasan et al. (2008) Y 

Shell Soil-cover Oosterbaan ? 

Husk Dye Bruin; Smallekamp; Sharma and Grover (2011); Karolia (2010) ? 

Young nut + husk Pickled walnuts Bruin; Smallekamp; van ‘t Westeinde; van de Sluis; The Field (2015) ? 

Young nut + husks Sweet walnuts Van ‘t Westeinde Y 

HAZELNUTS 

Wood Energy source (fire) Frenken Y 

Wood Braided products 
(fences, baskets) 

Smallekamp ? 

Nut Nut - Y 

Nut Oil Frenken; Mobipers Y 

Nut Hazelnut paste Frenken; Beebox Y 

Nut Chocolate bars Frenken; Tony Chocolonely Y 

Shell Energy source (fire) Frenken; Dogru et al. (2002) ? 

Shell Soil-cover Frenken; PPO Fruit Y 

Shell Particleboards Qui et al. (2007) ? 

Shell Absorbent Ferrero (2007) ? 

Leaves Extraction of 
products 

Sivakumar and Bacchetta (2005) ? 
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7.5 Social Initiatives  

As has been described in the previous chapter, one of the consumer trends is local-for-local, focussing on the 

importance of locality and freshness of products. Here, an important link can be made between sustainability, 

freshness and locality. Besides the importance of the production of food, which is mostly the agronomical and 

economic part of the agro-ecological paradigm, one can look at the social side of the approach. The consumer 

can and should be connected to the product, in this case the walnut or hazelnut, to increase both the sustainability 

of food production and the environment and increase profitability of de production of walnuts and hazelnuts. 

Examples of social ways of filling niches and increasing the land use are presented in Table 7.4. One has to 

understand that all the examples here can be a combined effort of different local businesses, forming a sort of 

cooperation or network of local or regional products, as it was already stated in the economic section of this report, 

as well as, during Personal Communications (van Veluw, Personal Communication, 30.09.2015). 

Table 7.4 Social Initiatives 

Example Specifics Source 

Farm markets Such markets are stated to be of high value for some of 
the nut growers and can be used to increase a sales 
network while decreasing the supply chain length. 

Smallekamp; Brown and Miller 
(2004);Brown, Miller and 
McConnell (2008); Lyson, 
Gillespie and Hilchey (1995); Gale 
(1997) 

Farm shops / Sales 
from home 

Here again the sales network get increased while supply 
chain length decreases. 

Smallekamp; Frenken; Schepers; 
Gale (1997) 

Social workplace Using the agricultural land as a social workplace might 
increase the value of the business while adding a possible 
income source to the business economics. 

Smallekamp; Frenken 

Festivals Another way of increasing local and regional reputation 
and, thus, the sales network. 

Çela and Lankford (2007); 
Smallekamp; Gale (1997) 

Combining education 
institutions and 
farms 

Using the farm to educational institutions might increase 
the value of the business while adding a possible income 
source to the business and diversify sales channels. 

Azuma and Feenstra (2008); 
Izumi, Wright and Hamm (2010); 
Smallekamp; 

Agritourism Adds another cash flow opportunity, while space 
requirements need to be considered. Networking 
possibility. 

Tew and Barbieri (2012); Joo, 
Khanal and Mishra (2013); 
Smallekamp 

Restaurant (organic, 
fresh food) 

Adds another cash flow opportunity, while regulations and 
profitability needs to be considered. Networking possibility. 

Smallekamp 

Pick your own Decreases workload, while increasing value added to the 
product. 

Carpio, Wohlgenant and Safley 
(2008); Bowbrick and Twohig, 
1977 

Community 
Supported 
Agriculture 

Opens up new market and sales possibilities. Support in 
regard to economic and knowledge. Possibly increases 
growers average income 

Bloemmen et al. (2015); Chen 
(2013); Lea et al. (2006) 

Fresh food boxes Opens up fast good flows and high sales, but needs good 
logistics and a network with producers of different 
products. Further need of advertisement and customer 
relationship management. Possibility high competition to 
large chains, e.g. Hello Fresh. 

Beebox; Smaakwarenhuis de 
Lage Landen; Smallekamp; 
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In order to decrease costs of nut production and retail, and to increase freshness and sustainability of products, a 

short customer oriented supply chain of the walnuts and hazelnuts is needed, as presented below in Figure 7.7. 

Most of the growers seem to already have such a supply chain integrated in their production system (Frenken, 

Personal Communication, 29.09.2015; Smallekamp, Personal Communication, 06.10.2015). However, as the 

added value shifts gradually from primary production to processing, distribution and retail, nut growers with nut 

production as primary income source need to strengthen their networks and consumer relations and shorten their 

supply chain even further, in order to increase profitability and sustain their businesses by utilizing the above 

mentioned social, economic and agroforestry systems. Also growers with nut production as secondary source can 

benefit from these systems. They, however, need to take a much closer look on their ability of delivering the needed 

quantity, quality and working environment while still maintaining their primary income source. All of the above 

mentioned initiatives do have the effects of either shortening the supply chain, increasing customer loyalty and/or 

increase the value of the products sold. However, in order to implement such social initiatives into the production 

process and supply chain, detailed research has to be done on the characteristics and operation procedures of 

already existing systems.  

 

Figure 7.7 A short customer oriented supply chain 

 

7.6 Concluding Remarks 

As has been laid out in this chapter, a sustainable way of producing nuts is offering economic and social 

opportunities. With that in mind, this chapter can be read as an extension of the economic and social chapter, with 

the added value of a sustainable production. The eco-economy can be a way of filling the niches in the 

Netherlands, while large scale production of either walnuts or hazelnuts is challenging on the global market. This 

chapter has shown that, when reducing the risks by planning and managing well, the sustainable, local walnut or 

hazelnut production can be profitable. One needs to comprehend the importance of understanding the holistic 

approach of an eco-economy, meaning that multiple functions, such as agricultural, social, educational, and 

recreational, can be given to a plot of land, thus increasing opportunities of nut production in the Netherlands. The 

walnut and the hazelnut are both very well suited for agroforestry. Secondly, the economic viability of especially 

the walnut cultivation is increased when agroforestry is introduced, while especially the walnut is not producing 

enough nuts during the first eight to ten years. It has to be said that research is showing that the overall yield of 

crops in a polyculture might be less than when planted in a monoculture, however, the overall production value, 

including all crops, is possibly higher. 
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There are some projects focused on agroforestry. For information, it is recommended to visit their websites and to 

keep updated about new and interesting information and ideas concerning practicalities, techniques, subsidies 

and crops in general. Some related websites are: 

 www.agroforestryvlaanderen.be 

A website giving detailed information about an agroforestry project in Belgium. Besides that, it has 

collected general and specific knowledge as well as publications about agroforestry. 

 http://www.louisbolk.org/ 

An organisation doing research to and giving advice about sustainable agriculture, nutrition and health. 

Projects are described and information is given about issues concerning what it means to increase 

sustainable agriculture. 

 http://www.foodforestry.nl/ 

A website with information about food forestry in the Netherlands, giving both information about current 

projects as well as announcement for workshops about food forestry.  

  

http://www.agroforestryvlaanderen.be/
http://www.louisbolk.org/
http://www.foodforestry.nl/
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Conclusion and Recommendations 

As with all crops, walnut and hazelnut production in the Netherlands offers advantages and disadvantages. To limit 

the risks and increase opportunities, this research has explored the agronomical, economic, social and sustainable 

side of walnut and hazelnut production. From an agronomical perspective hazelnuts seem to be a crop with high 

opportunities and low risks, due to them being endemic to the Netherlands. However, irrigation may be required 

during periods of drought, and biotic stresses like the nut weevil and Phytoptus avellanae might present a 

significant risk, especially when hazelnuts are produced organically. Regarding walnut production, the 

opportunities as well as risks are various. Chosen cultivars that prosper in one part of the Netherlands might not 

do so well in other parts, as rainfall, groundwater levels, soil composition and periods of frost differ. Especially 

spring frost seems to be a problem that, if experienced, causes great damage to the flowers of the walnut tree. 

This research presents a list of suitable areas and cultivars for Netherlands, but field trials on small plots are 

suggested before deciding to cultivate on an extensive area. The same can be said of using  a specific cultivar. It 

is suggested to do a trial with a few trees before planting a few hectares. Conclusive measures to deal with this 

have not been given yet, due to the fact that many practices and techniques need to be tested or are a high 

financial burden. 

Economically, no matter which nut is produced, competition with foreign countries is found to be high, and most 

opportunities can be found in local markets. Furthermore, the sold products need to be of high value. Nut growers 

need to shorten their supply chains in order to counteract the shift of added value from primary production to retail. 

Direct sales channels without intermediary actors seem a great opportunity to add and communicate value, and 

to shorten the supply chain. Taken this as a basis, small to medium sized businesses have the best possibilities 

to succeed in the present Dutch and international market. 

Social trends can be a huge possibility for walnut and hazelnut growers in the  Netherlands, while they add value 

to the product they are producing. Opportunities are selling and advertising them as fresh, healthy and sustainable 

products. Furthermore, the use of terms like local-for-local, organic and sustainable were of significant importance 

to reach the local market efficiently and effectively. However, the increasing awareness of consumers being allergic 

to tree nuts, including the walnut and hazelnut, and the fear of a connection between nuts and weight gain, poses 

a risk on the possible sales. Then again, clear communication to the consumer will affect the public opinion 

positively and highlight the multitude of possibilities of the nuts. There can be concluded that there are some trends 

that are or might become a risk, namely tree nut allergies and the focus on calories, however, they do not outweigh 

the opportunities of the current trends for nut growers. It can be stated even more boldly, nuts can play a huge role 

in the current trends, whenever they are marketed well in the Netherlands.  
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Following the information above, Dutch walnut and hazelnut production should be aiming on the marketing and 

retailing of high value products on the local market segments. This also influenced the choice of intensive or 

extensive cultivation, while this research concludes that the quality of a business is more important the size. This 

links to the statement that having a nut orchard as a primary source of income might be very challenging, there 

are opportunities that allow the combination of nut production with other initiatives, such as recreation, education, 

social networking and community thinking, creating a system which could function as a primary source of income. 

This holistic approach to agriculture is explained with the term eco-economy, combining agricultural systems, such 

as agroforestry, to the multifunctional use of the walnut and hazelnut and social initiatives.  

As can be seen, there are many ways to apply a holistic approach, and further research is necessary to know what 

will be the best option for each specific plot of land in  the Netherlands. Moreover, a viable, efficient and profitable 

nut production is dependent on many things, namely farming decisions, agro-ecological regions and cultivar 

specifics. In order to be able to overcome weaknesses and improve strengths, one needs to: 

 Investigate specific climatic and pedological conditions of a farm or orchard. 

 Decrease risks by getting more knowledge of the used cultivars or on cultivars that can be used 

 Getting knowledge on pruning, shaping, fertilising, irrigating, pollinating and different ways of controlling 

pests and diseases  

 Increase market opportunities by using the land for multiple purposes (agroforestry, using the whole tree 

and social initiatives) 

 Use the social trends in the marketing of walnut and hazelnut, which are fresh food, locality sustainability 

and organic production 

Regarding the mentioned steps necessary to take, it becomes obvious that further research is needed on most of 

the topics. Therefore, a detailed spatial suitability assessment of cultivars is needed, including the following 

variables: chemical composition of the soil, detailed temperature data (spring frost), density and quality of natural 

occurring nut trees and incidence of biotic stresses. In order to make a well-founded cultivar selection, the 

characteristics of cultivars in regard to environmental circumstances, stress susceptibility and quality/quantity of 

the nuts, should be examined. Furthermore, an economic evaluation and identification of possible target markets 

and possible sales channels (international, regional, national, local) should be done in combination with consumer 

characteristics and trends. An assessment of the profitability, large- vs. small-scale production, should be done, 

including different farm designs and management styles, the use of multiple parts of the nut trees and different 

agroforestry systems. In order to do so, a detailed research on the interrelation between nut trees (walnut and 

hazelnut) and other crops should be performed. Having done that, the possibilities of mechanization of nut 

cultivation can be elaborated on. 

It is clear that more research is needed, but we can conclude from our research that there is potential for walnut 

and hazelnut cultivation in the Netherlands, when talking about small-scale, local and sustainable production with 

short supply chains. At this specific moment in time and space, we can say that large-scale industrial production 

of walnut or hazelnut is not viable nor profitable.  
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Appendix A 

Table 1 Weather data per station 
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T max 
(°C) 

                                            

Janua
ry 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 

Febru
ary 

7 6 7 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 4 4 

March 10 9 10 7 7 9 10 6 8 7 7 8 9 9 10 8 8 8 8 8 6 6 

April 13 13 13 11 13 13 13 12 11 12 10 10 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 

May 17 19 17 15 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 18 17 16 16 17 17 15 15 

Jun 19 22 22 18 20 21 19 17 20 20 17 18 18 18 21 18 17 17 18 18 19 17 

July 21 24 25 20 22 23 23 22 22 22 19 20 20 20 22 20 18 18 20 20 20 19 

Augu
st 

25 26 25 20 22 23 23 22 22 22 19 20 20 20 21 20 18 18 20 20 21 19 

Septe
mber 

18 20 20 17 20 20 20 17 21 20 17 18 17 17 20 17 17 17 18 18 18 16 

Octob
er 

13 13 12 13 14 14 14 12 14 14 15 14 14 14 15 14 12 12 14 14 15 13 

Nove
mber 

10 9 10 10 10 9 9 10 8 7 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

Dece
mber 

5 7 6 7 7 6 7 7 5 5 7 7 5 5 6 5 5 5 6 5 3 6 

T min 
(°C) 

                                            

Janua
ry 

0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 

Febru
ary 

0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 

March 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 

April 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 5 7 3 3 2 4 2 2 3 3 1 3 

May 9 8 10 7 12 8 6 10 7 5 7 10 5 5 4 5 4 4 6 6 5 4 

Jun 11 11 10 10 13 11 11 12 11 10 11 13 11 11 9 10 10 10 9 9 9 8 

July 13 13 13 12 14 12 13 14 13 13 13 13 13 13 11 11 12 12 10 10 10 11 

Augu
st 

15 13 13 12 14 12 13 14 13 13 13 12 12 12 11 12 12 12 10 10 10 10 
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Septe
mber 

12 10 10 10 10 11 11 12 11 10 11 10 9 9 8 10 9 9 8 8 5 9 

Octob
er 

9 6 7 7 12 7 8 10 7 7 7 6 5 5 4 8 5 5 6 6 2 4 

Nove
mber 

3 4 3 4 5 4 3 8 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 

Dece
mber 

2 2 0 4 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 

Pr 
dist 
(mm) 

                                            

Janua
ry 

80 80 60 70 60 62 71 60 63 65 65 72 75 68 70 70 72 75 65 70 65 70 

Febru
ary 

58 55 55 42 45 40 41 45 40 40 42 42 50 50 58 50 39 38 50 38 45 38 

March 75 75 65 65 55 58 70 57 58 58 52 70 78 70 53 65 70 68 62 68 58 62 

April 60 60 52 40 47 40 40 48 40 40 42 40 50 50 62 52 45 45 55 45 47 35 

May 65 65 65 50 50 50 55 50 50 50 45 50 65 66 60 62 55 55 62 55 58 50 

Jun 78 78 75 62 62 62 70 62 65 65 50 70 75 72 70 70 75 75 70 75 70 70 

July 80 80 70 65 70 62 65 65 65 65 65 68 67 75 90 75 65 65 75 65 75 72 

Augu
st 

66 70 65 58 70 58 62 67 55 55 70 65 56 59 85 73 55 55 73 53 70 62 

Septe
mber 

67 72 58 80 62 75 75 62 75 75 82 70 67 55 70 72 57 57 70 55 75 77 

Octob
er 

68 75 60 82 78 80 90 78 80 80 85 90 70 63 73 73 58 58 75 57 70 75 

Nove
mber 

85 85 72 85 75 85 81 75 90 90 90 82 70 75 75 81 70 70 82 70 78 87 

Dece
mber 

90 95 70 70 72 65 77 71 70 70 75 72 75 75 90 80 72 72 80 72 76 70 

RH 
(%) 

                                            

Janua
ry 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Febru
ary 

85 85 85 85 87 85 85 85 85 85 90 85 85 82 85 82 85 85 85 85 85 87 

March 80 80 80 85 85 82 85   82 82 85 85 81 80 82 80 81 81 81 81 81 85 

April 75 75 75 80 80 80 81 82 80 80 82 80 78 77 80 78 79 79 79 78 80 81 

May 70 70 75 78 80 78 80 80 77 77 80 80 75 75 78 75 78 78 78 77 80 80 

Jun 75 75 75 80 80 80 81 79 80 80 80 81 77 77 78 78 79 79 79 79 80 80 

July 75 75 75 80 81 80 80 79 81 81 80 80 78 77 80 79 89 89 89 79 81 81 

Augu
st 

78 77 75 80 80 81 81 80 81 81 80 81 78 78 81 80 80 80 80 80 81 83 
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Septe
mber 

80 80 80 82 82 82 85 81 85 85 80 83 80 81 82 81 83 83 83 83 83 85 

Octob
er 

85 85 85 85 85 85 86 83 87 87 85 85 82 82 85 83 85 85 85 85 85 87 

Nove
mber 

90 90 90 87 87 90 87 85 90 90 85 85 88 90 90 88 87 87 87 87 90 90 

Dece
mber 

95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

 Average per each region 

 High S-W West S-E East North 

T max (°C) 13,67 13,31 12,69 13 12,23 12 

T min (°C) 6,17 6,92 6,29 5,02 4,86 4,25 

RH (%) 81,81 83,72 83,38 82,53 83,83 83,86 
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Table 2 Characteristics of Romanian walnut cultivars 

Cultivar Blooming 
time 

Flowering period Mean 
Yield/tree(Kg) 

Kernel 
colour 

Kernel 
taste 

Disease 
resistance 
(Anthracnose) ♂ ♀ 

Argeşan 9-17/04 21/04-7/05 20/04-3/05 8.3 Yellow Good Very good 

Geoagiu 65 8-13/04 29/04-8/05 23/04-4/05 7.5 Yellowish 
white 

Good Good 

Germisara 9-14/04 26/04-10/05 20/04-4/05 9.8 Yellowish 
white 

Good Good 

Jupâneşti 8-15/04 27/04-15/05 7/05-19/05 12.3 Yellowish Good Good 

Muscelean 8-18/04 27/04-12/05 17/04-30/04 8.3 Yellow Good Very good 

Orăştie 9-17/04 23/04-6/05 19/04-1/05 9.0 Yellowish 
white 

Good Very good 

Sibişel 44 12-17/04 27/04-8/05 24/04-4/05 8.4 Yellowish 
white 

Good Very good 

Valcor 9-15/04 23/04-30/04 26/04-8/05 10.7  Good  

Valmit 7-14/04 15/04-23/04 17/04-29/04 9.7  Good  

Valrex 9-14/04 20/04-28/04 24/04-9/05 9.1  Good  

Velniţa 9-16/04 27/04-10/05 19/04-8/05 9.7  Good  

 

Table 3 Characteristics of Turkish walnut cultivars 

Cultivar 
Blooming 
time 

Flowering period 
Yield/tree 

Kernel 
colour 

Pollinator 
Disease 
resistance  

Spring frost 

♂ ♀ 

Yalova1    Low yield Dark 
Yalova4, 
Kaplan 86 

Xathomonas, 
Anthracnose, 
Carpocapsa 

spring frost 
intolerant 

Yalova2     Yellow    

Yalova3    Low yield Yellow 
Yalova2, 
Kaplan 86 

Xathomonas, 
Marssonia 
juglandis 

spring frost 
intolerant 

Yalova4    Low yield Dark 
Yalova1, 
Kaplan 86 

Moderately 
Xanthomonas, 
Anthracnose, 
Carpocapsa 

spring frost 
intolerant 

Şebin Early 
12-
18/04 

15-
20/04 

190 Yellow Yalova3 
Xanthomona, 
Anthracnose, 
Carpocapsa 

  

Bilecik Early 
22-
30/04 

16-
20/04 

87  Yalova3,Şebin 

Xanthomon, 
Carpocapsa, 
Margonia 
juglandis 

Tolerant in 
spring frost 

Maraş 12 Early 
15-
18/04 

10-
15/04 

93     

Şen 1 Early 
18-
23/04 

20-
25/04 

48   
Fruits are more 
susceptible to 
Xanthomona 

 

Kaplan 
86 

    Yellow Yalova1,Şebin   
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Table 4 Characteristics of walnut cultivars of the Netherlands 

Cultivar Blooming time Flowering period Pollinator 

♂ ♀ 

Adams 10  b D Yes 

Axel  b c/d  

Amphyon L b/c C No 

Bella Maria Ml   No 

Belnoot ml-l   No 

Big and Easy L b/c D Yes 

Blanco(nr.26Kw) L d/e d/e No 

Bright Pit(nr.16Kw) L  D Yes 

Bolle Jan l   Yes 

Broadview m b/c C No 

Buccaneer m   No 

Chiara m   No 

Coenen v   Yes 

Corne ml    

Cyril m c/d c/d No 

Dionym ml  C No 

Drjanovski l   Yes 

Dwarf Karlik3 l   Yes 

Dwarf Karlik5 l   Yes 

Esterhazy2 v   No 

Fertilis     

Franquette l   Yes 

Grandjean m    

Gilles m    

Jupiter l d D Yes 

Han Feng     

Hansen    Yes 

Kaplan 86     

Kampeneers     

Kirschnuss l   No 

Kwanten reuzennoot     

Kwanten nr.22 l d/e d/e No 

Lange van Lod ml   Yes 

Laciniata     

Mars l  D No 

Mayette ml-l    

Meylannaise l    

Milotal l   Yes 

Monophylla     

Mini Multiflora nr.14    No 

Mini Multiflora nr.9     

Parisienne l   Yes 

Pedro  b D Yes 

Pantatone l   Yes 

Pendula     

Plovdivski v b D Yes 

Proslavski  b D Yes 

Purpurea v b D Yes 

Purpurovy    Yes 

Red Rief v mv V No 

Red seal     

Rita v b B No 

Ronde de Montignac l    

Rondo  b/c d/e Yes 

Rode Donau ml b C Yes 

Sibisel 8  d D No 

Soleze  b/c D Yes 

Sunland    Yes 
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Tehama  b C Yes 

Weinsberg 1 m-ml   Yes 
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Table 5 Characteristics of Italian hazelnut cultivars 

Cultivar Blooming 
time 

Flowering period Ripening 
time 

Oil content (%) 

♂ ♀ 

Tondadi Giffoni  12.02 17.02 30.08 62.37 

Tonda Romana Medium late 17.02 18.2 24.08 62.17 

Mortarella  16.02 14.02 23.08 60.09 

Tonda Gentile delle 
Langhe 

 09.02 12.02 20.08 60.29 

Riccia di Talanica  18.02 21.02 27.08 61.12 

Commune  14.02 16.02 30.08 61.14 

 

Table 6 Characteristics of hazelnut cultivars in Turkey 

Cultivar Total oil 
content 
(%) 

Flowering 
period 

Quantity 
(Tons/year) 

Kernel 
colour 

Kernel 
taste 

Pollinator Disease  

♂ ♀ 

Tombul 64.60 71.67 38.33 31,030 Better Very 
good 

Palaz’ and ‘Kalınkara’  

Palaz 57.65 81.67 58.33 43,324 Better Very 
good 

Tombul’ and ‘Kalınkara Bacterial 
canker 

 Kalınkara 68.52 55.00 61.67 1,484 Good - ‘Palaz’ and ‘Tombul’  

Çakıldak 60.67 48.33 28.33 31,124 Good Very 
good 

Tombul’ and ‘Palaz  

 

Table 7 Characteristics of hazelnut cultivars in the Netherlands 

Cultivar Flowering 
period 

Productivity Kernel taste Pollinator Disease/pest 
resistance 

♂ 
 

♀ 
 

Emoa-1 mf-
em 

ef-lm Good to Very 
good 

Good to very 
good 

 Good 

Corabel mf-
eap 

mf-lm  Excellent     

Gunslebert ef-
mm 

ef-lm Precocious 
and good 

Good  Low sensitivity to pest 

Gustav’s 
Zeller 

lf-em mf-
mm 

Precocious, 
very good 

Good   

Lang 
Tidling 
Zeller 

ef-
mm 

lf-vlm Precocious, 
good 

Good   

Pauetet ef-
mm 

lj-mm Good Excellent   

Riccia di 
Talanico 

mf-
mm 

mf-
vlm 

Precocious, 
good 

Good   

Tonda di 
Giffoni 

mj-mf ej-em Precocious, 
good 

Good   

 ef-early February, em- early march, mf-mid February, lm- late march, eap-early april, mm-mid march, lf-
late February, vlm-very late march, lj-late January and ej-early January. 
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Table 8 Walnut rootstocks from different countries 

Type of rootstocks Country Description Cultivar 

Tg.Jiu 1-(Mt) Romania The plant give 95% of rooting success after 
being planted. The plant gave 79.8% of 
rooting success after grafting.  

Jupâneşti 

VL40B Romania It give 96% success of rooting percentage 
after planting  

Jupâneşti 

Portval(Syn,VL26B) Romania Seed emergence after sowing is more than 
80%. Grafting success is more than 80% in 
the fied. Has  compatibility with other cutivars. 
Produce high yield when grafted with 
Jupâneşti. Has vigorous and spread shape. 
Most resistant to diseases. 

Jupâneşti 

VL 103M Romania Has 97% success of rooting after being 
planted. About 80.8% of rooting ability after 
being grafted. 

Jupâneşti 

Paradox (hybrid) (Juglans 
hindsii X J. regia) 

USA Has proven to have deep rooting anchorage.  
Has sensitivity in areas with calcarious and 
saline soils. Torelates heavy soils and 
moisture. More vigorous. Very susceptibe to 
crown gall. 

Chandler,Vina, 
Serr and Howard. 

Northern California Black 
(J.hindsii) 

USA Forms deep roots. Sensitive in areas with 
calcarious and saline soils. It torelates 
moisture less than Paradox rootsctock. Has 
less vigourous than Paradox rootstock. It has 
less susceptibility to crown gall compared to 
Paradox rootstock.  

Chandler, Vina, 
Serr and Howard 

VX 211 USA Obtained as aresults of Paradox hybrid  
(J.hindsii x J.regia). Resistant to nematodes 
as well as to phytophthora. The tree has high 
vigour. 

 

RX1 USA Obtained as a results of paradox hybrid 
(J.microcarpa x J.regia). The tree is smaller 
with lower vigour than of VX211. It withstands 
more to phytophthrora infestation. 

 

Persian walnut (J. regia) Turkey It has a vigorous growth Balaban 
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Table 9 Known pests and diseases in walnut and regions where their presence is confirmed. Reference 1 is Oosterbaan, 2015, 2 is 
UC.IPM, 2013 and 6 is waarnemingen.nl, 2015 

Species Latin Name Confirmed 
Location 

Literature 

blackline Cherry leafroll virus  USA 2 

walnootgalmijt* Aceria erinea NL 1, 6 

crown gall  Agrobacterium tumefaciens NL, USA 2, 6 

navel orangeworm  Amyelois transitella USA 2 

fruittree leafroller  Archips argyrospila USA 2 

honey fungus Armillaria mellea NL, USA 1, 2 

shallow bark canker  Brennaria nigrifluens USA 2 

deep bark canker  Brennaria rubrifaciens USA 2 

Aphid Chromaphis juglandis  NL, USA 1, 2 

Aphid Chromaphis juglandicola  NL, USA 1, 2 

pacific flatheaded borer  Chrysobothris mali USA 2 

san jose scale  Diaspidiotus perniciosus USA 2 

italian pear scale  Epidiaspis leperii USA 2 

walnut blister mite  Eriophyes erinea USA 2 

Walnut anthracnose Gnomonia leptostyla NL 1 

walnut moth Gracillaria roscipinella NL 1 

Fall webworm  Hyphantria cunea USA 2 

Codling Moth  Laspeyresia pomonella NL, USA 1, 2 

Root knot nematodes Meloidogyne spp. USA 2 

Ring nematode Mesocriconema xenoplax USA 2 

False Chinch bug  Nysius raphanus USA 2 

European red mite  Panonychus ulmi USA 2 

European fruit lecanium  Parthenolecanium corni NL, USA 2, 6 

Frosted scale Parthenolecanium pruinosum USA 2 

- Phytophthora cambivora NL, USA 1, 2 

- Phytophthora cinnamoni NL, USA 1, 2 

Lesion nematode Pratylenchus vulnus USA 2 

walnut scale  Quadraspidiotus Juglans regiae USA 2 

walnut husk fly  Rhagoletis completa USA 2 

redhumped caterpillar  Schizura concinna USA 2 

southern fire ant  Solenopsis xyloni USA 2 

webspinning spider mites  Tetranychus urticae USA 2 

Walnut blight Xanthomonas juglandis NL, USA 1, 2 
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Table 10 Known pests and diseases in hazelnut and regions where their presence is confirmed. 3 is Snare, 2006, 4 is Aliniazee, 1997, 5 is 
Frutos,  and 6 is waarnemingen.nl, 2015 

Species Latin name Confirmed 
location 

literature 

 A. halensis EU 4 

 A. plantaris EU 4 

 A. setulosus EU 4 

 Acanthosoma haemorrhoidale NL, EU 4, 6 

Rust mite Aculus comatus EU, USA 3, 4 

 Agalastica alni EU 4 

 Agrilus viridis NL, EU 4, 6 

Crown gall Agrobacterium tumefaciens NL 3, 6 

Twig and tree borers Anarsia spp.  USA 3, 4 

Leaf spots   Anguillosporella vermiformis   3 

Ambrosia beetle Anisandrus pyri USA 4 

Eastern filbert blight   Anisogramma anomala  USA 3 

 Anomala juni EU 4 

 Anoplus roboris NL, EU 4, 6 

 Apion spp. NL, EU 4, 6 

Filbert leafroller Archips rosanus  NL, EU, USA 3, 4, 6 

Armillaria root disease   Armillaria spp.  NL 3, 6 

 Asteroma coryli   3 

 C. coryli   3 

Filbert budmite Cecidophyopsis vermiformis  NL, EU, USA 3, 4, 6 

 Cercospora corylina   3 

 Choristoneura rosaceana  USA 3 

Obliquebanded leafroller Choristoneure rosaceana USA 4 

Omnivorous leaftier Cnephasia longana  USA 3, 4 

 Coreas marginales EU 4 

 Corylobium avellanae NL, EU 4, 6 

Borro sec   Cryptosporiopsis tarraconensis   3 

nut weevil Curculio nucum  NL, EU 3, 4, 6 

Filbert nut weevil Curculio uniformis  USA 3, 4 

Filbertworm Cydia latiferreana  USA 3, 4 

Cytospora canker   Cytospora spp.   3 

 Dolycoris baccarum NL, EU 4, 6 

 E. coryli EU 4 

Yellow mite Eotetrancychus carpini EU 4 

 Eupterix collina EU 4 

 Gloeosporium coryli   3 

 Gonocerus acuteangulatus NL, EU 4, 6 

 Gypsonoma dealbana NL, EU 3, 4, 6 

Fall webworm Hyphantria cunea EU 3, 4 

 Isophia tenuicerca EU 4 

 Labidostomis propinqua EU 4 

  Labrella coryli   3 

Lecanium scale Lecanium corni  EU, USA 3, 4 

 Lecanium coryli EU 4 

 Lepidosaphes ulmi  NL, EU 3, 4, 6 

Leaf miner Lithocoletis scitella EU 4 

Gypsy moth Lymantria dispar  NL, EU 3, 4, 6 

 M. ellisii   3 

 M. hommae   3 

 M. verruculosa   3 

 Mamianiella coryli   3 

 Melolontha albida EU 4 

 Melolontha melolontha  NL, EU 3, 4, 6 

Powdery mildew   Microsphaera coryli   3 

Hazelnut gall midge Mikomyia coryli EU 4 

 Monochaetia coryli   3 

 Monostichella coryli   3 
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Kernel molds   Mycosphaerella punctiformis  NL 3, 6 

gewoon puntkogeltje  Mycosphaerella punctiformis  NL 3, 6 

Filbert aphid Myzocallis coryli  NL, EU, USA 3, 4, 6 

Leaf miner N. malella EU 4 

Nectria canker   Nectria ditissima  NL 3, 6 

Kernel spot   Nematospora coryli   3 

Leaf miner Nepticula floslactella EU 4 

Pentatomid bug Nezara viridula EU 4 

Twig borer Obera linearis EU 3, 4 

Tree crickets Oecanthus nigricornis USA 4 

Tree crickets Oecanthus niveus USA 4 

 Oecanthus pellucens NL, EU 4, 6 

European winter moth Operophtera brumata  NL, EU, USA 3, 4, 6 

European winter moth Operophthera brumata EU, USA 4 

 Orthosia incerta NL, EU 4, 6 

 P. corrusus EU 4 

 P. micans EU 4 

 P. rufulum EU 4 

 P. suffulta  3 

Green shield bug Palomena prasina  NL, EU 3, 4,6  

Red mite Panonychus ulmi EU 4 

 Parthenolecanium sp.  EU 3, 4 

Pentatomid bug Pentatoma rufipes NL, EU 4, 6 

 Phaneroptera nana nana EU 4 

Apple mealybug Phenococcus aceris USA 3, 4 

 Phomopsis spp.   3 

hazelaar meeldauw Phyllactinia guttata  NL 3, 6 

 Phyllobius schneideri EU 4 

 Phyllosticta coryli   3 

Texas root rot   Phymatotrichopsis omnivora   3 

Filbert budmite Phytoptus avellanae NL, EU, USA 3, 4, 6 

Anthracnose    Piggotia coryli  3 

 Poecilimon sp. EU 4 

 Polydrosus rufulus EU 4 

 Polyphylla fullo NL, EU 3, 6 

Bark canker Pseudomonas syringae pv. Avellanae NL 3, 5, 6 

Rust   Pucciniastrum coryli  3 

European fruit scale Quadraspidiotus ostreaeformis EU 4 

 Ramularia coryli   3 

 Ramularia sp.   3, 6 

 Rhaphigaster nebulosa NL, EU 4, 6 

 Septoria ostryae   3 

 Sphaceloma coryli   3 

Eye spotted bud moth Spilonota ocellana   3, 4 

Syneta beetle Syneta albida  USA 3, 4 

Leaf blister  Taphrina coryli   3 

 Tegonotus depressus EU 4 

 Tetranychus sp. EU 4 

 Tetranycopsis horridus EU 4 

Blight Xanthomonas campestris  3, 5 

Ambrosia beetle Xyleborus dispar  NL, EU 3, 4, 6 

 Zeuzera pyrina NL, EU 4, 6 
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Table 11 Annual and Average Exports of Walnut from the Netherlands (shelled and un-shelled) – 1993 - 2013 

Exports NL - Unshelled Walnuts Exports NL - Shelled Walnuts  

Year Area Value Unit  Year Area Value Unit  SUM 

1990 NL 1370 tonnes  1990 NL 243 tonnes  1613 

1991 NL 598 tonnes  1991 NL 297 tonnes  895 

1992 NL 599 tonnes  1992 NL 240 tonnes  839 

1993 NL 1197 tonnes  1993 NL 407 tonnes  1604 

1994 NL 734 tonnes  1994 NL 438 tonnes  1172 

1995 NL 1406 tonnes  1995 NL 188 tonnes  1594 

1996 NL 1168 tonnes  1996 NL 301 tonnes  1469 

1997 NL 1274 tonnes  1997 NL 463 tonnes  1737 

1998 NL 694 tonnes  1998 NL 1015 tonnes  1709 

1999 NL 2194 tonnes  1999 NL 1043 tonnes  3237 

2000 NL 1772 tonnes  2000 NL 352 tonnes  2124 

2001 NL 2206 tonnes  2001 NL 273 tonnes  2479 

2002 NL 687 tonnes  2002 NL 240 tonnes  927 

2003 NL 2103 tonnes  2003 NL 431 tonnes  2534 

2004 NL 3026 tonnes  2004 NL 967 tonnes  3993 

2005 NL 1193 tonnes  2005 NL 806 tonnes  1999 

2006 NL 2363 tonnes  2006 NL 929 tonnes  3292 

2007 NL 1824 tonnes  2007 NL 1209 tonnes  3033 

2008 NL 1747 tonnes  2008 NL 974 tonnes  2721 

2009 NL 1860 tonnes  2009 NL 3025 tonnes  4885 

2010 NL 3264 tonnes  2010 NL 4285 tonnes  7549 

2011 NL 1696 tonnes  2011 NL 2724 tonnes  4420 

2012 NL 706 tonnes  2012 NL 1404 tonnes  2110 

Average    1551   Average   967.57   2518.9 

* NL = Netherlands  * SUM = Sum of exports, shelled and un-shelled 
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Table 12 Imports and Exports of Hazelnuts from the Netherlands – 1993 - 2013 

Exports    Imports     

Year Area Value Unit  Year Area Value Unit  Difference 

1990 NL 8103 tonnes  1990 NL 2611 tonnes  5492 

1991 NL 6309 tonnes  1991 NL 1562 tonnes  4747 

1992 NL 6172 tonnes  1992 NL 1907 tonnes  4265 

1993 NL 7862 tonnes  1993 NL 1783 tonnes  6079 

1994 NL 10236 tonnes  1994 NL 3771 tonnes  6465 

1995 NL 6291 tonnes  1995 NL 1471 tonnes  4820 

1996 NL 6342 tonnes  1996 NL 1373 tonnes  4969 

1997 NL 4187 tonnes  1997 NL 1116 tonnes  3071 

1998 NL 2230 tonnes  1998 NL 1224 tonnes  1006 

1999 NL 3254 tonnes  1999 NL 920 tonnes  2334 

2000 NL 3183 tonnes  2000 NL 984 tonnes  2199 

2001 NL 3311 tonnes  2001 NL 2084 tonnes  1227 

2002 NL 4375 tonnes  2002 NL 2874 tonnes  1501 

2003 NL 4299 tonnes  2003 NL 2937 tonnes  1362 

2004 NL 3099 tonnes  2004 NL 1547 tonnes  1552 

2005 NL 3060 tonnes  2005 NL 2055 tonnes  1005 

2006 NL 3183 tonnes  2006 NL 2933 tonnes  250 

2007 NL 3876 tonnes  2007 NL 2943 tonnes  933 

2008 NL 2559 tonnes  2008 NL 2021 tonnes  538 

2009 NL 2700 tonnes  2009 NL 1983 tonnes  717 

2010 NL 3344 tonnes  2010 NL 2191 tonnes  1153 

2011 NL 3566 tonnes  2011 NL 3351 tonnes  215 

2012 NL 3843 tonnes  2012 NL 2685 tonnes  1158 

FAOSTAT Date: Thu Sep 24 10:59:44 
CEST 2015 

 FAOSTAT Date: Thu Sep 24 10:59:35 CEST 2015 

* NL = Netherlands  * Difference = Difference of annual exports and imports 
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Appendix B 

Transcription Interviews 

 

1. Henk en Ely Feijen 

2. Jan Frenken  

3. Cor Langeveld  

4. Anne Oosterbaan  

5. Huub Schepers 

6. Bart van der Sluis 

7. De Smallekamp (Ton Friesen en Nils de Koning) 

8. Kees van Veluw  

9. Roderik en Paulien de Vries 

10. Peter van ‘t Westeinde  

 

The interview transcriptions of Jan Frenken, Roderik and Paulien de Vries and Peter van ’t Westeinde still need 
to be checked and approved by the interviewed persons. 

The interview transcription of de Smallekamp has been approved by Nils de Koning, but it still has to be 
approved by Ton Friesen. 

The interview transcription of Arie Bruin will be added later, however citations that have been used were 
communicated via email. 
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Vragenlijst dhr. en mw. Feijen 

 

Vragen Antwoorden 

 

ALGEMENE VRAGEN 

 

Mogen wij uw naam noemen in 
het rapport waarin de 
antwoorden op deze vragen 
wordt gebruikt? Beantwoorden 
met ‘ja’ of ‘nee’  

 

(In het geval van ‘nee’ zullen de 
antwoorden anoniem verwerkt 
worden) 

Ja 

Om welke reden bent u 
notenteler geworden? 

We wilden iets totaal anders 

Wanneer heeft u de eerste 
noten in uw boomgaard 
geplant? 

In 2002 

Hoeveel hectare grond gebruikt 
u nu voor het verbouwen van 
hazelnoten? 

6.5 

 

SPECIFIEKE VRAGEN 

 

Welke rassen hazelaars heeft u 
in uw boomgaard staan? 

Tonda di giffoni, Hallesche Riesen, Corabel, Gustav Zeller, 
Emoa, Gunslebert en Lange Tidling Zeller verdeeld als 
bestuiver. 
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Waarom heeft u deze rassen 
gekozen? 

Deze waren toen in Nederland voorhanden bij een kweker en 
hadden goede eigenschappen voor Nederlandse condities. Op 
advies van een voormalig adviseur van Willemina proefboerderij 
in Zeeland. 

Welke criteria zijn belangrijk als 
er voor een ras wordt gekozen? 
(en welke vindt u het 
belangrijkst?) 

Goede opbrengst , goed los laten uit de bolster, vroege oogst, 
geen of weinig vezels na het kraken, weinig gevoelig voor de 
hazelnootboorder, weinig wilde scheuten. 

Hoe worden de rassen die u 
hebt bestuift? Hoe selecteert u 
de bestuivers?  

Door de wind en door rassen (rijen bomen) om en om te zetten.  
Je moet wel opletten dat ze niet dominant aan elkaar zijn. En 
door goede bestuivers hier en daar tussen andere te zetten, 
rassen kiezen die niet allemaal te gelijk bestuiven, dus vroege 
en late rassen afwisselen.  

Wanneer is de bloei van de 
hazelaar rassen die u hebt 
staan? 

Van begin februari tot einde maart. 

  

Op welke grond staan uw 
hazelaars geplant? 

Zandgrond 

Welke grondstoffen zijn 
belangrijk voor de hazelaars? 

 Voldoende vocht  goede pH en goed humus gehalte 

Bemest u uw land? 

        - Waarom wel/niet 

        - Met welke middelen? 

        - Waarom deze middelen? 

Ja 

Om een goede en gezonde boom te houden (opbrengst) 

Stikstof, Kalium ,Fosfaat, Magnesium en evt. bladbemesting. 

Naar aanleiding van een grondonderzoek en behoefte van de 
bomen. 

Hoeveel vocht heeft de hazelaar 
nodig om optimaal te groeien en 
vrucht te geven? 

Voldoende vocht evt. beregenen, vooral in de tijd van de 
nootzetting. 

Je moet hem zeker niet op te natte grond planten. 

Hoe hoog/laag mat het 
grondwater peil zijn? 

Een normale grondwaterstand. 



XVII 
 

Irrigeert u uw land? 

         - zo ja: Wanneer, hoeveel 

Als het nodig is, maar zeker voordat het blad gaat verdrogen 

Hoeveel is afhankelijk van de situatie maar met de haspel  20 tot 
30 mm per keer 

  

Snoeit u de hazelaars? (als ja: 
hoe vaak en wanneer) 

Elk jaar van januari tot maart 

Waarom wel of waarom niet? Zie volgende vraag 

Wat zijn volgens u de voordelen 
en/of nadelen van het snoeien 
van hazelaars? 

Open houden van de bomen (er moet voldoende licht in het 
midden van de boom kunnen komen) en om goed machinaal te 
kunnen oogsten. Een nadeel is dat er meer schot in de boom 
komt.  

  

Welke problemen (biotisch of 
abiotisch) heeft u als we het 
hebben over de hazelaar? 

 

 

(Voorbeelden: 
Hazelnootboorder, rondknopmijt, 
vorst, droogte) 

Weer: te droog, te veel regen tijdens de bestuivingsperiode 

 

Insecten: hazelnootboorder. Groene wants, rondknopmijt 

 

Ziekten (schimmels/bacteriën):schimmels 

 

Dieren/vogels: wilde varkens, vogels en knaagdieren 

 

Andere:  

 

 

Hoe voorkomt of behandeld u 
deze problemen? 

Weer: Bevloeien/besproeien 

 

 

Insecten: spuiten 
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Ziekten (schimmels/bacteriën):spuiten 

 

 

Dieren/vogels: 

Er stond al een omheining deze houdt de varkens buiten de 
deur. 

Vogels en knaagdieren heb je niet in de hand 

 

 

 

Andere: 

 

 

 

  

Wanneer oogst u uw noten? Van september tot november 

Hoe lang duurt het voor de 
hazelaars noten produceren? 

4 jaar 

Op welke manier oogst u uw 
noten? 

(Als machinaal: Naam, merk, 
functie) 

Machinaal: Facma Cimina 200S zelfrijder 

Waarom heeft u voor deze 
manier gekozen? 

Handmatig is niet te doen  

Weet u of er verschillende 
machines nodig zijn voor het 
oogsten van hazelnoten en 

Ligt aan de manier van oogsten met zelfrijder of met getrokken 
machines zijn meerdere werkgangen nodig. 

Eerst bij elkaar vegen en dan opzuigen machinaal of met de 
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walnoten? hand 

Wat is de opbrengst van de 
hazelaars per hectare per jaar? 

+/- 2000-2500 kilo 

Wat gebeurt er met de 
hazelnoot van oogst tot 
verkoop? 

Rapen-schoonmaken-sorteren op grootte- drogen- en deels 
kraken 

Welke producten verkoopt u?  

(voorbeeld: Rauwe noten, olie, 
etc.) 

Noten in dop, hazelnotenkernen en 100% hazelnotenpasta 

Maakt en verkoopt u deze 
producten zelf? 

Vanuit huis 

Levert u noten? (Zo ja: Aan wie 
en hoe verloopt dit?) 

Chocolademakers, bakkers, ijsbereiders en speciaalzaken. We 
hebben altijd rechtstreeks contact met de afnemer 

Zijn de hazelnoten uw primaire 
bron van inkomsten? Waarom 
wel/niet? 

(Zie vorige vraag) 

  

Zijn de hazelaars geschikt als 
gewas in een bos-landbouw 
systeem? Waarom wel/niet? 

Ja, de opbrengst is gemiddeld genomen goed 

Gebruikt u uw landbouwgrond 
op meerdere manieren? 
Waarom wel/niet? 

Nee 

Heeft u voorbeelden van het 
multifunctioneel gebruiken van 
landbouwgrond?  

Nee 

Met welke gewassen zou de 
hazelaar goed samengaan? 

Uiteindelijk met geen enkel gewas, de hazelaar heeft alle plaats 
nodig.  

Wat is volgens u het nut en/of 
het gevaar van het 
multifunctioneel gebruiken van 

Het moet voldoende opbrengen 
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landbouwgrond? 

Wat verstaat u onder het begrip 
bio-based? 

Een breder gebruik van het product of rest hiervan . 

Wij gebruiken bijvoorbeeld onze schalen om te stoken. 

Ziet u een toekomst voor 
begrippen als bos-landbouw en 
bio-based als het gaat om de 
hazelaars? Waarom wel/niet? 

Ja, de hazelnoot is een mooi voedzaam product met een hele 
brede toepassing en gemiddeld een goede opbrengst 
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Transcription Interview – Jan Frenken Hazelnotenkwekerij Genegenterhof 

When: 29 September 2015 

Where: Hazelnotenkwekerij Genegenterhof ter Grathem 

Who: Els Sweep and Marcel Meyer 

Anonymous: No 

Follow-up contact: Wants to receive report if possible. 

Question Answer 

 (INTRO)  

Laten we beginnen met dat u 
verteld hoe u hazelnotenboer 
bent geworden? 

Vroeger had ik fruit, daar ben ik in 1990 mee gestopt. In Goes 
waren plannen met hazelnoten. Ik ben begonnen met 4 hectare 
en dan telkens bij planten. In 1990 hebben we al het fruit 
gerooid en zijn we ipv fruit hazelnoten gaan verbouwen. Toen 
was de akkerbouw en de mesterij er ook nog. 

Hoe lang duurt dat, voordat je 

ze kan oogsten? 

Een jaar of drie. Dan begint het. 

Je begint met kleine hoeveelheden, na 3-4 jaar is het de moeite 
waard om te oogsten. 

Hoe oud zijn de bomen die 

hier staan? 

De oudste, een jaar of 25. De jongste zijn 8 jaar oud. 

Plant u ook nog nieuwe 

bomen? 

Nee, meer plant ik nu niet. 

 

Hoe lang gaat zo’n boom dan 

mee? 

Zo lang als je ze laat staan, het is net een bos he. Maar je kan 
ze ook verjongen, als je ze afzaagt dan schieten ze weer uit, 
maar dan ben je ook weer een jaar of 3 kwijt. 

Worden de bomen nog voor 

andere doeleinden gebruikt? 

Nee het zijn geen echte stammen he. Brandhout is het 

Heeft u dan ook Ja, ik heb verschillende rassen. Gunslebert, Emoa II, Lange 
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verschillende rassen staan? Tidling Zeller, Gustav Zeller, Corabel, Cosford, Riccia di 
Talanica 

Hoezo heeft uw zoveel 
rassen? 

Dat moet voor de bestuiving, zeggen ze. Ik ben niet zeker, het 
zal 8 jaar geleden zijn, toen hingen er geen katjes aan. Dat 
kwam omdat ze heel veel bloemknoppen hadden gemaakt. 
Toen kwam Wertheim, dat was toen die onderzoeker, die heeft 
het gezien en zei ‘er zullen dit jaar niet veel noten komen.’ Zo’n 
grote oogst heb ik nog nooit gehad. 6-7 ton per hectare. 
Normaal is het zo’n 2-3 ton per hectare. Maar er was geen 
stuifmeel dus theoretisch zouden ze niet bestoven kunnen 
worden. 

Maar hoe zou dat kunnen? Het is windbestuiving, dus lucht zit eigenlijk vol met pollen. 
Omdat er heel veel bloemknoppen waren, zijn er ook veel 
noten gekomen. Ze adviseerden toen al, je moet die rassen bij 
elkaar zetten anders bestuiven ze niet goed. Zeker weten doen 
we het niet, maar het kan. 

Dus heeft u op uw land dan 
ook deze rassen een beetje 
door elkaar staan? 

ja, die staan allemaal door elkaar, er staan eigenlijk altijd 2 
rijen en dan 1 rij met bestuivers. 

Hoezo heeft u precies deze 
rassen gekozen? 

Die passen goed bij elkaar. Dat hebben ze uitgezocht, 
sommige noten bestuiven elkaar niet. Vanuit Goes dat hebben 
ze toen allemaal onderzocht, toen der tijd in de jaren 70 en 80. 
Die adviseerde hoe je dat, die rassen, het beste kon planten. 

Was u een van de eerste die 
is begonnen met noten 
telen? 

ja, toen in Zeeland wilden ze de hazelnoten als 4de akkerbouw 
gewas. Toen ging het ook slecht met de akkerbouw. Het was 
de bedoeling dat ze 100 hectare hazelnoten gingen planten, in 
een soort coöperatie. Ze hadden de notenunie opgericht. Ze 
zouden de noten dan ook verwerken en machines kopen om 
de noten te verwerken. Want die zijn heel duur, dus dan moet 
je ook een behoorlijke oppervlakte hebben om dat te kunnen 
verwerken. Maar dat is eigenlijk mislukt, na een jaar of 5 zijn 
ze allemaal gestopt. 

Wat is met die 100 hectare 
hazelnoten gebeurd? 

Het waren 16 telers, die hadden bij elkaar 50 hectare. Ze 
hadden een machine in Frankrijk en dat functioneerde 
allemaal niet. Ik zat er ook bij en ben de enige die over is 
gebleven. Je moet volhouden, het waren akkerbouwers, die 
zijn gewend, in het voorjaar zaaien en in het najaar oogsten. 
Met noten moet je een jaar of 3 wachten, maar dan moet je ze 
evengoed verzorgen. Ja, je verzamelt ze wel, maar daar zit 
heel veel rommel in. En het moet gesorteerd worden. Klei enz., 
en daar hadden ze geen machines voor. 

Wat waren dan problemen Te weinig opbrengst en te veel werk om een goed product te 
krijgen. En de planten zelf hebben last van de 
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die u tegenkwam? hazelnootboorder, dat is wormsteek die er in zit  

Hoe gaat u daar tegenaan? Ik doe biologische teelt en dan is Sproezit eigenlijk het enige 
wat we daartegen kunnen gebruiken. Een natuurlijk pyrethrum 
wat ze maken uit planten. Het helpt en er bestaat niks anders. 
Het houdt het wel onder controle. Er is altijd ongeveer 10 – 
15%  waar nog wormsteek inzit. Maar er is wel een ander 
probleem, namelijk: De licentie wordt niet meer verlengt. Het is 
te duur om het te verlengen. Volgend jaar kan ik er nog 
gebruik van maken maar dan is het afgelopen. 

Heeft u dan al een alternatief 
bedacht? 

Er zijn alternatieven, maar die zijn te duur. Ze hebben het 
uitgezocht van die aaltjes, die gebruiken ze ook voor andere 
planten, maar dat is te duur, dat kost €1000 per hectare. En dat 
moet dan in Augustus in de grond en die moet dan beregend 
worden. Ik weet ook niet of er nog iets anders is. 

Wat voor grond heeft u? Zandgrond. Hij is niet diep bewortelbaar. Hij is maar een meter 
bewortelbaar. En eronder zit ijzeroer. En daardoor drogen ze 
snel uit. Hier regent het soms 2/3 maanden niet en dan is het 
allemaal stof. 

Doet u ook irrigatie? Dit jaar ben ik de eerste keer gaan beregenen. Hier bij de 
boerderij hebben ze heel slechte grond en als het dan niet 
regent word die grond te droog. 

Moet u dan ook gaan 
bemesten? 

Ja dat doe ik met kippenmest. Die haal ik hier van een 
biologische boer. 

Waarom heeft u gekozen 
voor een biologische 
productie? 

In de biologische sector is de afzet van hazelnoten veel 
makkelijker. Als ik er puur biologische hazelnotenpasta van 
maak, kan ik die het best in de biologische sector verkopen.  

Maakt u die pasta dan zelf? Ja, ik kraak de noten zelf, maar de pasta wordt dan gemaakt 
door een fabriek. 

Verkoopt u die dan ook hier 
van uw bedrijf? 

Ja, maar die worden vooral verkocht aan winkels etc. Ik ben lid 
van een biologische vereniging en daarvan kopen veel 
bedrijven bij mij de hazelnotenpasta. Biologische teelt ‘Eigen 
erf’, noemen ze dat. Dat zijn allemaal boeren en tuinders en die 
hebben meestal huisverkoop en verkopen dan ook mijn 
producten. 

Wat verstaat u onder bio-
based? 

Bio-based? Wat is dat? Wat houdt dat in? 
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(Na uitleg) 

 

Oh om de CO2 uitstoot te verminderen? De bladeren en het 
hout laat ik gewoon liggen. En de bast verkoop ik als grond 
bedekking in de tuinen. Maar ik gebruik het niet om het te 
verbranden. En het enige wat ik nog doe. Ik gebruik een kachel 
voor het drogen en daar ga ik dan het snoeihout voor 
gebruiken. Het was een petroleumkachel, maar dat was €400 
voor petroleum en ipv dat kan ik nu het hout gebruiken. En het 
hoeft niet heel warm te zijn, dus is dat geen probleem. 

Bent u nu al bezig met de 
oogst? 

Ja gisteren ben ik begonnen maar normalerwijze is het eerder. 
Het is te nat geweest en het is nu eigenlijk nog te nat. En het 
moet droog zijn, omdat de machine dan beter werkt. En nu is 
het gras zo lang. Je kan wel maaien, maar als er noten liggen 
kan dat ook niet meer en dus is het gras te lang en blijft heel 
lang nat. De machine harkt het op van de grond. En als ik 
ermee ben begonnen gaat het gras ook niet meer groeien. En 
het oogsten duurt dan een week of 5. De noten worden van de 
grond verzameld. Ik doe dit zeker een keer of drie met de 
machine en dan worden ze gesorteerd, geschoond en 
gedroogd. 

Hoe worden de noten 
gedroogd? Met de bast 
omheen? 

Jazeker. Ze worden gedroogd met de bast omheen. Eerst 
moeten ze drogen. Ze komen in de schuur in kisten met open 
bodem en dan wordt er warme lucht doorheen geblazen.  

En hoe worden ze dan 
gesorteerd? 

Dat gebeurt ook door een machine, die laat ik zo zien. 

Aan wie en wat voor 
producten verkoopt u dan 
uiteindelijk naast hazelnoten 
pasta? 

Ja ik lever ook nog aan een chocoladefabriek, Tony 
Chocolony, noten zonder bast. Alleen de kernen komen in de 
chocolade. Ik denk dat hazelnoten pasta ongeveer het grootse 
deel van mijn verkoop is. En de grootse noten werden dan 
allemaal vers in de dop verkocht. Ja ik maak ook nog olie, 
soms. Maar dat kan je dan maar een jaar bewaren. Dan is die 
niet meer lekker. 

Hoe komt u aan de connectie 
met Tony Chocolony? 

Hij maakt slaaf vrije chocolade en toen was er in Turkije een 
schandaal dat ze kinderen als arbeiders gebruiken. En toen 
werd ik op een dag door hen gebeld of ik slaaf vrije noten 
produceer. En zo is dat eigenlijk gekomen. En de Cacao haalt 
die van een coöperatie van boeren. 

En u zit dan alleen in de 
coöperatie van Eigen Erf? 

Ja dat is de enige. Dat zijn allemaal biologische telers en zo. 

Verkoopt u dan ook Nee, want de winkel hier is gehuurd aan een organisatie die 
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producten hier in de winkel? werkt met gehandicapten en die maken honing en andere 
dingen. En die kopen dan ook weer hazelnoten en hazelnoten 
pasta van mij en verkopen die. 

Heeft u ook zelf nog 
werknemers? 

Ne, dat doe ik allemaal zelf. Het is hard werken. Oktober, 
November en December is hard werken en de rest is wel 
minder werk. En snoeien hoeft ook niet elk jaar. En de oude 
bomen heb ik aangemerkt voor de gehandicapten en die 
maken dan van de kleine takken takkenbossen en van de 
dikke maken ze brandhout. En de kleine bomen die snoei ik 
dan zelf. Dat brandhout verkopen ze gewoon in de winkel. Ik 
gebruik dat snoeihout van de kleine bomen voor mijn ketel.  

Die noten zijn dan uw 
primaire inkomstenbron? 
Heeft u nog andere 
inkomstenbron? 

Ja, ik krijg nog de huur van het landgoed en dan hebben wij 
nog land verpacht aan een blauwe bessen teler. En dan 
hebben wij nog 20 hectare natuur aangelegd, van toen wij een 
landgoed hebben gemaakt. Dan moet een derde natuur zijn. 
Dat was fruit. Daar zijn we mee gestopt in 2005 en toen hebben 
we het landgoed gemaakt en een deel van de boerderij 
verhuurd aan de organisatie met de gehandicapten. 

Waar koopt u de bomen van 
u productie? 

Van Arie Bruin en dan nog iemand. Die zit in Arenskerk maar ik 
kan de naam niet herinneren – het is een boomkweker. 

 - Oh ja, in Frankrijk word de bast ook nog gebruik om het te 
verbranden. En volgens mij gebruiken ze dat ook nog om 
Linoleum te maken. Maar je hebt er een speciale kachel voor 
nodig. Anders gaat het alleen maar roken. 
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Transcription Interview - Cor Langeveld 

 

When: 28 September 2015 

Where: Wageningen University, Radix Building 

Who: Ludovica Zampieri and Judith de Visser 

Anonymous: ?  

Follow-up Contact: Not required 

Question Answer 

 (INTRO)  

Do you have a list of cultivar of 

hazelnuts and walnuts that you 

think are suitable for the 

Netherlands and are they 

already tested? 

I looked into it, research has been done in Wilhelminadorp in 

Zeeland but it stopped about 15 years ago, at least for the 

walnut, and since then it has not been continued. Those were 

the latest publications. There is some informal continued 

research, so I looked up what I have and this is some work you 

probably found already. Those people all exist, so just make 

sure to get in touch with them.  

He is working at Alterra. This person is associated to 

Wageningen University and he is a hobbyist (walnut grower). 

This one [Kwanten] collects and grows walnut cultivars. 

 

[Judith: I think he also improved some of the cultivars] 

 

Yes, so let us say if you search in the Netherlands, those people 

would be really valuable.  

 

[showing some publications, articles, websites] 
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Yes, I found that article and I 

handed it over. But, it was an 

overview with a table of 5 or 6 

cultivars that were tested and 

their production and quality of 

production. 

No I talk about an older publication. He wrote a booklet in 1981, 

which probably is still valid. 

 

[Well, our research is mostly focused on changes during the 

last years, like the climate change and how that has influenced 

the possibilities for walnut production] 

 

Yes, his last publication was in 1997. And you are right, 

temperature went up a bit and maybe some new diseases came 

up, but on the other hand you could try and combine 

information. You could say there is a tree and if I could say 

something about changed growing conditions, maybe just, our 

climate looks more like the climate in Germany now? 

I found a report about the 

environmental by the university 

of Utrecht together with the 

university of Wageningen and a 

summary of the summary: It 

rains more. The temperature 

went up in the last 20 years with 

about 1.5 degrees. 

In how much time?  

 

[Ludovica: the last 20 years] 

 

That is a lot 

 

 

It says that, in the winter, and I 

don’t remember the specific 

mm’s of rain, but the intensity of 

rain has increased, so more 

mm/h and the distribution is 

always perhaps the same, but 

much more intense. 

Yes, so… 
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The winter temperature has 

gone up, so not the general 

temperature. 

So basically that would be more or less the best information 

that you have. There has not been extensive variety testing in 

the Netherlands, that is what you have to face. And part of the 

information you could supply to your commissioner is: You 

know this in 2000 and now 10/15 years later this is the data, so 

probably yields went up 

[Judith] Do you think yield will 

go up? 

I would be hesitant to say, I am not convinced. I would definitely 

not say you can immediately see that, cause if you see the 

yields it varies a lot each year. Maybe averages went up, but the 

variation is so big that that upper trend is negligible.  

Do you think that that has to do 

with the fact that, because the 

variation is so big with walnuts 

and hazelnuts cause the 

selection of breeding has not 

been fixed on yield? 

Yes 

Because other cultivars have 

fluctuation, but not as picky as 

that. 

Yes, and of course we don’t have professional cropping in the 

Netherlands, so I would say trees are not managed optimally. 

Maybe the people that try to do it say they do it optimally, but 

we do not have a culture of professional cropping. 

What elements are important to 

look at for the selection of a 

cultivar? 

Yield and the quality of the walnuts or hazelnuts.  

So that would be on the same 

level? 

No, quality first. In both cases, well when you think of eating 

them, not using them for oil.  

Raw and oil, because you 

always use them for both when 

you are a walnut/hazelnut 

farmer. 

I would say quality, but yield should be above a certain level. 

There should be an acceptable yield, but not necessarily a top 

yield. 
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And the colour of the nuts? To some nuts it is important, yes. To sell walnuts, it matters a 

bit. But mostly it is about taste and quality. And with that comes 

the specific of the nut shells. On one hand it should be possible 

to handle them, but they should not crack open at every instant, 

because then they are more susceptible to fungi.  

Do you know if there is any 

ancient variety or cultivar that 

has been traditionally grown in 

the Netherlands and which is 

worth to replant/rebreed? 

No, I am not aware of that. I know that in the past all farms used 

to have one or two or a few trees. They were attached to it, but 

I don’t know. 

What do you think about the 

effect of the soil, can that be a 

hampering condition for the 

growth and production? 

Do not try to grow walnuts on poor soils. They do very well on 

clay soils. 

So you think clay soil… At least the amount of sand should not be too high. So not too 

poor. 

So you would not suggest a 

farmer with a sandy soil to 

plant… 

If you want to produce, and of course you can plant trees 

anywhere, but if you have a bit of agronomic production point 

of view than not. 

There are many mixed soils, so 

they are not specifically sandy 

or clay, are there many of those 

soils in the Netherlands? 

That is a good question. We have quit a big area of sandy soils, 

the Veluwe area, the middle of the country is probably less 

suitable to grow nuts on. In Drenthe there are places where 

there is more löss, more loam (finer sand). There it would be 

possible. In the ‘polders’, in Flevoland for example, you can 

grow nuts, it [the soil] is quit rich. You have to think about the 

rooting depth and the deeper layers, but let’s say you have the 

soil map of the Netherlands, and then you can something about 

that.  
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Yes, cause I have a map of the 

soil with me.  

 

But to specify, we went to a 

farmer on Friday, and his land 

has peat and sand not mixed 

but in patches on his plot. Does 

that have an influence on 

choosing a certain cultivar? 

Well, if it can get too dry you have a problem. In the sand you 

easily loose water, so it depends on the ground water table.  

Speaking about rooting, I just 

realised that much of the ground 

water tables is mostly between 

40mm and 80mm, which is 

pretty high.  

Yes 

Do you think that will be 

hampering for root growth? 

That it is too wet you mean. It depends where you are located 

in the Netherlands. In Wageningen we are at about 5m above 

sea level and in the West at some places we are at -4m. 

Sure, but even with the 

drainage channel and the 

ditches around the field, 

sometimes the ground water 

level is still 40cm below surface. 

So that would be too wet. 

Both for hazelnuts and walnuts? I know more about the walnut than about the hazelnut, but 

definitely for walnuts. And hazelnuts do not like wet feet either. 

Thinking about water and 

ground water, you think that 

irrigation is needed?  

If you are working on higher soils, during some moments of the 

year you can think of irrigation. 

I was thinking of raining trends 

during a year, do you think at 

Yes, depending on the conditions, of course in the Netherlands 
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some moment it is needed to 

irrigate? 

we have surplice in the winter and deficit during the summer.  

So for example this summer we 

had a drought problem. 

Yes, we had.  

Are there problems concerning 

nut cultivation in the sense of 

meteorological conditions that 

are hampering? I read about the 

wind. 

No, it depends on your planting system and of course wind 

speed can increase transpiration and some trees don’t like salty 

winds (with salt water in it), things like that.  

What sort of planting systems 

are there? 

I read about a few. You could look into those ISHS publications, 

but to be fair there are not that many plantations in the 

Netherlands. There are planting systems, but none that you can 

simply go and see this is there and this is here. It is just like 

making a ‘hoogstam-boomgaard’.  

And humidity increases fungi 

attacks on plants, do you think 

walnuts are more or less 

susceptible to fungi? 

Well, not more than other soft fruits. But there are some specific 

nut fungi, but the idea of this stone fruit is that it protects from 

being eaten.  

So you do not think that an 

average humidity of 80% would 

be threatening? 

Well, an average of 80% is a lot.  

In the months during the 

summer in some areas, closer 

to the sea, I have seen an 

average humidity of about 80% 

depending of the distance from 

the sea.  

Yes, that is a threat. If you have it for a longer period your 

plantation will have an increased risk of fungi.  

But those three months during 

the summer are not a 

If it is all the time over 80%, three months raining all the time 
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hampering condition? then that is hampering. 

Do you have any knowledge on 

shaping and pruning of 

hazelnuts and walnuts. 

I don’t have them, but Floris, a former student, knows more 

about that. He is not a specialist in walnuts and hazelnuts, but 

he does sell them with an advice and he is a specialist in apple 

and pear trees, from which he has a lot of varieties. So if you go 

into the foreign literature, you find many Chinese publications. 

A previous ACT project worked on growing especially walnut in 

Patagonia, Argentina.  

Are those areas comparable to 

the Netherlands? 

No, but at least they collected material on the pruning. It is such 

a specific thing.  

[talking about grafting 

hazelnuts] 

Research like this has been done much more extensively on 

apples and pears, so there you can think of the physiological 

ideas. One of them is that you have the rootstock and the apple 

trees and what quite often happens is that you make sure that 

your rootstock is strong and that it hinders the growth of the 

shion part.  

Yes, I just thought that you could 

not graft hazelnuts like that due 

to their bushy outlook. 

Yes, Floris has grafting experience with apples and pears.  

With apples and pears, yes.  No, but the principles are similar. He made a ‘hoogstam 

kruisbes’ (white ribus?).  

 This is his website, Floris Komen is his name.  

 

This is his thing, he breeds many varieties especially apples 

and pears and he is really into the grafting, pruning and shaping 

of trees. And basically, most walnut growers just have it for a 

hobby, they would not care. 
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Yes, but if you have enough 

space in between the trees it 

does not matter, right? 

Well, the basics of pruning is of course to increase yield.  

And even shaping helps with 

having more fruits than leaves. 

So there is no history in the Netherlands of producing nuts. 

Do you have any knowledge on 

intercropping/agroforestry? 

Especially walnuts are very suitable for agro-forestry systems, 

using the undergrowth for cattle. They fertilise the soil a bit. 

And just include some leguminoses and things like that. Maybe 

you could even, depending on the light they need, use some 

berries. 

Are there any problems with 

intercropping? 

There is, they have walnuts in the Droevendaal-garden, so it 

would be good to check that. I can’t see too many 

disadvantages for the walnuts. I see quite some advantages, a 

nice undergrowth with maybe some grazing would help to get 

a soil with a good organic matter and that would benefit the 

water retention characteristics. 

If you make a nice meadow of 

grass underneath your trees, 

that would technically decrease 

the risk of spring frost, right? 

Due to heat retention of the 

grass, is that an effective 

advantage? 

That is a good one. If the soil is covered it is also about the 

heath retention and it’s not only about the colour, but also about 

the standing air. The boundary layer resistance is relevant. 

Definitely if we are talking about the smaller trees, that would 

help a bit, but you need to neatly calculate that if you want to 

make a firm statement. For the higher trees (in case of the 

spring frost), the traditional way to prevent damage is the 

sprinkler [anti-frost irrigation] 

How much do you think the soil 

influences the spring frost? And 

can that make a significant 

difference? 

As far as I know, we have a relatively mild sea climate here in 

the Netherlands and the risks of deadly spring frost are low. 

Well, but for the walnuts not So, you mean the fruits.  



XXXIV 
 

more than 1 or 2 degrees of 

frost is needed to damage the 

nuts.  

Yes, so the frost in the winter is 

not effecting. 

Yes, but during that period [flowering, buds] all details matter. 

My weather data suggest that 

the minimum temperature is 

about 3 degrees. That does not 

look threatening, even in that 

specific phenological phase.  

But it is not linear, so the idea is indeed that if the heath loss is 

so big that the physiological processes are hampered.  

 

[well it depends a bit on the cultivar I guess] 

[Ludo: Explains the sprinkler] I agree. As long as you use the cold of the air to freeze the water 

it doesn’t freeze the buds. As long as ice is being created, the 

sprinkler works against spring frost. So if, the question is, are 

there variety differences, and it sounds logical that there may 

be slight differences in varieties and there that collection of 

Kwanten could help. Maybe some of them are a bit less 

sensitive, and actually I don’t know how big the issue is, but I 

suspect it is or can be a big issue due to the enormous 

fluctuations of yields you find each year. This can be due to the 

frost or it can also be hypersensitive periods of drought or 

whatever. There must be something, you can also revert it. It is 

a miracle that a tree can use so many resources for its fruits. 

Did you notice if the walnuts or 

hazelnuts have any intrinsic 

biannual fruit-bearing 

problems? For example with 

apples I know you take away 

the annual bearing transition. Is 

that similar to hazelnuts and 

walnuts? 

I dare not say, but as a biologist I say that it is quite logical that 

at one moment in time you do and at another moment in time 

you don’t invest in children.  

Do you know anything about No. I would say just go into the inspiration that you can get from 
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harvesting techniques? those Chinese guys and places like Turkey, Tunisia and 

different places like South-America. Really go to the places 

where there are plantations and see what the options, tricks, 

etc. are. 

[question about the soil maps] 

do you know what drainage 

class they refer to.  

It is the height of the ground water level I think. The book is 

called ‘Bodemkunde in Nederland’. It should be here or in 

documents of the Staren-centre  

  

Notes The ground water level in the West of the Netherlands is often 

regulated 

 

Publication of Wertheim of 1981 still hold, even though there 

will be new ideas/systems and the climate has changed a bit. 

Especially the information about soil is relevant.  

 

Future: You need a safe variety for a specific place in the 

Netherlands, you have to be creative with the social dynamics 

(such as self-picking). You have to be able to add value and then 

it can become interesting. An example is the Olmenhorst near 

Lisse, but they also have the advantage of being close to a well-

known touristic spot [Keukenhof]. Land in the Netherlands is 

very expensive, and the bottom line is that there is no income 

from the nuts in the first years. Therefore it is only possible to 

have an orchard with nut trees if you are not dependent on that 

as your income (so as a hobby or as a future investment).  
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Transcription Interview – Anne Oosterbaan 

 

When: 30 September 2015 

Where: Wageningen University, Gaia Building 

Who: Lucas Manda and Judith de Visser 

Anonymous: No 

Follow-up Contact: Not required, invitation for the presentation the 20th of October, 2015  

Question Answer 

 (INTRO)  

Which cultivars are mostly used 

by the farmers? 

The most used cultivar is Broadview.  

Why that cultivar? I think the most important reason is that it was propagated by a 

breeder and with the specific characteristics for that cultivar of 

course. One of the most important reasons is that it produces 

very good nuts and quit a lot of nuts.  

So it is mostly used while it 

produces a lot of nuts. 

Yes. 

Is it also frost resistant? You have to see that in production over years of course, but it 

can freeze, and that cultivar can also suffer from the spring 

frost, because it is not a very late flowering cultivar. It is a 

middle one. 

Is that cultivar susceptible to 

pests and diseases? 

I think that it is a good one. It is not very susceptible, but I have 

to tell you that I don’t exactly know what the susceptibility of all 

the different cultivars is.  

Which criteria are mostly used When they [the farmers] are planting nut trees for nut 

production, (some use the trees for the production of timber), I 
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when selecting the cultivars? think it is impossible to say what the farmers are thinking. There 

are just a few farmers in the Netherlands who have planted a lot 

of nut trees and they are building on the experiences of the 

breeders (nurseries). Those breeders are advising and of 

course the amount of nut production is an important criterion. 

When you are talking about selection I am thinking about tree 

breeders (nurseries), and they are also selecting on nut 

production of course, but another important criteria is the time 

of flushing and the time of flowering.  

Why is there a difference 

between the opinion of the 

farmer and the breeder? 

Well, actually those opinions are parallel to each other. But, the 

time of flowering is important of course. When it is early you 

have more chance of damage due to spring frost.  

So the flowering period is a 

major concern for the selection 

of cultivars. 

Yes. The flowering time and also the combination of male and 

female flowering time.  

Do you know when the cultivars 

are flowering? 

That is different for every cultivar. In my book you can find a 

table with the flowering time of the male and female flowers of 

all the cultivars we have seen. I have looked for the flowering 

time in the selection of cultivars together with Mr. Bruin.  

What does the difference in time 

of flowering between the 

cultivars and between the male 

and female flowers mean for the 

pollination? 

Some cultivars can pollinate themselves. But when you have no 

overlap between male and female flowers you need another 

cultivar to pollinate. Some of the cultivars need another cultivar 

for pollination. This is all mentioned in the table in my book, 

because there are many cultivars that need another pollinator. 

Do you know which rootstocks 

are mostly used by walnut 

breeders? 

No, they are using seedlings of in most of the cases ‘Juglans 

regia’, but sometimes they also use ‘Juglans nigra’. But this has 

to be discussed with Mr. Bruin, because the living time of the 

tree on a seedling of ‘Juglans regia’ is much longer than on the 

‘Juglans nigra’. When you are propagating on a ‘Juglans nigra’ 

you get a tree which can live about 20 to 30 years.  
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So the grafting can be done in 

the field or in the nursery? 

Yes, that should be possible. But it always happens in the 

nurseries, while the grafting needs very specific conditions. 

You need a certain temperature, a specific humidity, so that is 

quite difficult to do in the field. You can meet those specific 

conditions in the nursery, and Mr. Bruin is the biggest expert in 

the Netherlands on that topic. He can also tell you and maybe 

even show you that it is possible to graft on very tall trees. 

Mostly they are grafted on small seedlings, but he has some 

examples where he grafted at the height of 2.5m.  

What is the best soil for 

walnuts? 

They need a soil type which has enough air. They do not like a 

lot of water, so when the groundwater level is very high it is 

difficult for the walnut tree. The groundwater level should be at 

least 70/80cm beneath the surface. In the rooting depth the 

walnut needs a pH higher than 5. That is the best.  

So nuts are not doing well when 

the soil is not aired. So clay is 

not the best soil? 

You have some types of clay which have good aeration. Than it 

is also possible on clay, but on the heavy clay with a high 

percentage of lutum it is impossible.  

And the salinity of the soil? That will matter, but I cannot tell you exactly what the reaction 

of the walnut is on the salinity. Are you also going to a nursery 

in Zeeland? Mr. van ‘t Westeinde for example? Because he is 

living in Zeeland, and his father was already a breeder as well 

and his grandfather too and they developed the cultivar 

Broadview. The research has stopped about 30 years ago, but 

the breeder continued his nursery and they have been 

exporting walnut trees. Because he is living in Zeeland, he 

knows perhaps how the salinity effects the growth.  

Does the walnut tree need 

fertilisation? 

That depends on the soil.  

Do you know what nutrients the 

walnut tree needs, besides the 

specific pH and groundwater 

No, I don’t know that by heart.  
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level? 

How important is irrigation for 

the nut production? 

The rainfall in the Netherlands should be enough normally, 

when you are planting the trees on a suitable soil. When 

planting on a very dry soil you should irrigate, but then it is not 

very efficient to plant them there.  

Does the  need for irrigation 

differ with the age of the tree? 

No, not based on my experience. I don’t believe that.  

What is the meaning of bio-

based for you? 

I think it is very good when you have possibilities to use every 

part of the tree for different purposes. But that is my general 

opinion.  

What is the relevance of bio-

based for walnut farmers? 

That is the question. There is not much experience at this point, 

there is some experience with. For example you can make tea 

of the ‘tussenschotjes’ (the part in between the meat of the 

nuts), you can make a very healthy tea out of that. That is one 

of the possibilities. And I have heard about the possibility of 

using the shells of the nuts to remove something from the soil, 

I don’t know how that works exactly, while I was working on the 

book I could not find anyone who is doing something with that, 

but I heard about it, so maybe you could find out. You could ask, 

there is a firm which makes oil out of nuts, ‘Walnotenolie’, or 

something like that is the name. You could ask that firm about 

it. Maybe they know something about the use of the nut shells 

to clean the soil. And maybe there are other possibilities to use 

some part of the tree for bio-based purposes. 

You can use gel pots to prevent 

the damage of spring frost. 

Yes, that is quite common with apples and pears. 

Yes, so could you also use the 

shells for that? 

Yes, but I think you need quite a lot of shells to arrange  the 

temperature of the plantation. I don’t think that will be enough, 

but it can be used in that way. I always burn my shells in the 
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fireplace.  

Can a bio-based focus be useful 

for nut farmers, now or in the 

future? 

Yes, when they see possibilities. And I think they are very 

interested.  

Do you think that, when 

research is done, that will 

improve the profitability of nut 

plantations? 

Yes, I am sure about that. Because you need a very long time 

before nut production produces enough profit. So in the time 

before you can maybe already use some parts of the tree for 

bio-based purposes. The leaves, or maybe parts of the roots.  

And how about agroforestry? Yes, there are good options for agroforestry. To produce other 

crops and also with animals. There is a lot of experience with 

that, and because of the same reason that it takes a long time 

to have reasonable nut production, it is useful to have some 

other crops between the trees. 

We know quite a bit about the 

grass, but do you have any 

other examples? 

There are also examples in other parts of Europe with 

vegetables and wheat, in France they have large areas of wheat 

between walnut trees. You can also have growth of other trees . 

Is that in any way hampering 

the growth/nut production of 

the walnut? 

No, I have no experience with that and I think you have to look 

for the French literature for interaction between different crops 

and the walnut production. 

What problems are effecting 

the walnut production? 

Climate factors are most important I think, especially the frost. 

That is very important in the Netherlands. Animals and birds 

can also effect the yield, but if you have quite a large plantation 

that will be a minor factor. There are some diseases which can 

play a role, but spring frost is the most important at this point. 

Is that also because the 

spring frost is preventing 

walnuts from producing, so 

problems like diseases in the 

That is true. It is an interesting question. How can you efficiently 

manage plantations without having the damage of spring frost. 
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nuts don’t get a chance? 

Do you know about any 

cultivars that are designed 

that are resistant or at least 

more resistant to frost? 

You have to use the late flowering cultivars. Arie can mention 

which ones those are and I have mentioned some of them in my 

book. But the problem is those late flowering cultivars are new 

cultivars and we only have experience with them for a couple of 

years. At the moment that is a difficulty. 

Would you advice farmers to 

pick those cultivars? 

It is very risky. Are you also going to growers of walnut trees? 

Which farmers? You have already been to Roderik de Vries? He 

is a clear example of having used some new cultivars that have 

been created for the north of The Netherlands, and he doesn’t 

have any production now because of the spring frost. So it is 

quite risky, and if you don’t have any experience with a cultivar 

my advice would be: Mix them with cultivars with which you 

have long experience, for example Broadview.  

What is the temperature 

sensitivity of the walnut that 

are effecting growth? Which 

temperature is most 

favourable? 

Do you mean the temperatures in the growing season? 

Not in the growing season, 

but if you have a tree the nut 

itself has got growth phases. 

I think the most effecting factor is if you have very late spring 

frost. Also for the growth of the tree, because then they are 

already flushed for quite a long piece and when that is frozen 

you will have damage of growth. Generally I think that 

temperature does not affect the mean annual growth of the 

walnut. But, we don’t have a lot of research here, in the 

Netherlands. So I cannot give you some figures.  
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Transcription Interview – Huub Schepers Notenboomgaard Plantage Swannepôlle 

When: 09 October 2015 

Where: Notenboomgaard Plantage Swannepôlle ter Luttelgeest 

Who: Marcel Meyer via Skype 

Anonymous: No 

Follow-up contact: Was interested in Presentation 20th October 

Question Answer 

Kunt u een overzicht geven hoe en 
waarom u bent begonnen? 

Wij hebben eerst het weiland verhuurd, voor het houden van vee 
bijvoorbeeld en zijn dan in 1996 samen met de stichting Wraldfrucht 
(Fries voor Wereldvrucht)  begonnen om walnoten te planten. Tegelijk 
werden ook hazelnoten en duindoorns geplant om de inkomsten voor de 
eerste jaren te zekeren. Na een of drie jaar kunnen de duindoorns dan 
geoogst worden, erna de hazelnoten en dan de walnoten. Hoewel wij 
met de hazelnoten niet echt tevreden waren ten opzichte van opbrengst. 
Nu zijn uiteindelijk alleen nog maar de walnoten bomen over en kunnen 
geoogst worden. 

Welke rassen/cultivars noten 
verbouwt en verbouwde u? 

Voor hazelnoten hebben wij een mix gehad van Emoa 1, Emoa 2, Emoa 3 
en Hallesche Riesen. Voor de walnoten zijn het voornamelijk Amphyon 
& Dionym, en dan nog Cyril, Broadview, Buccaneer en Hansen. En dan 
nog wat Nr. van meneer Kwanten. 

Welke criteria gebruikt u om deze 
rassen te selecteren? 

Dat hebben wij samen met de stichting Wraldfrucht gedaan. Smaak en 
aanpassing aan klimaat in noord Nederland 

Welke rassen groeien het beste op 
uw land? 

Wij zijn heel tevreden met de combinatie die wij hebben. Sommige jaren 
doet de ene soort het beter en sommige jaren de andere. 

Wat voor onderstammen gebruikt 
u? 

Wij hebben alleen zwarte walnoot als onderstam. 

Weet u over problemen van deze 
onderstam? 

Nee, eigenlijk niet. Kunnen er problemen optreden?  

 

[Wij hebben gehoord dat er naar 30/40 jaar onverenigbaarheid kan 
ontstaan.] 



XLIII 
 

 

Nee, daarvan hebben wij tot nu toe nog niets gehoord. 

Op welke grondsoort verbouwt u 
uw bomen? 

Op kalkrijke zandgrond. Wij zitten in de Noordoostpolder en hebben 
Blokzijler Zand, daar zitten de schelpen nog heel in. 

Moet u irrigeren? Nee eigenlijk niet. Wij hebben hier kwelwater vanuit de Weerribben 
waardoor de waterstand eigenlijk altijd voldoende is. 

Bemest u het land? Ook niet. Ik denk wel dat de walnotenbomen van de duindoorns hebben 
geprofiteerd omdat deze aan stikstoffixatie doen en misschien profiteren 
de bomen er nog steeds van. Maar ik zou niet weten of de kleine bomen 
het beter hadden gedaan met bemesting. 

Wat zijn de problemen waar de 
walnoten/hazelnotenbomen last 
van hebben (biotisch en/of 
 abiotisch)? 

De hazelnoten hebben bij ons wel last van de hazelnootboorder gehad. 
En omdat wij een biologische productie moesten hebben vanwege de 
duindoorns die wij aan de stichting hebben verkocht, hebben wij ook 
geen bestrijdingsmiddel kunnen gebruiken. Bij de walnoten hebben wij 
soms, bij veel regen, last van bacteriebrand. 

Heeft u ook last van nachtvorst? Nee, wij hier niet. Bij boomgaard de Bisschop hebben ze wel eens last 
ervan maar wij hier niet. En als wij een keertje nachtvorst hebben dan 
maakt dat niet veel uit ten opzichte van de opbrengst. 

Wat moet tijdens het 
productiejaar worden gedaan? 

In de winter hoeft niks gedaan te worden. Ik snoei ook niet in de winter, 
omdat de bomen dan in de lente gaan bloeden. In mei dit jaar moest ik 
dan de eerste keer maaien en dan elke twee weken. In juni hebben wij 
dan de bomen gesnoeid. Maar alleen de stam iets opgesnoeid, dus heel 
beperkt. En dan is het wachten tot dat de noten vallen. Wij rapen dan de 
noten met de hand en drogen ze met een ventilator in kisten. We 
verpakken ze in 10 kilo zakken. Dan moeten ze zo snel mogelijk worden 
verkocht.  

 

[Aan wie verkoopt uw dan] 

 

Ons grootste consument is een ondernemer die op de markt verkoopt. 
En dan nog wat particulieren, dat verschilt per jaar. 

Wat zou uw een opstartende 
notenteler aanraden? 

Ik denk dat een idee van het financieel plaatje heel belangrijk is. Je moet 
weten waar je aan begint omdat je niet zomaar weer je geld eruit haalt. 
Verder moet je erover nadenken hoe je alles gaat doen? Ga je met de 
hand rapen en als je meer hectares hebt, welke machines ga je gebruiken 
en welke machines heb je nodig? En dan is nog de vraag van de 
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verwerking, het kraken van de noten. Ook moet je weten welke rassen, 
of welke mix van rassen je wilt gebruiken.  

 

[Welke zult u dan aanbevelen?]  

 

Wij zijn met die van ons wel tevreden dus eigenlijk onze mix. 

Wat zou u kunnen aanraden om 
de tussentijd zonder notenoogst  
te overbruggen? 

Je zou ook duindoorns en hazelnoten kunnen planten.  

 

[Maar u was niet zo tevreden met de hazelnoten, toch?]  

 

Ja maar wij hebben ook een plantafstand van 7,5 meter en ertussen dan 
de duindoorns en de hazelnoten. Dat was waarschijnlijk te krap. 

Wat verstaat u onder biobased? Ik denk, gebaseerd op de natuur? 

Kunt u voorbeelden noemen van 
biobased in de noten? 

Ja, je kan sowieso de noten opeten. De schil gebruiken wij voor het 
aansteken van de kachel. Dat gaat hartstikke goed. Maar ik weet ook dat 
ze gebruikt worden als slijpmiddel van vliegtuigmotoren. Verder kan je 
het hout als timmerhout verkopen. In Italië hebben wij ooit een bedrijf 
bezocht die uitsluitend walnotenhout gebruikte. En van de bolsters kan 
verf gemaakt worden.  

 

[En voor de bladeren?]  

 

Nee, voor de bladeren weet ik niks. Wij laten ze gewoon liggen omdat, 
als je ze weg haalt, je al de voedingsstoffen later weer moet toevoegen. 

Is de notenproductie uw primaire 
of secundaire inkomstenbron? 

Secundaire inkomstenbron, of zoals je het ook kan zeggen, 
neveninkomst. 

Ziet u een toekomst voor 
grootschalig noten verbouwen in 
Nederland? Waarom wel/niet? 
Hoe zou dit kunnen verbeteren? 

Het zal zo blijven, als neveninkomst. Het is moeilijk als hoofdinkomst 
omdat het land te duur is. Als je een hectare van 50000 Euro koopt, 
verdien je dat niet terug.  
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[Ook niet met tussenproductie?]  

 

Nee omdat in de laatste tijd de concurrentie met Oost-Europa groot is 
geworden ten opzichte van duindoorns. Nu kan je goedkoop duindoorns 
van daar kopen. 

Wat voor andere producten en 
productie systemen zal je kunnen 
maken/gebruiken? 

Olie en brandewijn kan je maken, maar als je niet groot genoeg bent is 
het kraken wel een probleem. En ten opzichte van andere productie 
systemen zal je gras of vee, zoals, koeien kunnen combineren met 
walnoten teelt. Maar daarover moeten jullie het hebben met Anne 
Oosterbaan. 
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Transcription Interview – Bart van der Sluis 

When: 30 September 2015 

Where: Boomkwekerij ’t Herenland, Randwijk 

Who: Judith de Visser and Lucas Manda 

Anonymous: No 

Follow-up contact: No specification 

Question Answer 

 (INTRO)  

Welke rassen van de walnoot 
vermeerderd u? 

Juglans regia: Bella Maria, Broadview, Buccaneer, Coenen, 
Franquette, Laciniata, Lange van Lod, Nr. 16, Plovdivski, 
Proslavski, Purpurea, Rode Moezelnoot (509), Rode Donaunoot 
(1239). 

 

Dit zijn de cultivarnamen die ik hier heb staan.  

Welke criteria gebruikt u om 
de rassen te selecteren? 

Gezonde rassen en de vraag en aanbod. 

Wat houdt dat in, gezonde 
rassen? 

Gezonde rassen die groeien, die hebben weinig last van ziektes 
enzovoorts. Dat bacteriebrand enzovoorts er zo weinig mogelijk 
inzit. En natuurlijk ook waar naar gevraagd wordt. Wij zijn 
boom-vermeerderaars, dus dan kijk je naar het vraag en 
aanbod, en als er iets gevraagd wordt wat nog niet gemaakt 
wordt, probeer ik daar op in te spelen.  

Waar is op dit moment het 
meeste vraag naar? 

Broadview die staat goed bekend, en de Bella Maria die gaan 
we nu ook wel in de bekendheid zetten. Er is twee keer in Duitse 
vakbladen overgeschreven, dus die is wel in beeld. En toch nog 
steeds de ouwe vertrouwde soorten, die blijven gangbaar. 
Mensen stappen niet snel over op een nieuw soort. 

Is de reden daarvoor dat veel 
rassen op andere plekken 
weinig of niet uitgeprobeerd 
zijn? 

Ja. Dat duurt gewoon lang, de walnootteelt, het produceren van 
de vrucht, dat is gewoon een heel lang traject. Er is heel weinig 
ontwikkeling in. ( trage of langzame ontwikkeling. ) 
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Hoe lang duurt het ongeveer 
als er een nieuw ras is dat het 
voldoende getest is? 

De Bella Maria die heb ik een jaar of zeven terug hier gekregen, 
nee wel bijna tien jaar en het komt eigenlijk nu pas dat er een 
constante vraag naar is.  

Is het dan nu ook al zeker of 
ze het wel of niet goed doen? 

In principe, gezien de vindplaats, want hij is hier in de Betuwe 
gevonden, in het rivierengebied doet hij het zeker goed en ik 
denk ook nog wel een stukje Rijngebied in Duitsland.  

 

En druiventeelt komt hier ook voor, dus eigenlijk  kun je zeggen 
waar druiven groeien, daar kunnen ook walnoten groeien. Niet 
alle Franse walnotenrassen doen het hier in Nederland, maar er 
zijn wel soorten die het doen. 

Selecteren jullie ook op het 
soort noten dat er aan de 
boom zullen groeien? 

Ja, de Bella Maria heeft een vrij grote noot die schoon uit de 
bolster komt. Als de noot rijp is kun je hem zo uit de bolster 
halen, en met andere noten blijft soms de bolster aan de noot 
zitten. Bella Maria heeft ook een smaller opgaande groeiwijze 
dan de soort. 

Dus vooral de grote en de 
gemakkelijkheid van pellen.  

Ja, we hebben ook de ‘Lange van Lod’, die heb ik gevonden in 
Venlo, maar dat is echt een hele grote walnoot, die springt eruit. 
Dan is het criterium meer de grote van de noot. Hij is ook best 
eetbaar tot aan de kerst, en na die tijd wordt hij echt te droog 
en minder van kwaliteit. Hij is dus niet heel lang te bewaren, 
maar het is wel een blikvanger.  

Hoelang zijn andere walnoten 
te bewaren? 

Als ze goed gedroogd zijn toch bijna wel een jaar.  

En hoe kan het dan komen 
dat een andere noot niet zo 
lang bewaart kan blijven? 

In die grote zit er loze ruimte in de vrucht en er zit ook vocht in. 
En het oliegehalte van de noot doet ook iets, ze moeten een 
hoog oliegehalte hebben om te kunnen bewaren. 

Hoe vind je een nieuw ras? Soms komen er mensen langs die zeggen: ik heb een goeie 
gevonden, kun je die vermeerderen. En zelf  goed opletten. 

Zijn er dan nog steeds rassen 
die nog niet ‘gevonden’ zijn 
en die nog niet vermeerderd 
worden? 

In principe is dat zo. Met de ‘Lange van Lod’ bijvoorbeeld, daar 
kwam iemand mee die zei: ik wil eigenlijk wat vermeerderd 
hebben en zodoende. En dan zie je dat het toch best een hele 
grote is, dat het best iets kan zijn. Dus ik heb ze vermeerderd 
en mocht zelf ook wat enten houden en uiteindelijk kun je ze 
dan zo op de markt zetten. Dus meestal via contacten.  

Welke rassen doen het, het 
beste op uw grond? 

Bella Maria (uit de Betuwe) en Broadview doen het, het beste. 
Andere die het ook prima doen zijn: Coenen, Laciniata, Lange 
van Lod (uit Venlo), Plovdivski, Rode Moezelnoot en de Rode 
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Donaunoot. 

Kunt u uitleggen wat het 
belang van bestuiving is op 
het slagen van rassen? 

Voor ons is het van minder belang, want wij vermeerderen de 
bomen, maar telen geen vruchten. Ik wil wel een goed ras en 
een goed soort op de markt zetten, maar het gaat erom dat wij 
een boom vermeerderen die geld opbrengt. Dat is onze 
doelstelling. De bestuiving is wel belangrijk, dat we de 
bloeiwijze van de mannelijke en vrouwelijke bloemen in beeld 
hebben, want dan kun je de klanten wegwijzen wat je bij elkaar 
moet zetten en dat is voor kruisbestuiving handig, dat heb je 
ook wel nodig. Daar zijn hele overzichten van, in het boek van 
Anne Oosterbaan staat al een heel overzicht. 

Kijkt u ook naar de 
vorstresistentie? 

Ja, in principe wel. Ik wil wel rassen die later in het voorjaar 
gaan bloeien, elke week later bloeien is minder kans op 
nachtvorst. Dat is wel belangrijk, maar je moet ook niet te laat 
door selecteren, want hele laatbloeiers doen het ook niet. De 
‘Franquette’, de Franse selectie, die dragen in Nederland bijna 
nooit geen noten, dan moet je gewoon geluk hebben. Dat komt 
omdat de vrouwelijke bloemen die komen heel laat in het 
seizoen, bijna de laatste, en dan zijn alle mannelijke bloemen al 
uitgebloeid (van alle soorten). Het is ook geen zelfbestuiver, 
dus dan gaat het daar mis.  

Want op de onderstam daar 
ent u de rassen op. 

Ja, en voor de fruitteelt wordt dan eventueel ook nog een 
tussenstam gebruikt om de groeikracht te regelen. Dat gebeurt 
op het moment niet bij de walnoot, er zullen misschien wat 
kwekers zijn die ermee experimenteren, maar het is niet 
gangbaar. 

En zo’n tussenstam heeft als 
voordeel dat de bomen 
sneller groeien? 

Ja, of juist langzamer. Ja, als je er een zwakkere groei ertussen 
hebt, dan gaat hij sneller dragen. Het zou moeten kunnen met 
de walnoot, in de fruitteelt werkt dat ook. Maar in Nederland is 
dat niet gebruikelijk. Het schijnt dat ze in Amerika wel een 
onderstam hebben, maar daar heb ik hier nog geen ervaring 
mee. En de aantallen die hier gemaakt worden liggen niet in 
verhouding met het aantal wat in Amerika geproduceerd wordt 
natuurlijk. 

Heeft u een lijst van 
onderstammen die het meest 
gebruikt worden in 
Nederland? 

De Juglans regia zaailing.  

Hoe wordt daarop 
geselecteerd? 

In principe wordt er wel wat geselecteerd, maar het is de 
zaailing onderstam die daarmee correspondeert [resistentie 
vorst, droogte, vatbaarheid voor schimmels, ijzertekort, etc.]. 
En we hebben eigenlijk maar één onderstam, die wij gebruiken. 
Je kunt Juglans regia and Juglans nigra gebruiken, en ik 
gebruik eigenlijk alleen Juglans regia, omdat de bomen daar 
ouder op kunnen worden. En in die andere zit gewoon geen 
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levensduur, dan is hij op. De regia gaat wel 50-100 jaar mee, en 
de nigra redt dat bij lange na niet. En de Juglans regia is 
eigenlijk een goeie, hij voldoet voor nu zeg maar. Als we een 
goeie, uniforme onderstam zouden krijgen en als we die 
effectief vermeerderen, dus geen zaailing maar een stek of 
weefselkweek, dan zou dat misschien een voordeel kunnen zijn. 
Dat je daar de groeikracht omheen kan sturen, want nu heb je 
er nog de genetische variatie erin. Elke zaailing heeft zijn eigen 
karaktereigenschappen. 

En wat zijn dan de 
eigenschappen van deze 
zaailing? 

In ons klimaat is hij winterhard, en eigenlijk is er op dit moment 
geen betere vervanging, en daarom gebruiken we hem.  

En als we het over het 
grondwaterpeil hebben in 
Nederland, is dat niet vaak te 
hoog voor de walnoten? 

60cm worteldiepte is minimaal, maar dat vinden ze echt niet 
prettig. 80cm tot 1m dat is een goeie worteldiepte, dat hebben 
ze graag. En in het rivierengebied hier valt dat niet altijd mee, 
dan moet je echt van die hogere stroomgronden hebben, en dan 
gaat het wel, dan groeien ze ook heel goed.  

En in de kustgebieden in 
Nederland, want in Zeeland is 
er ook geëxperimenteerd met 
walnotenteelt. 

Ja, daar zitten ze met zilt water. Dat zou je mr. Van ‘t Westeinde 
moeten vragen. Maar, ik verwacht niet dat een walnotenboom 
dicht aan zee kan staan, ik verwacht niet dat ze echt de zeewind 
kunnen verdragen. Net achter de duinenrij zeg maar, waar iepen 
staan geplant, daar zal je geen walnoten vinden, dat denk ik 
niet.  

En daar heb je ook vrij zware 
klei. 

Ja, of je zit in die dalgronden net achter de duinen, daar gaat 
het wel. Maar als je verder weg zit, zit je in de zeeklei.  

Zijn er dwergrassen voor de 
walnoot? 

Nee, niet op onze kwekerij. Er zijn geen zwak-groeiende 
onderstammen, tenminste niet dat ik ze gebruik. Er zijn wel 
dwergvorm-groeiende walnotenbomen. Die hebben wel 
walnoten die hooguit een meter of 1,5 worden. Dat zijn 
dwerggroeiers, die gebruiken ze in een orangerie bijvoorbeeld, 
dat ze in een pot gezet worden. Dat is wel meer voor de sier dan 
de productie.  

Kan dat wel voor de productie 
gaan worden gekweekt? 

Dat weet ik eigenlijk niet, ik denk dat het lang duurt voor die 
bomen volwassen zijn. Het zou een keer uitgerekend moeten 
worden, want nu duurt het ook bijna 10 jaar voor een boom 
goed in productie komt, en als je er meer op een rij zetten (dan 
praat je wel over een grotere investering qua aanplant, want 
anders is tussen de 80 en 100 bomen per hectare al genoeg), 
maar dan zou je ze misschien net kunnen zetten als hazelaars 
[dichter op elkaar]. Dan is hij misschien wel sneller volgroeit, 
en dat hij ook genoeg kg/ha levert, want dat is de grote clou van 
het verhaal natuurlijk. 

Is er geprobeerd om de Teelt in container, (folie)kas. Wij telen hier jonge bomen in een 
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volgroeiing van de bomen te 
versnellen? 

container, in een pot. Daar staan ze de eerste twee jaar, zodat je 
de groei beter kunt sturen, dus dat zou wel een voordeel kunnen 
zijn. Ik vraag me wel af of het verschil vijf jaar na aanplant nog 
zo groot is.  

 

De contoleerbaarheid van omstandigheden is belangrijk als het 
gaat om de groei van jonge bomen. 

Wat wordt er dan 
gecontroleerd? 

De groeiomstandigheden heb je in een pot makkelijker in de 
hand. Als het erg nat is geef je geen water, maar als ze in de 
volle grond staan, staan ze gewoon in de natte grond.  

Wat is de gemiddelde 
worteldiepte van de 
walnotenbomen? 

Tussen de 60-100cm. Een meter of zelfs nog dieper zouden ze 
best graag groeien denk ik, als de grond goed is, dat vinden ze 
best wel prettig.  

Op welke grondsoort 
verbouwt u uw bomen? 

Op (lichte) kleigrond.  

Is het hele perceel (lichte) 
kleigrond? 

Nee, hier is ook vrij zware kleigrond. Een gedeelte ging vrij 
goed, maar ik ga toch meer naar de lichtere kleigrond op een 
ander perceel, dat is toch beter.  

Wat is daar dan beter aan? Betere worteldiepte van de bomen. Er zit meer lucht en 
structuur in de grond, en dat scheelt heel erg.  

Wat voor 
grondeigenschappen hebben 
de bomen nodig? 

pH tussen de 6 en 7. Onder de 5 dat vinden ze niet leuk meer. 
Dat is eigenlijk al een hele belangrijke. Kalk erbij kan dan nog 
wel eens wat helpen (als de pH laag is), maar echt veel kalk 
geven is dan ook weer niet goed. Op een gegeven moment 
verstoor je dan de boel te veel. Een goeie compost of stalmest 
erbij doet meestal wel goed, maar ook niet echt overdrijven met 
de bemesting. Daar wordt het niet beter van.  

En dit is dan voor bomen die 
gekweekt worden, zijn er nog 
verschillen met volgroeide 
bomen? 

In principe hebben ze dan genoeg wortel, maar een lichte 
bemesting elk jaar zullen ze wel fijn vinden, om toch de groei 
erin te houden. Zeker de eerste 15/20 jaar, vooral met je 
grasteelt erbij, omdat dat nog wel behoorlijke concurrentie is 
dan.  

Hoe bemest u uw land, 
waarmee en waarom? 

Stalmest en compost voor het planten, in teelt eventueel 
kunstmest. 

Irrigeert u? Dan praten we natuurlijk nog steeds over de opkweekfase, maar 
dan beregening met een haspel, bij aanhoudende droogte en na 
het aanplanten. Meestal is het 1-4 keer per jaar nodig. Maar voor 
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de bomen die al 3 of meer jaar vaststaan beregenen we bij ons 
niet meer.  

Kan irrigatie dan ook nadelig 
werken (hazelnoten zullen 
misschien in combinatie 
meer nodig hebben)? 

Nee, daar kunnen ze wel tegen. En de concurrentie kunnen ze 
ook wel aan. Mochten ze een keer een heel droog jaar hebben 
dan vinden ze wat extra water wel fijn, maar in principe vind ik 
dat het alleen nodig is in het jaar van planten. Dan worden ze 
wat geholpen en zorgt het dat ze niet verdrogen. Na die tijd is 
het minder spannend. 

Hoe kweekt u de bomen? In de volle grond en in een container.  

Welke manier heeft de 
voorkeur? 

De jongere planten (1-2 jaar) teel ik in potten in containers. Wat 
dan niet verkocht is of wat ik voor mezelf wil uitplanten, wordt 
in de volle grond gezet. Die staan tot wel 6/7 jaar bij me, en dan 
zijn het bomen van 5/6m hoog. Dan zijn ze ook tot 25/30cm 
omtrek, het is dan al een forse boom.  

Worden die als hele boom 
dan verkocht? 

Ja, die worden dan met kluit uitgeschept. Die heb ik dan 
bijvoorbeeld bij een kasteel laten planten enzovoorts. Meestal 
niet voor boomgaarden, want dat is te prijzig, het is meestal 
voor openbaar groen voor de gemeente of mensen die direct 
een volgroede boom in hun tuin willen hebben. Of ze moeten er 
genoeg geld voor overhebben, maar zo’n aanplant kost dan al 
snel tussen de €20.000 en €30.000, dat is meestal niet haalbaar 
denk ik.  

Weet u iets af van de 
problemen die walnoten 
kunnen hebben? 

Ja, walnoten dragen op zich al op jonge leeftijd, dus ik zie wel 
wat van de problemen. De vogels kunnen een probleem geven, 
voor de teelt is dat een probleem, voornamelijk kraaien. Er moet 
daar een goede bestrijding op losgelaten worden, maar 
schieten mag ook niet altijd en dat is het enige wat echt werkt 
denk ik. Ze hebben wel eens een ‘scaryman’, zo’n 
vogelschrikapparaat dat zichzelf opblaast.  

Dat schijnt niet altijd even 
goed te werken bij kraaien en 
roeken. 

Nee, die vogels leren heel snel. Met een laser doen ze het ook, 
en dat vinden ze behoorlijk storend. Voor de ganzen worden die 
ook gebruikt.  

En de vogels zijn echt een 
groot probleem. 

Ja, en ook wel in de kwekerij, omdat ze in de groeitopjes gaan 
zitten zomers. Dan breken de topjes eruit, en dan is de kwaliteit 
van de boom verminderd.  

En voor de vorst? We hebben hier weinig last van de vorst, omdat we hier in het 
rivierengebied zitten. De nachtvorst is hier veel minder streng 
dan bijvoorbeeld op de Veluwe, want daar hebben ze wel eens 
dat van een boom van 2/3m hoog door de nachtvorst het blad 
eraf vriest. Dat kan op de Veluwe snel gebeuren, heb ik de 
indruk. Hier in het rivierengebied valt het mee. Algemeen voor 
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de walnotenteelt is nachtvorst nog steeds een probleem, en 
daar moet een goeie oplossing voor gevonden worden, 
misschien met vuurpotten die ze ook voor de kersenteelt 
gebruiken, maar daar komt best wel wat geld per hectare bij 
kijken als je elke nacht moet stoken. 

Het zou ook niet elke nacht 
nodig zijn denk ik. 

Nee, je moet wel alert zijn. Maar voor 2/3 nachten met vorst zou 
je er misschien uitkomen. Maar er zijn kostenberekeningen 
gemaakt, en dat is bij PPO Randwijk wel op te vragen. Als je 
onder elke boom zo’n pot moet zetten, ben je 100 van die 
gelpotten kwijt. Meer is het niet, ze scheppen ze vol en dan 
branden ze. Het zijn van die potten die ze bij een buffet 
gebruiken om het eten warm te houden, alleen dan wat groter. 
Ik weet niet precies wat dat per hectare per nacht kost, maar dat 
valt volgens mij nog niet mee.  

En een ventilator? Ja, er is al wel bekend dat dat werkt. Als je een hele grote 
ventilator hebt, zuigt die de lucht van bovenaf en vanonder 
eruit, en dan krijg je die circulatie. Maar het schijnt ook met een 
kleine te werken, die van onder naar boven blaast, en dat je zo 
circulatie krijgt. Het gaat erom dat je vermenging van lucht 
krijgt om de nachtvorst te breken, maar daar wordt hier in dit 
gebied eigenlijk niets mee gedaan omdat het niet nodig is.  

Wat is de beste plantafstand 
voor walnoten? 

10m bij 10 tot 12m voor de notenteelt. In Duitsland worden er 
ook al wel 8 bij 8 geplant, maar dan komen ze toch wel snel bij 
elkaar. Dan is de productie per hectare hoog, maar het stopt ook 
sneller, omdat de boom snel aan het einde van zijn kunnen is. 
Het zou wel kunnen, maar het ligt eraan hoe lang je met de 
notenbomen wilt doorgaan en durven de mensen ze ook te 
snoeien of niet. De meeste mensen durven dat niet. 

Waarom is dat? Ja, de bomen gaan bloeden en dan zeggen ze dat notenbomen 
niet gesnoeid hoeven worden, dan zeggen ze: een notenboom 
snoeit zichzelf wel. Maar ik geloof dat er in Duitsland toch wel 
ervaring mee is om de boom open te snoeien, dat ze meer licht 
geven en dat die dan toch meer, qua volume en omtrek van de 
boom, meer noten kan geven. Dat de boom door meer licht in 
de boom toch beter wordt.  

 

En volgens mij snoeien ze in Frankrijk ook wel.  

Volgens mij staan ze in 
Frankrijk ook dichter bij 
elkaar, dus dat zal ook wel 
schelen.  

Ja, dat is waar. Ik heb de plantafstand in Frankrijk niet zo paraat, 
maar … 

Maar snoeien stimuleert de Ja zeker. En snoeien na 1 of 2 jaar na aanplant stimuleert de 
groei ook. Dan krijg je toch sneller een boom die in productie is 
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groei van boom en walnoot. en een gezonde kroon heeft. Dan gaat hij sneller groeien, ik vind 
het toch wel belangrijk dat een boom gesnoeid wordt, vooral 
het tweede jaar na aanplant, maar het eerste kan ook wel.  

Waar komt de angst voor 
snoeien vandaan? 

Het is het onbekende denk ik. Het is een notenboom en niemand 
weet hoe hij het beste gesnoeid kan worden, maar het is 
gewoon durven en knippen. Echt heel veel kan er niet verkeerd 
gaan. Een gedeelte opkronen dat de kroon niet te laag is en 
dikke takken onderin de kroon weghalen, zodat je  mooi 
stamhout krijgt en het stimuleert het maken van nieuwe takken, 
zodat de boom goed gaat groeien.  

 

Het voordeel van snoeien kan ook nog wel zijn de goeie stam 
die je aan het einde overhoudt, want daar kan je nog wel zoiets 
als €250 per kubieke meter hout voor krijgen 

Wanneer kunnen de bomen 
het beste gesnoeid worden? 

Van januari tot maart.  

Hoe lang duurt het voor de 
bomen productie geven? 

3 tot 8 jaar, maar echte productie duurt ongeveer 10 jaar. De 
bomen die bij ons weg gaan, ik zet altijd dat je 3 jaar na aankoop 
al wel wat noten mag verwachten en na 8 jaar zitten er toch wel 
echt al wel redelijk wat noten. Maar voor productie moet je, 
afhankelijk van de plaats, toch wel 10 tot 12 jaar rekenen.  

En dat zou versneld kunnen 
worden door goed snoeien en 
bemesting? 

Ja, dat scheelt denk ik ook nog wel. En ook in de jeugd, of tot 
een jaar of 10, 15 proberen de bomen goed in model te krijgen. 
Dat is gewoon een kunst, en daar zou misschien een 
handleiding voor moeten zijn of in ieder geval wat onderzoek 
naar gedaan moeten worden om te kijken hoe dat moet. Ik denk 
dat het niet zo heel bekend is in Nederland.  

Het recht snoeien kan 
misschien ook nog wel 
voordelen opleveren voor een 
bos-landbouw systeem.  

Dat ook ja, dat is dan makkelijker omdat ze makkelijker recht 
groeien. Maar in Nederland zijn niet veel bossen bekend waar 
walnoten groeien.  

En bij de walnoten staat gras 
eigenlijk altijd wel. 

Ja, dat is eigenlijk altijd. Maar ik kan me voorstellen, ik heb hier 
ook wel eens aardbeien gezien hier in de buurt, mijn ouders 
hadden vroeger ook aardbeien, die zouden in principe onder 
walnoten kunnen. 

Hebben die niet veel zon 
nodig? 

Ja, ze hebben veel zon nodig. Ze groeien dan ook steeds verder 
van de bomen af, maar de eerste twee/drie jaar is dat best 
rendabel. En ook een  boomkwekerij erbij of coniferenteelt. 
Bosplantsoen of een andere kleine teelt zou mogelijk zijn. En 
een kippenuitloop. Ik ben de afgelopen jaren een paar keer bij 
een bijeenkomst geweest van kippenboeren, die vrije-
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uitloopkippen, die moeten ook beschutting hebben. Er is een 
verslag van het ‘Louis Bolk Institute’, die hebben daar dit jaar 
een verslag van gepresenteerd [kippenuitloop en bomen] en 
daar worden ook zijdeling walnoten in genoemd. Ik denk dat het 
qua kostenpost helemaal niet verkeerd uitpakt.  

Is het dan zo dat kippen 
tijdens het oogsten niet 
buiten zijn? 

Ze eten de walnoten niet op, die krijgen ze niet doorgeslikt en 
pikken ze niet kapot. Dat doen ze wel met appels en andere 
fruitsoorten.  

En andere dieren? Dan zit je wel met de afscherming van de boom voor het vee, 
vooral met paarden want die hebben een grote/hoge reikwijdte. 
Maar kippen moeten dat eigenlijk ook hebben, want die graven 
gewoon de hele boel uit. Het is bekend dat ze de wortels 
uitgraven. 

Dus moet dieren moet je altijd 
rekenen op een extra 
uitgavepost aan bescherming 
van de bomen. 

Ja. Om de boom te laten overleven. Dat heb je met alle dieren. 

En ook als de bomen ouder 
zijn? 

Ja, toch ook wel. Met kippen zal het naar verloop van tijd dan 
wel meevallen, maar die blijven toch op een stukje grond 
krabben waar geen gras staat.  

En graan? Ja dat is ook nog wel te doen, maar ook maar een paar jaar 
omdat ze ook zon nodig hebben. En met oogsten zit je daar 
lastig mee. Als je nuttige gebruik van je grond, ja je moet toch 
een stukje van de bomen afblijven. 

Maar eigenlijk zou je die 
grond anders niet gebruiken.  

Dat is ook zo. Dus alle inzet die je doet, daar is wel wat uit te 
halen.  

Wat zijn de nadelen van een 
dubbel gebruik van 
landbouwgrond.  

Beide gewassen zijn vaak minder productief, behalve bij 
kippen. Per hectare zijn ze waarschijnlijk allebei wat minder, 
maar het totaalplaatje kan meer zijn. Er is meer biodiversiteit 
enzovoorts, en dat kan toch wel positief uitpakken. Dat zie je 
ook wel met hazelnoten, ik denk dat dat een tussengewas kan 
zijn. Je zal er een keer afscheid van moeten nemen, maar 
misschien ben je ze ook wel zat naar 15 jaar. En over de 
duindoorn heb ik gelezen van de verhalen uit de literatuur, 
daarvan zou ik denken ik ga helemaal niet verder met de 
walnoten, maar ga door met de duindoorn.  

 

Ik zou zeker in de opstartfase voor een dubbel doel gaan, 
anders gaat het hem niet worden. Maar ik kan me ook 
voorstellen dat bijvoorbeeld voor zo’n kippenuitloop de 
walnoot een van de betere alternatieven kan zijn. De boom gaat 
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jaren mee, er is bijna geen ziektebestrijding, wil je ze snoeien 
dan heb je iets betere productie, maar op een gegeven moment 
als ze hun kroonhoogte bereikt hebben dan kom je er ook nooit 
meer aan. Een gemiddelde kippenboer is met zijn kippen bezig 
en de uitloop mag niet veel geld kosten, dus als walnoten 
eenmaal staan en het kost niet veel meer, dan is dat best een 
goed alternatief. En als er dan na 50 jaar ook nog wat geld op te 
halen valt het de stammen, ja dan zijn er slechtere ideeën.  

Waarvoor zou de walnoot nog 
meer gebruikt kunnen 
worden (vrucht en boom)? 

Ja, ik maak zelf walnoten brandewijn van. De groene noten kun 
je ook plukken, daar kun je beits van maken. Dat deden ze 
vroeger in Engeland ook. Ik heb in oudere literatuur gelezen dat 
de walnoten hier vroeger groen geplukt, gezuurd en naar 
Engeland gestuurd werden. Die werden van juni tot begin 
september geplukt en dan verwerkt tot beits, een grondstof 
voor verf. Dat zou nog steeds een local-for-local iets kunnen 
zijn. Dan praat je wel over kleinschalig, maar dat is denk ik toch 
iets dat we hier in Nederland willen. 

Want er zijn ook wel 
initiatieven dat je noten kunt 
rapen voor een bepaalde 
prijs. 

Ja, daar is wel een mouw aan te breien. Als je er maar iets aan 
overhoudt, als het maar kostendenkend is, want dat is wel 
belangrijk tegenwoordig.  

En de bladeren? Dat weet ik eigenlijk ook niet, je leest en hoort bijna overal dat 
ze gebruikt kunnen worden tegen insecten. Ze zouden tegen 
muggen helpen, ik heb altijd wel muggen onder de notenboom 
zien vliegen, dus voor hoever dat waar is dat weet ik eigenlijk 
ook niet. Hier in de Betuwe stond traditioneel bij elke 
koeienschuur waar een mesthoop bij was ook altijd een 
notenboom, zodat het ongedierte tegengehouden werd, zeggen 
ze altijd. Dus ik denk dat er wel een kern van waarheid in zal 
zitten, maar de chemische samenstelling van blad en bolster 
zou onderzocht moeten worden. Ik denk dat er best wel eens 
nuttige dingen in kunnen zitten, dat we er meer mee kunnen dan 
dat we denken en weten. Nu gebruik je ze niet, en misschien dat 
we er toch wel iets mee kunnen 

Wat verstaat u onder bio-
based? 

Ik ken het bos-landbouw systeem wel, maar het is niet iets waar 
we veel mee doen op onze kwekerij. Ik denk wel dat het een 
goed iets is om aan mee te doen, dat het iets toe kan voegen. In 
een boomgaard kun je er wel meer mee.  

Als het door zou werken zou 
u wel onderdeel kunnen 
worden van een keten die zo 
produceert. 

Ja dan moet je zorgen dat zo’n keten helemaal sluitend is, en 
dan moeten wij daar ook aan mee doen. Als de biologische teelt 
gangbaarder wordt, dan zullen wij daar ook naar overstappen. 
Zo heel groot is die stap ook niet.  

Wat is het grootste verschil? Ja, de chemische bestrijdingsmiddelen. Er is een 
overgangsfase van drie jaar geloof ik. Het hoeft op zich niet zo’n 
groot probleem te zijn, maar als ondernemer moet je ook 
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denken ga ik mijn productie moeilijker en duurder maken die 
uiteindelijk niet meer oplevert. Zo lang als dat het geval is, zal 
het niet stimuleren om zo te gaan produceren.  

 

Ik denk ook dat het een samenspel is van diverse factoren, maar 
er is zeker wel een stukje winst te halen. 

Denkt u dat er een toekomst 
voor walnotenproductie in 
Nederland is? 

Ik zie Nederland geen tweede Californië worden, niet voor die 
grootte. Maar een gedeelte invullen voor de notenteelt voor 
kwalitatief goede walnoten moet zeker mogelijk zijn. Maar als 
het er 200 of 300 hectare in totaal zal zijn in 20 jaar dan zal dat 
ongeveer de maat zijn. Dan zijn het zo niet zo heel veel bomen 
of zo’n hoge productie, het wordt geen Turkije. 

Hoe komt dat? De grondprijs is hoger, het klimaat is goed, maar we zitten aan 
de rand van het klimaat. Dat weegt allemaal mee. Ik denk aan de 
andere kant wel dat we hier een goed product kunnen hebben, 
dus een walnoot uit Nederland moet zeker wel meerwaarde 
kunnen hebben, zeker voor een speciaalzaak. 

En subsidies ook vanuit de 
EU? 

Ja, de communicatie daar hapert nog wel eens een beetje. Wat 
er in Brussel aan subsidie beschikbaar is. Dat is een taak voor 
Ad de Jong, maar die zit daar [in Brussel] maar met twee 
mensen, ik geloof dat Oostenrijk er met iets van 12 zitten. Dat 
is al een verschil, ze hebben meer tijd en ze kunnen alert 
reageren op signalen. Als het in België kan, dan moet het hier 
ook kunnen en dat hoeft echt niet vijf jaar later te zijn. Maar dan 
moet er wel aan de bel getrokken worden.  

Zou dat de walnoten ook 
rendabeler maken? 

Ja zeker. Er zijn al best wel landgoed eigenaren, zoals 
Verschuren die zit in Beest en hier is ook baron van Lijden, die 
zijn ook wel wakker genoeg om daar wat mee te doen, als er een 
geldstroom is die dat stimuleert. Ik denk ook wel dat op een 
landgoed een stukje toekomst kan liggen voor de walnoten. En 
biologische boeren die mestvee of melkvee hebben, 
meststieren die buiten lopen. Maar dan moeten de mensen er 
zelf ook het voordeel van inzien.  

 

Mensen moeten gestimuleerd worden en ook wel het idee uit 
willen voeren. Een beetje gezonde ondernemer durft wel 
risico’s te nemen en ziet er ook wel iets in. Het onbekende blijft 
toch wel lastig, en zo lang alles goed gaat blijft het gaan en 
zoeken we weinig andere alternatieven.  

 [praten over de ‘rocketstove’] : Resthout uit de tuin en 
dergelijke zou hier gebruikt kunnen worden om warmte te 
creëren.  
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Welke toekomst ziet u voor de 
noten? 

Hobbymatig, landschapspark (zoals Lingezegen), landgoed, 
(groot)grondbezitter. 

Zijn er nog dingen die u graag 
zou willen melden? 

De plantdiepte is wel heel belangrijk. Een veelgemaakte fout is 
dat de boom te diep geplant is, dat mag wel ergens in het 
verslag terugkomen.  

En wat is niet te diep? Eigenlijk iets hoger dan dat hij geplant stond op de kwekerij. 
Dus eigenlijk is het, het beste als hij op een terpje geplant 
wordt, want hij zakt nog wat in. En dan mag hij nog wel wat 
water krijgen, maar hij moet niet in een kuiltje staan.  

Er zijn ook plantmachines 
toch? 

Ja, voor kwekerijen worden die best wel veel gebruikt. Toch 
gaan wij terug naar meer handmatig planten, want niet alle 
planten zijn hetzelfde qua wortelgestel, en dat kan de machine 
niet aanvoelen. Eigenlijk staan de bomen beter te ondiep dan te 
diep. Dat is een fout van veel mensen, dat ze de bomen te diep 
planten en dan groeien ze niet goed, en dat is toch een fout die 
voorkomen kan worden. Ik vind dat soms nog wel belangrijker 
dan het kiezen van een goeie boom.  

 

Zand en kleigrond zijn goeie grondsoorten, als het 
grondwaterpeil maar ver genoeg weg is en als de pH toch zeker 
wel boven de 5 zit.  

 

En het is toch wel echt belangrijk dat je een boom kiest die het 
goed doet in Nederland en waar ook genoeg gegevens over zijn. 
De Bella Maria vind ik zelf een goeie, maar daar is ook niet alles 
over bekend. In de regio verwacht je dan wel dat hij het goed 
doet, maar misschien doet hij het verder naar het zuiden 
helemaal niet goed. Dat kun je ook zien met de ‘Franquette’ uit 
Frankrijk, waar het een van de betere is, maar hier doet hij het 
helemaal niet goed. Je kunt eigenlijk niet zeggen een ras is 
goed of slecht, maar een ras doet het op welke plek goed of niet. 
Ik denk dat er ook nog wel snel walnoten op kwalitatief minder 
goeie grond te plaatsen, en dan groeien de bomen natuurlijk 
ook minder goed. Dan denken ze, er groeit hier nu verder ook 
niet veel op, dus dan planten we er maar walnoten.  
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Transcription Interview – De Smallekamp (Ton Friesen en Nils de Koning) 

 

When: 6 oktober 2015 

Where: De Smallekamp, Nunspeet 

Who: Judith de Visser and Marcel Meyer 

Anonymous: No 

Question Answer 

 (INTRO)  

 Ja, het is heel actueel. Nils is vorige week naar een 

springtijfestival geweest, waar een hoop mensen bij elkaar 

komen om over dat soort dingen te praten.  

Waar gaat het dan voornamelijk 

over? 

Over alles betreffende de toekomst, duurzaamheid en hoe je 

de wereld zo groen mogelijk kunt maken en houden. Het is ook 

een van de basisredenen waarom we met noten begonnen zijn. 

Het is een duurzame boom en voedsel dicht bij huis. Geen 

verre kilometers. Dat vonden we belangrijk. 

Hoe maakt u de notenkweek en 

-teelt duurzaam? 

Duurzaam hout door bomen te produceren, ongeveer 4000-

5000 per jaar, dan ben je duurzaam bezig natuurlijk. We gaan 

er vanuit dat een boom toch een maximale leeftijd kan halen 

en in die tijd produceert hij zuurstof en voedsel dat niet 

geconserveerd en getransporteerd hoeft te worden. Het 

restproduct is hout, dus uiteindelijk is het een heel duurzaam 

product. En in de tussentijd, als de boom 100 jaar wordt, 

produceert hij 100 jaar organisch materiaal waar hij de grond 

mee verbetert. De meeste denken dan dat de mens de natuur 

beheert, het is andersom, wij worden beheerd door de natuur. 

Wij zijn afhankelijk voor ons voedsel van 4 rassen, mais, rijst 
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en graan en dat is het. Dus in wezen denken we dat we alles 

aansturen, maar dat is niet zo, naar mijn mening.  

Als ik het goed begrijp kopen 

jullie geënte bomen? 

Nee, wat wij doen is veredelen. Dat doe ik hoofdzakelijk. Wat 

we wel inkopen is onderstammen tegenwoordig, die zaaiden 

wij vroeger. Behalve de Hikory’s, die kopen we als zaad uit 

Amerika en daar kweken we onze eigen onderstammen mee en 

daar enten we ons moedermateriaal op. 

Hoe selecteren jullie op de 

verschillende variëteiten? 

Wij selecteren, we hebben een heel netwerk opgebouwd van 

de contacten die ons adviseren of die ons zeggen: “Dit is 

actueel, dit is een goed ras of dit is een goede boom”. In de 

proeftuin waar Nils nu mee bezig is proberen wij verschillende 

rassen uit die zich  daar moeten gaan bewijzen. 

Welke eigenschappen zijn 

belangrijk? 

Wij kijken naar ziektegevoeligheid, opbrengst, gezondheid van 

de boom, late bloei, al dat soort dingen. En op die basis maken 

wij onze veredeling. 

Welke variëteiten hebben 

jullie? 

Een walnoot heeft tussen de 120-130 rassen en soorten, 

botanische soorten, hybriden, bastaard-hybriden, soorten die 

in de natuur ontstaan zijn. En er zijn heel veel soorten die op 

het punt stonden om te verdwijnen door monocultuur en het 

kappen van bomen. Dus dan probeer je dat te redden. Wij 

hebben veel rassen en soorten die eigenlijk al verdwenen 

waren en die wij op het laatste moment hebben kunnen 

veredelen. Die hebben we hier in onze ‘genenbank’. 

 

Van de Hikories en Pecannoten hebben wij de enige rassen die 

het zouden moeten doen in Europa. Pecan groeit in de 

rivierbedding van de Mississippi, dat is een lange rivier die 

gaat door drie of vier verschillende klimaatzones. In het zuiden 

groeien de zuidelijke pecanbomen met grote noten en hoe 

noordelijker je komt hoe kleiner de noten zijn, maar ook veel 

harder en beter gevuld. Officieel kun je hier geen pecan 

kweken, maar wij dachten dat het wel kon. Dat is weer een 
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ander verhaal. Ter hoogte van de Canadese grens verdwijnt de 

pecan, maar daar beginnen de Hikories te groeien tot diep in 

Canada en toen de indianen nog rondtrokken in Amerika, 

namen ze hun basisvoedsel mee uit het zuiden naar het 

noorden. Ze lieten die noten daar soms op een plek liggen en 

daar hebben de pecannoten spontaan gekruist met Hikories, 

tot een hybride soort genaamd Hiccans, dat zaad verzamelen 

wij, althans dat wordt voor ons verzameld en opgestuurd en 

daar kweken wij de onderstam van. Daar enten we de 

noordelijke Pecans op. Dus je hebt een hele sterke boom. Daar 

hebben we ongeveer 40 rassen van. Hikory noten hebben we 

dus, bitternoten, Juglans Ailantifolia, hartnoten en nog veel 

meer. 

Ja, ons onderzoek is vooral 

gericht op hazelnoten en 

walnoten. 

 

Wat zijn de ziektes waar u op let 

bij walnoten? 

Bacteriebrand, dat is een van de weinige belangrijke ziektes. 

Het is een bacterie die voor problemen zorgt in periodes met 

veel regen.  

 We kijken wat voor plagen en ziektes er op ons af komen. Nu 

kreeg ik laatst dat mailtje van Ton over die vlieg, ik hoor daar 

heel weinig respons op. Want dat komt wel op je af, het is in 

het verleden wel meer gebeurd bij walnoten, maar het is nu wel 

heel actueel, dat hij ook in Limburg is gevonden. En wij kregen 

laatst tijdens een rondleiding hier een vrouw die noten in de 

kelder bewaart en het wemelde van het ongedierte. Dus ik 

vraag: “Wat heb je ermee gedaan?” Ja, weggegooid. Dat was 

een zak die ze uit Spanje had meegenomen, dus door dat soort 

dingen krijg je verspreiding van ziekten. Ik kreeg een 

telefoontje van een krant, die zeiden “het gaat slecht met de 

walnoten he?”. Hadden ze ergens een artikel vandaan gehaald. 

Ik zeg dan, het valt wel mee. We zien wel, we hebben wel een 

paar resistente rassen. 
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Resistent tegen dat vliegje, of 

tegen de bacteriebrand? 

Dat vliegje. Bacteriebrand is niet zo’n ramp. Dat manifesteert 

zich met vochtig weer en broeierigheid. Je hebt er dus bijna 

altijd wel een keer last van en de bacterie is er bijna altijd.  

Bij alle rassen? Ja, over het algemeen wel. Er zijn rassen die zijn er veel 

gevoeliger voor. Zaailingen zijn er gevoeliger voor. Maar 

verder is het er bijna altijd. Als je hygiënisch werkt en je ruimt 

de rommel op, blad en bolster, dan verspreidt het zich 

moeilijker. 

Welke rassen zijn extra 

gevoelig voor bacteriebrand? 

Axel, Amphyon is er redelijk gevoelig voor, Buccaneer vind ik 

er redelijk gevoelig voor. Voor de rest, heeft Mars er 

bijvoorbeeld bijna geen last van, Coenen ook niet. Broadview 

normaal. In het ergste geval, als je een heel slecht jaar hebt 

dan gaat 10% van de oogst verloren bij een slecht ras. 

Zijn er nog andere 

problemen? 

Bladvlekkenziekte, en nog wat andere dingen. Maar die zijn 

niet verontrustend, dit vliegje vind ik veel griezeliger.  

Wat doet het vliegje precies? Van wat ik begrepen heb eet hij in de jonge noot of zelfs al in 

de knoppen.  

 

Nils: Ik geloof dat ze in de bolster gaan zitten en dan blijft de 

bolster vastzitten. Daardoor zijn ze esthetisch niet meer goed 

voor de verkoop, dan is het geen goed artikel, omdat ze zwart 

blijven om de noten heen. 

 

Ton: Dus in het voorstadium zitten ze er al in, de larve. Dan is 

dat vergelijkbaar met de wintervlinder, die legt z’n eitjes in het 

blad, in de eindknop en die vreet knoppen op en kapselt zich 

dan in. Net als bij hazelnoot, die wordt ook in dat stadium 

ingekapseld door de hazelnootboorder, die vreet dan de noot 

leeg. Je ziet het gaatje waarmee ze er later uitgaan. We zien het 

hier wel, hazelnoten die in de begroeiing staan hebben er veel 
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meer last van dan hazelnoten die veel lucht hebben en goed 

snel kunnen drogen. Je moet een microklimaat creëren waarin 

de hazelnootboorder zich niet goed kan voelen, dan heb je er 

ook minder last van. 

Gebruikt u 

bestrijdingsmiddelen? 

Ton: Nee, ik gebruik helemaal geen middelen. Ik ga ervan uit 

dat het ook effect heeft als je meer vogelkasten en 

insectenkasten ophangt.  

 

Nils: Ja, deze boomgaard hebben we in januari opgezet. Daar 

hebben we afgelopen jaar wel wat last van de rups van de 

wintervlinder gehad in het voorjaar. Vooral omdat de eerste 

takken waren afgevroren en toen de tweede knoppen 

uitkwamen toen kwamen de rupsen tevoorschijn. We hebben 

nu langs de hele boomsingel kasten opgehangen, 

mezenkasten, dus we hopen dat het volgend jaar minder wordt. 

Hebben jullie dat al eerder 

getest? 

Het werkt gewoon. Maar die wintervlinder die zag je nooit in de 

Juglans. In de 20-25 jaar dat we nu bomen hebben staan 

hebben we nooit een wintervlinder gehad. Die is erin gekomen 

3 jaar geleden toen het heel koud was in Nederland, -24. En 

toen kwam die in de Juglans. Wij schrokken er wel van, want 

het was echt massaal. Als je ’s morgens buiten kwam, dan was 

de lucht helemaal vol met die rupsjes, toen hadden we echt 

bijna geen oogst, alle knoppen hebben ze opgevreten. Toen 

heb ik dus die lijmbanden gedaan, althans, bij de volwassen 

bomen, daar blijven ze aan vastplakken. 

Hoe werken die lijmbanden? Je smeert de lijm beneden aan de bast. Het vrouwtje wat niet 

kan vliegen, plakt dan vast en het mannetje zit tevergeefs in de 

boom te wachten. Het werkt. Alleen bij jong materiaal werkt het 

dus niet. Maar goed het is op zich niet zo’n ramp dat ze die 

knoppen opvreten, want daar zit je toch niet op oogst te 

wachten. Je moet bij de bomen ook de palen niet vergeten, 

want anders lopen ze langs de palen in de bomen.  
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Nils: Maar het eerste jaar als ze allemaal uit beginnen te lopen 

en ze moeten gaan aanslaan dan vind ik het wel fijn als alle 

knoppen netjes uitlopen en je geen last hebt van insecten.  

 

Welke onderstammen 

gebruiken jullie dan als je ze 

niet zelf teelt? 

Voor walnoten is het toch wel J. regia. Of op verzoek J. nigra.  

Was er vastgesteld of er bij J. 

nigra problemen ontstaan? 

Nee, je gebruikt alleen J. nigra als de waterstand erg fluctueert. 

Die kan beter tegen vocht als onderstam. Alleen het nadeel is 

de uitgestelde onverenigbaarheid, na 40 jaar. 

 [Gaan naar buiten] 

 Hier heb je dus een aantal variëteiten tegenover elkaar staan. 

Daar wordt in de winter het ent-hout vanaf gehaald, daarom 

zien ze er zo uit. De winter is eigenlijk een hele ongeschikte tijd 

voor de bomen om ze te snoeien, want dan beginnen ze te 

bloeden.  

Wanneer is “winter”? Wat is dat 

specifiek? 

December, de tijd dat je geen walnoten moet snoeien. 

Wanneer zou u een walnoot 

snoeien? 

Na de langste dag. Juli, augustus. Maar in principe hoef je maar 

heel weinig te snoeien bij deze bomen hoor. Als je al wilt 

snoeien. 

Zou men ook nog in november 

kunnen snoeien? 

Dan begint de boom te bloeden. Dan is de sapstroom al op 

gang. Op zich staat dit hele laantje hier te bloeden, omdat het 

allemaal kale bomen zijn met 1-jarige scheuten.  

Ja, als je een jaar hout afsnijdt en je snoeit op eenjarig hout 

dan bloedt het nauwelijks, maar als je ze kort afsnijdt, als je 
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echt takken weghaalt, dat is wat ik onder snoeien versta, dan 

bloedt het heel sterk. 

Hoe werkt het enten? Voor het enten heb je een onderstam nodig en eenjarig hout. 

Deze knip je af eind december en dan worden ze opgekuild en 

gelabeld. Begin januari beginnen we dan met enten, dus dan 

knip je ook de onderstammen, die graaf je op en dan gebruik je 

dit hout, een stukje ent-hout met meestal een stukje met twee 

knoppen voor de veiligheid. Je moet ook geen mannelijke 

knoppen gebruiken, dan krijg je geen blad, geen uitlopers, 

alleen katjes. Meestal gaat het op verzoek, op bestelling apart 

voor de soorten. Maar we hebben ze allemaal staan.  

Jullie verkopen dus de 

gevraagde bomen in potten en 

hebben eigen onderstammen in 

vaste grond? Is het kweken in 

grond moeilijker te controleren? 

Ton: Ja, maar het is wat natuurlijker. Het is beheersbaarder. Dus 

wij mulchen het blad tot snippers, om het bodemleven een 

beetje intact te houden en dat groeit veel beter. Hij gaat gelijk 

een penwortel maken. Elke twee jaar moet je de penwortel 

snijden. Er komt een machine en die snijdt hem.  

Ton: We gaan nu ook gebruik maken van ‘airpots’, omdat er 

vraag is naar een assortiment van bomen die je in potten kan 

hebben. Maar het kan wel zo zijn dat als je een boom in de volle 

grond hebt staan, omdat de omstandigheden minder 

controleerbaar zijn, dat ze wat worden afgehard. Dat merk je 

ook wel.  

Nils: Als ze hier op de zandgrond staan, dan kun je ze gewoon 

overal verplanten. Als ze op kleigrond staan kun je ze niet meer 

zo makkelijk op zandgrond zetten, omdat ze dan zo beginnen 

weg te kwijnen. Ze maken dan geen haarwortels. Doordat je die 

penwortel wegsnijdt stimuleer je de ent om andere wortels te 

maken en dan krijg je een mooie kluit.  

Hebben jullie hier vooral 

zandgrond? 

Ja, zandgrond. 

Doen jullie dat ook al bij die Nee, niet in die potjes. Na het seizoen zitten die gewoon vol met 
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jonge planten? wortel. En dan moeten ze eruit.  

Maken jullie verschil tussen 

terminal bud blooming en lateral 

bud blooming? Hebben jullie 

voorkeur? 

Ja, ik heb ze op laterale knoppen. Die terminale knoppen zijn 

bloemknoppen, maar vruchtbare soorten hebben veel laterale 

knoppen. Veel vruchtbare rassen bloeien rondom. Dat is bij die 

mini’s ook het geval, doordat hij is ontstaan door bestuiving, 

voorkeursstuifmeel en vader en moeder zijn bij elkaar gezocht. 

Van de 200 die gezaaid zijn, zijn er 2 overgebleven die goed zijn, 

die aan de verwachtingen voldoen. En die maken heel veel 

laterale knoppen, ze bloeien ook van het voorjaar tot het najaar. 

Daarom snoeit hij zichzelf, omdat hij die bloemknoppen niet 

bevrucht, die dan afvallen zodat hij klein blijft. 

Is die kleine noot door 

dwerggroei ook beter gehard 

tegen de winter? 

In wezen wel. Er is een trial uitgezet in Ierland. Daar is de grond 

helemaal leeggeroofd, de toplaag is bijna weg en het is heel 

winderig en dan ben je blij met lage boompjes. 

Hebben jullie in de afgelopen 

maanden/jaren ook een 

bepaalde trend gezien qua 

variëteiten? Er wordt 

bijvoorbeeld van Broadview 

gezegd dat hij het altijd wel 

goed doet.  

Ja, dat is ontstaan doordat er helemaal geen historie zit op het 

gebied van walnotenbomen. Die selecties zijn vlak na de 

tweede wereldoorlog gemaakt. Toen is er wat bij elkaar gezet 

wat leuk leek. Buccaneer bijvoorbeeld vind ik geen goede 

boom, hij is alleen goed als bestuiver. 

Wat zouden jullie aanraden als 

het gaat om de noot? 

Eetbaarheid en smakelijkheid. De Karpatische rassen, 

Proslavski bijvoorbeeld, vind ik een hele lekkere noot.  

Zijn die ook winterhard? Ja 

Kun je de Proslavski goed in 

Nederland telen? 

Ton: Ja, prima. In wezen is Broadview dat ook (een Karpatisch 

ras). Die is waarschijnlijk meegebracht door kolonisten naar 

Canada, want die boerderij heette Broadview, die is daar 

neergezet. Maar zijn  oorsprong ligt ook ergens in de Karpaten. 
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Nils: Vaak als mensen voorkeur hebben dan is dat omdat ze 

zich een beetje hebben ingelezen en omdat dat de meest 

voorkomende rassen zijn die ze langs hebben zien komen. Ze 

hebben bijvoorbeeld een Broadview en een Buccaneer zien 

staan en dan vragen ze of we die hier hebben.  

 

Ton: En de Chinese walnoot 

Hebben jullie dan ook nieuwe 

kruisingen? 

Daar hebben we in onze levensspanne geen tijd voor.  

Zijn er wel walnoten die in de 

boei tegen nachtvorst kunnen in 

het voorjaar? 

Ton: Nee, die zijn er niet. Daarom selecteer je op late bloei. En 

bij volwassen bomen gaat de nachtvorst tot een meter of twee 

en dan zitten er altijd vruchten in de top. Dus een zo laat 

mogelijke bloei.  

Nils: En bij een lage boom, zoals een struikvorm, heb je dan wel 

meer last van nachtvorst.  

Ton: Ja, dat wel.  

Nils: Ten miste, dat zou dus kunnen.  

Ton: Ze komen dan eind mei uit.   

Dus eind mei, dat is laat? Ja.  

Begin mei heb je nog wel 

nachtvorst in Nederland. 

Begin juli hebben we nog nachtvorst gehad. Maar dat heeft 

geen effect, dan is de vrucht gezet en de uitloper is dan al hard 

genoeg om het op te vangen. 

 (Verhaal over de speciale walnoot uit het Botanicum in 

Wageningen die werd omgehakt) 

 Dit hier zijn Emoa’s. Een heel goed soort in het opzicht van 
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vrucht en andere dingen.  

Heb je bij de hazelnoot 

variëteiten die resistent zijn 

tegen de hazelnootboorder? 

Met de dik-schalige noten hebben ze [de hazelnootboorder] 

meer moeite, waarschijnlijk vooral om eruit te komen. Maar nee, 

we hebben geen resistente variëteiten. Het is een kwestie van 

planten en goed neerzetten. En spuiten, denk ik, maar dat doen 

we niet en er zijn ook weinig middelen die er echt tegen helpen.  

Hoe oud zijn de onderstammen 

als ze gebruikt worden om te 

enten? 

Twee seizoenen, twee jaar dus.  

En voordat de walnoot noten 

geeft is het zeven jaar? 

Walnoten, die kunnen al na 2-3 jaar walnoten geven. Sommigen 

zijn net ge-ent en die geven al noten.  

Maar voor de productie? Voor de productie niet, nee. Vier jaar nadat ze geënt zijn 

beginnen ze te dragen. Ervoor geven ze weinig noten, 

misschien tot en met 60 stuk!?  

Nils: Ik heb in mijn hele boomgaard 86 noten. Op 187 bomen.  

Ton: Ga er maar vanuit dat na 10 jaar die goede productie 

begint te komen en na 15 jaar volle productie. Bij de goede 

rassen zit je dan tussen de 40-60 kilo per boom. 

Wat zijn de goede rassen? Dat is een combinatie van rassen. Een goede samenstelling. En 

je moet natuurlijk een boom hebben die veel draagt.  

Nils: Voor een deel heb ik hele jonge bomen staan en voor een 

deel bomen van een jaar of vier. En daar zaten dan wel, zeg, 6-

8 noten per boom aan. Niet dat dat nou zo geweldig is, maar het 

begint al wel een beetje op gang te komen. 

Jullie hebben zandgrond. Kan 

hier alles op groeien? 

In principe wel. Als het maar losse, doorlatende grond is en een 

beetje humusrijk.  
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En wat betreft de pH? Een beetje neutraal. 

En waar geven walnoten en 

hazelnoten de voorkeur aan? 

Als je uit elke grond zou kunnen 

kiezen? 

Hazelnoot is een inheemse struik, die vraagt niet zoveel van de 

grond.  

Nils: Ze zeggen wel dat als je een hazelnoot ziet staan, er ook 

walnoot zou kunnen groeien. Dat is een beetje een ruim begrip, 

maar ja. Er zijn wel een soort van indicatorsoorten waarbij je 

kunt inschatten: “Dit zou een geschikt perceel zijn voor 

walnoten.”  

En de walnoten, hebben die een 

voorkeur voor grond en pH? 

Nils: Er moet wel een beetje kalk in de grond zitten voor de 

schaalvorming.  

Ton: Ze zijn wel kalk minnend.  

Nils: Het organische stofgehalte mag vrij hoog zijn, voor heel 

veel gewassen is dat goed. pH zo rond neutraal, niet te zuur, 

want dan hebben ze moeite met andere mineralen opnemen. En 

vooral wat betreft de vochtigheid is het belangrijk om dat goed 

te hebben. Dat het water niet blijft staan.  

Ton: Niet te veel mest, absoluut niet zwaar bemesten, dan wordt 

hij zo gevoelig voor bacteriën en andere ziektes.  

En qua waterstand? Nou, dit is een goede waterstand, 60-70 cm, op z’n hoogst 1 

meter. Dan kan hij zijn penwortel nog goed kwijt. Maar hij moet 

niet met z’n voeten in het water 

Hebben jullie hier veel last van 

nachtvorst? 

Ja, we zitten hier op een onhandige plek. De Veluwe achter ons, 

is 50 meter hoog, dus wordt het hier een soort vorst-pocket. 

Koude lucht stroomt naar beneden. 

Wanneer zijn de noten het 

gevoeligst voor vorst? Als de 

bloemen helemaal uit zijn? 

Nee, de bloemen zijn op zich niet zo gevoelig, maar de uitloper 

van de bloemen wel. De terminale knop loopt uit en dan heb je 

een saprijke scheut en die is gevoelig. Het vruchtbeginsel niet 
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zo zeer.  

Hoe wordt dan de oogst 

beïnvloed als alleen dit stuk 

gevoelig is? 

Nou, omdat aan het eind van die knop de vrucht zit. Dus de 

vorst knijpt het voedsel af. We hebben hier een jaar gehad met 

sterke en late nachtvorst. Dat was een heel triest gezicht, alle 

scheutjes waren helemaal zwart. Toen hebben we een graad of 

10 vorst gehad. Terwijl het in het voorjaar heel warm was, 

waardoor ze ook heel lange schotjes hebben gemaakt. Nou die 

hingen allemaal als vlaggetjes. Dat was een jaar of vier 

geleden. Heel warm in het voorjaar en toen extreme vorst. En 

dan heb je als gevolg dat je enorm moet snoeien, omdat die 

slapende knoppen allemaal uitgelopen zijn. 

We zijn geïnteresseerd in de 

economische waarde van 

walnoten en hazelnoten 

productie. Wat zouden jullie 

zeggen tegen iemand die is 

begonnen met walnoten, waar 

moeten ze op letten om in de 

beginfase en later ook winst te 

kunnen maken. 

Daar zijn de meningen over verdeeld. Bijvoorbeeld in het boek 

van Anne staat dat tussenteelt heel belangrijk is. Dat vind ik 

dus niet.  

 

Waarom niet? Ton: Je kunt niet twee ruggen van één varken snijden. Die 

bomen moeten gewoon de ruimte hebben om te groeien en als 

ze de ruimte en het licht hebben dan groeien ze twee keer zo 

hard. Begrazing brengt allemaal risico’s met zich mee, ik 

bedoel schuren, eten, aanvreten. Er moet flink geïnvesteerd 

worden om iets om de bomen heen te zetten wat ze tegen vee 

beschermt. Als je een boomgaard opzet, dan moet je een 

boomgaard opzetten en als je een groentetuin opzet dan moet 

je een groentetuin opzetten. 

Nils: Maar, als je een permacultuur opzet dan kijk je veel meer 

naar het hele systeem en hoe het in elkaar past. Dan moet je 

ook veel meer kijken naar de eigenschappen van de bomen en 

van de gewassen die je ertussen zou willen zetten. Want op 

zich is het niet een raar idee om de investering in het begin wat 
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sneller terug te verdienen door dan in het begin ook wat te 

oogsten, maar de vraag is of dat bij walnoten zo geschikt is. 

Je kunt natuurlijk niet zomaar wat ertussen zetten en dan 

hopen dat het goed gaat. Wat je soms wel ziet is dat je een 

microklimaat krijgt en dan het heel vochtig en warm blijft 

tussen de bomenrijen en daar kunnen de walnoten niet goed 

tegen. En zo heb je meer dingen wat nadelig zou kunnen zijn. 

Dus het hoeft in het begin niet per se voordelig te zijn om een 

vooroogst te hebben met andere gewassen. 

Wat kan er nog meer nadelig 

zijn voor de walnoot? 

Nils: Daartussen kun je niet goed maaien, je haalt 

voedingsstoffen van de bomen weg, je hebt misschien wel 

meer voordelige, maar ook meer nadelige insecten ertussen, 

je kunt minder goed zien of er andere plaagdieren zoals 

konijnen door lopen, je hebt veel meer beschutting als je er 

allemaal struikjes tussen hebt staan. 

Ton: En ook de groei van tussenteelt, dan beroer je de grond 

weer en dat zorgt op een gegeven moment voor schaduw. En 

net als hij zegt, het droogt niet op, dus de boom krijgt geen 

kans, de stam vervormt en hij groeit niet goed. Economisch 

gezien is het misschien niet goed om een walnoot boomgaard 

op te zetten als je geen visie hebt op de toekomst. Als je alleen 

naar korte termijn kijkt houd je met de bomen niet zo veel over. 

Maar goed, heb je zoveel hectare grond dan kun je twee dingen 

doen. Een braakligpremie krijgen als ik er helemaal niets mee 

doe, of er wel wat mee doen. En als je kijkt naar de toekomst, 

zet dan wat bomen neer. Als het groeit en het wordt een 

volwassen boom, dan kan hij nog 100 jaar dienst bewijzen. 

Maar daar ben je wat langer mee bezig. Als je het economisch 

berekent zal je geen walnotenbomen moeten doen. 

Maar als je kan investeren 

voor op de lange termijn? 

Dan wel 

Dan is het wel belangrijk om 

ook op de korte termijn iets te 

Ja 
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verdienen. 

Waar zou u dan voor kiezen? Nils: De walnoot scheidt een soort stressstof uit. Het zorgt 

ervoor dat andere planten in de buurt niet goed kunnen 

groeien. Dus daar heb je eigenlijk ook nog nadeel van voor je 

tussenteelten. Maar in de permacultuur zijn er ook soorten die 

passen tussen walnootbomen, maar ik denk persoonlijk dat 

dat meer geschikt is in mediterrane landen waar het toch al 

warmer en zonniger is, omdat het dan toch al beter opdroogt 

en je dan niet een heel vochtig microklimaat krijgt. Dan heb je 

daar misschien zelfs profijt van, dat de boom wat meer 

beschaduwd is door anderen. 

Ton: Wat je kunt doen, als je dat zou willen, dan zou je de 

structuur van je boomgaard aan kunnen passen. Dan zou je 

tussen de rijen gewoon meer ruimte moeten creëren. En dan 

zou je groentes kunnen kweken of bloemen kunnen kweken in 

die stroken. Probleemloos, denk ik. 

Nils: In Frankrijk doen ze dat ook op een agroforestry manier. 

Dan heb je gewoon rijen met walnotenbomen op, ik denk, 12 

tot 15 meter en dan hebben ze daartussen stukken met graan. 

En dat is niet voor 1 hectare, maar voor tientallen hectares. En 

dan is dat denk ik wel beter te doen. Want als je dan het graan 

gaat oogsten, moet je dan met zware machines wel het veld op 

wat dan weer zorgt voor verdichting van de bodem. 

Ton: Er van uitgaande dat een wortelspiegel het oppervlakte 

van de kroon is, dus dat de worteloppervlakte net zo groot is 

als de kroon breed is, dan weet je ongeveer wat je beschadigt. 

Als je de randen, de haarwortels rondom, beschadigt, dan is 

dat een stimulatie voor de boom om harder te gaan groeien. Je 

moet wel heel voorzichtig zijn natuurlijk met de 

grondstructuur. 

Nils: Ja, bodeminrichting is best wel een probleem, niet alleen 

voor walnootbomen, maar voor andere gewassen. 

Ton: Groente is arbeidsintensief natuurlijk, maar het kan wel. 

Ga er vanuit dat bij walnoten zeven meter het minimum is, dan 
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heb je na een jaar of 30 een gesloten bladerdek, dus dan blijft 

alleen de ruimte aan de rand. 

Nils: Maar het gaat dus meer om een tussenteelt voor de eerste 

jaren. 

Dus als je echt naar de 

toekomst kijkt, qua 

duurzaamheid dan heeft het 

misschien toch ook wel 

voordelen 

Ja dat zou zo kunnen zijn, maar je vraagt waar mensen aan 

moeten denken en het is best wel, je moet wel echt goed weten 

wat je doet als je een soort van boslandbouw systeem wilt 

opzetten. Je moet wel een goed beheer uitvoeren en je kunt 

niet dan, bijvoorbeeld op die combinatie van hazelnoot en 

duindoorn doorgaand, denken dat het maar aanplanten en dan 

over een tijdje oogsten is. 

Misschien kan het dat je van 

beide gewassen minder hebt, 

maar het totaalplaatje kan toch 

positiever uitpakken? 

Nils: Ja, dan gaat het erom of je een walnotenboomgaard hebt 

of een heel productiesysteem. Een walnotenboomgaard wordt 

omringt door windsingels, ter bescherming. Je zou ook wat 

met die windsingels kunnen doen, zet daar wat anders neer. 

Bijvoorbeeld duindoorn, dan heb je een gigantische 

duindoornoogst. Of iets anders, zoals kweeperen. In feite denk 

ik dat de biodiversiteit hier vrij hoog is. Ten eerste heb je al 

gras en bomen en als je kijkt, al die singels eromheen die zijn 

al vrij divers, dan heb je hier die tussenstukken met bomen 

staan. Dat heb ik eigenlijk bij mijn eigen boomgaard ook, de 

buitensingels bestaan uit heel veel verschillende soorten en 

binnenin heb je dan zeg maar de boomgaard. En voor de 

netheid en om het goed te kunnen onderhouden hebben we 

gras tussen de bomenrijen. Maar ik denk dat het best mogelijk 

zou zijn. En als je dan een experiment zou doen. Je hebt grond 

over en je zou het willen gebruiken voor meerdere doeleinden, 

en je weet waar je mee bezig bent, dan zou het best kunnen dat 

je een tussenteelt gebruikt. Maar dan moet je daar wel goed 

over nadenken en niet denken: “ik wil gewoon een aantal 

gewassen tussen mijn bomen, ik zet er een paar neer”. 

Ton: En waar je geen pesticide of bemesting voor nodig hebt. 

Het moet passen. Ook iets dat de bodem verrijkt  (stikstof in 

de bodem brengt). 
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Nils: Klavertjes in gras ofzo, en wat sommige mensen ook 

hebben is kippen ertussen lopen. 

Heb je van de kippen geen 

schade? 

Nee. We hebben hier een experiment met parelhoenders en er 

is nog niets opgevreten, we hadden er een stuk of 20 ofzo. 

En de kippen bemesten dan de 

aarde. 

Nils: Ja, maar ze halen ook enorm veel insecten weg, slakken, 

tot aan muizen toe. Meestal maakt het niet zo uit of het goeie 

of slechte insecten zijn, maar als je een plaag krijgt dan eten 

ze daar het meeste van. 

Ton: Ze houden het een beetje in balans. 

Nils: En als je dus een predator voor de verschillende insecten 

hebt dan kan het denk ik altijd wel goed uitpakken. En je hebt 

ook mensen en die hebben er schapen tussen lopen, maar dan 

moet je weer kijken met een hekje om de boom heen voor 

bescherming. 

Ton: En ze verdichten de grond. Niet extreem veel, maar het 

heeft wel wat invloed.  

Nils: Je moet dus inderdaad die kooitjes niet te klein maken, 

want als je boom dan groter wordt dan worden die wortels 

breder. 

Ton: Je krijgt in ieder geval concurrentie met het gras tegen 

die jonge bomen. Dat gras groeit enorm, dus concurreert het. 

Het is ook moeilijk weg te houden, behalve met spuiten, maar 

dat doen we niet. In Frankrijk hebben ze zwarte stroken onder 

de boomgaarden, daar spuiten ze dus wel. Wij gaan er vanuit 

dat je gemakkelijker op gemaaid gras kunt oogsten. 

Hoe zit het met grasproductie 

om de bomen heen? 

Je bemest niet veel, maar je hebt mooie paden. 

Kan hoger gras tussen de 

bomen nog negatief zijn voor de 

Ja 
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boom? 

Maar dat houdt dan in dat gras 

als productiegewas ook niet veel 

oplevert, omdat het  niet kan 

groeien. 

Je moet die boomspiegel zo hoog mogelijk houden. Die 

boomspiegels die ik daar heb die moeten ook wat bijgevuld 

worden en ook wat groter. Ik denk dat je wel grasproductie zou 

kunnen hebben als de bomen wat groter zijn, dat je het dan wat 

hoger laat groeien, maar dan moet die boomspiegel wel zo zijn 

dat de boom er geen last van krijgt. In België zijn ze wel bezig 

met onderzoek naar boslandbouw systemen. Daar is ook een 

groep bezig met walnotenbomen. Dus misschien zou je daar 

ook contact mee op kunnen nemen, dat zij meer weten over 

tussenteelten. Bij mijn weten hebben ze niet de nadruk op 

tussenteelten, maar ze weten er vast wel wat van, in ieder geval 

meer. 

Hebben jullie daar een lijst van? 

Van de permaculturen in 

combinatie met walnoten? 

Er waren wel een aantal soorten, meestal is dat 

wetenschappelijk onderzocht, en dan zijn er toch nog wel 

soorten, waarvan ze vinden dat die het eigenlijk heel goed met 

elkaar doen. Ik weet niet heel zeker of dat hier ook zo is. Kijk 

als ze dat bijvoorbeeld in Australië onderzocht hebben en je 

hebt een heel ander klimaat daar, bijvoorbeeld vrij droog, dan 

kun je ook een ander microklimaat hebben in een 

permacultuur als je ergens anders kijkt. Maar het is altijd het 

overwegen waard.  

(Lopen verder) Dan zien jullie heir een dwerggroei. Ze hebben de neiging om 

klein te blijven. Calix, de moederboom, is 15 jaar oud en nog 

steeds 1,80m. De eerste jaren maken ze nieuwe scheuten, 

maar naarmate ze ouder worden maken ze alleen nog vruchten 

aan. Dan blijven ze qua groei een beetje bonsai-achtig.  

(komen aan bij de nieuwe 

aanplant) 

In dit gedeelte, in deze rijen staan 27 rassen, die ook daar 

staan, en die laten we hier vrij opgroeien om te kijken hoe ze 

produceren, hoe gevoelig ze voor vorst zijn, hoeveel 

opbrengst ze hebben, hoe gevoelig ze zijn voor ziekten. 

Dus jullie doen er niets mee? Ze Nils: Nou, ja, niet voor de notenproductie. Het is in ieder geval 
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groeien en jullie kijken wat ze 

doen? 

zo dat aan deze kant worden ze natuurlijk verkocht, dus kun je 

ze niet zo goed volwassen zien worden, en dat kan hier wel. 

We proberen ze natuurlijk zo goed mogelijk te onderhouden, 

zodat de notenproductie over een aantal jaar goed is, want dan 

willen we hier walnotenolie van persen, van de opbrengst. 

Ton: Het is ook om te weten wat de opbrengst van een 

bepaalde variëteit/ras is. Want in de ras beschrijving kan het 

wel staan, maar dan moet je dat maar aannemen. En als je een 

ras krijgt wat uit Moldavië komt, kan dat hier heel anders 

reageren. 

Waarom deze 27 rassen? Dit zijn rassen die het meest gangbaar waren of het meest 

interessant qua productie, dus eigenlijk waar ik meer over wil 

weten, die hebben we neergezet. Er staat ook een boom tussen 

met rode noten.  

 Hier aan de rand hebben we een strook, daar hebben we 

allemaal Charia’s neergezet, die zijn hier op de kwekerij 

veredeld. Er staat Proslavski en Plovdivski, de Karpatische 

rassen. Coenen uit Groningen, de Buccaneer en Broadview, de 

twee bekendste. Dan hebben we Mars, een vrij goede 

productieboom die ook sterk is wat betreft ziektes, ook uit 

Oost-Europa. Rita uit Amerika, die wordt ook veel in Californië 

geplant. Ik kan het wel allemaal aanwijzen, maar aan het blad 

is vaak nauwelijks verschil te zien. De rassen zijn geselecteerd 

op de verschillende noten en de karakteristieken in groei- en 

bloeiwijze.   

Wat is de verhouding als we het 

hebben over bestuivers? 

Nou, wat ik gedaan heb, is een plattegrondje gemaakt zoals 

hier en dan heb ik gekeken, waar is ongeveer het zuidwesten, 

daar komt de wind het meeste vandaan, dus dat ik sowieso aan 

die kant een aantal bestuivers heb staan. Dan kan het door het 

perceel heen waaien. Broadview en Buccaneer bestuiven wel 

goed. Daar heb ik er in totaal wel 34 van. Het verschilt ook een 

beetje per ras, wat voor een ras een goede bestuiver is. Maar 

in ieder geval heb ik er wel voor gezorgd dat alles elkaar goed 
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kan bestuiven.  

 De dwergrassen staan bij de elektriciteitsmast, omdat ze klein 

blijven. Het autootje van het energiebedrijf moet erbij kunnen. 

Maar eigenlijk maakt het niet zo veel uit, want de rest wordt 

ook maar ongeveer 8 meter. Dan nog een ander ras uit Oost-

Europa, de Drjanovski en wat andere productierassen.  

Hier aan de zijkant hebben we nog wat struikjes staan en aan 

de achterkant geloof ik zo’n 20 mezenkasten opgehangen. Dat 

wordt nog druk volgend jaar. Ik vind wel dat de biodiversiteit 

omhoog gegaan is sinds de aanplanting van deze boomgaard. 

Dan staan er hier nog 3 Turkse walnootrassen, maar dat zijn 

eigenlijk zaailingen uit een gecontroleerde bestuiving. Daar 

staan verder nog kakistruiken, van de oranje vruchten die ze 

ook bij de Albert Heijn hebben. En een rij met hazelnoten en 

nog twee kersenbomen. 

Waarom zijn deze andere 

gewassen daar geplant? 

Voor extra productie en om te kijken. Het is natuurlijk altijd 

interessant om te weten hoe ze samengaan met de walnoten. 

Het land wordt een beetje divers gebruikt.  

Voor welke boom afstand heb je 

gekozen? 

Nils: 7mx7m, dus dat is niet zo veel. Het is het minimum. 

Ton: Het zijn ook geënte rassen, over het algemeen worden die 

minder groot. Het is bijvoorbeeld Franquette of Parissiene, die 

groeien vrij explosief. 

Doen die Franse rassen het ook 

goed in Nederland? 

Die doen het prima in Nederland, maar ik vind het inferieure 

rassen. Voor de Fransen, daar zijn ze heilig voor. Hij komt vrij 

laat uit, en dan denken mensen wel dat hij geen vruchten 

draagt. Maar hij doet het in principe prima in Nederland. 

Welke bestuift ze dan? De Grand-Jean en ons eigen ras de Bolle Jan ook wel. Maar ze 

zijn erg gevoelig voor ziektes. En ze groeien heel hard. 
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Is dat positief? Niet voor de notenproductie, maar wel voor het hout. 

Moeten de boom dan goed 

gesnoeid worden? Of de wortels 

gekort? 

Ton: Ja, dan dwing je de boom om hoge productie te geven. Je 

kunt ze planten zoals in Amerika, ‘hedge growing’, als hagen 

om je productie te verhogen. Als je dat wat vindt.  

Nils: Dat hebben we hier ook achterin staan. 

Ton: Ja, dat is een voorbeeld. Ik zou daar niet aan beginnen. 

Om het jaar snoei je de bomen met een soort cyclo-maaier op 

z’n kant. Met een grote arm met maaischijven racen ze langs 

de kant en slaan ze alles eraf wat een beetje uitsteekt. De boom 

schiet in de stress en die gaat produceren, die gaat noten 

maken. Twee jaar later snoei je de andere kant en zo houd je 

productie hoog. 

Is dat slecht voor de bomen? Ton: Ja, natuurlijk, zo behandel je een boom niet. Uiteindelijk 

worden ze niet oud en ze worden sowieso gevoeliger voor 

ziektes, omdat je overal wonden maakt. 

Nils: Het is eigenlijk een soort martelen van de boom, als je 

met zo’n enorm werktuig langs de boom gaat. Er zit ook geen 

nauwkeurigheid in. Of je dat zelf doet, of er met zo’n grote 

machine langs gaat, dat is natuurlijk wel een verschil. 

Buitenom het boslandbouw 

systeem, zijn er natuurlijk ook 

andere dingen die kunt doen. 

Zoals educatie, volgens mij 

geven jullie ook rondleidingen.  

Nils: Ja, dat is ook zo. 

Ton: Ja, of olie. Maar dat educatie vind ik heel belangrijk. En ik 

hoop dat, ook als ik uit de tijd ben, dat daar nog wat van 

overblijft. Dat er nog wat bomen blijven staan en die diversiteit 

van de bomen en die verschillen. 

Wat doet u behalve noten 

kweken aan verdere 

activiteiten? 

Ton: Inderdaad, rondleidingen, we hebben hier een 

muziekfestival gehad met kamermuziek. En mensen vinden 

ook gewoon rondwandelen leuk. 

Nils: Open tuin dagen. 
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Ton: Dat soort dingen. En we hebben nog wel wat ideeën.  

En iets van een markt? Hebben we ook gedaan, in samenwerking met de buurvrouw. 

En in samenwerking met Nunspeet hebben we marktjes gehad. 

Verder betrekken we anderen erbij. Zo hebben we mensen met 

een handicap die hier twee dagen in de week dingen doen.  

Zouden sommige van die 

dingen ook gebruikt kunnen 

worden om walnoten 

rendabeler te maken? 

Ton: Nee, mij gaat het niet om geld. Dat ligt aan de persoon zelf 

natuurlijk. Als je snel geld wil verdienen, dan moet je het niet 

doen. Je zou het economisch uit kunnen buiten. We hebben 

ook het idee gehad om de kas, die we maar drie maanden per 

jaar te gebruiken, te gebruiken voor iets als een theetuin. We 

hebben een kennis die heeft een restaurantje, het is net geen 

sterrenrestaurant, hij kan ontzettend goed koken met verse 

producten uit de natuur of de tuin. Als je daar iets mee doet, 

prima. Dan kun je het best economisch interessant maken. Ligt 

ook aan PR, je moet er achteraan zitten en je onderscheiden 

van de massa. Je moet dan geen fastfood gaan verkopen 

natuurlijk. 

Nils: Creativiteit. 

Ton: We hebben hier een suggestie gehad om een eetbare tuin 

neer te zetten. We hebben connecties met mensen die in 

homeopathie zitten en in kruiden, enzovoorts. Je kunt 

natuurlijk lezingen houden over diversiteit in de natuur en over 

wat je kunt eten, wat je van een vierkante meter grond af kunt 

halen, want mensen realiseren zich dat niet. 

Nils: Dat is ook waarom we hier ruimte hebben vrijgelaten. 

Anders had ik het hier wel anders ingedeeld. Dan had je hier 

nog wel een baan walnoten neer kunnen zetten. Maar ik wilde 

op dit stuk toch wel wat kruiden en andere struiken. 

Ton: Die geneeskrachtige kruiden, die in de natuur gewoon 

voorkomen, tachtig, negentig procent, nee, bijna al onze 

geneesmiddelen komen uit de natuur. En dan zijn ze uit de 

natuur gehaald, en wordt er geprobeerd ze chemisch te maken. 

Mensen zijn bezig om deze wereld te slopen en bossen om te 
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hakken terwijl ze niet weten wat er allemaal groeit. Nou, als je 

zo begint zoals wij, dan kun je het een beetje keren. Althans, je 

hebt zelf het gevoel dat je ergens mee bezig bent. Of het zo is 

weet ik niet. 

Waarom hebben jullie ervoor 

gekozen om van de noten olie 

te maken? 

Nils: Omdat het een waardevermeerdering van je product is, 

die je zelf binnen je bedrijf hebt. Dus je kunt noten gaan 

verkopen, maar je kunt het ook nog een stapje verder brengen. 

Bij Tons kwekerij produceren ze al jaren olie, van de noten die 

ze als bijproduct hebben, want ze hebben eigenlijk de 

boomkwekerij. Dat loopt heel goed. En nu worden we 

concurrenten. Nee, dat niet, maar nu kunnen we het samen 

produceren en dan is het een goedkopere productie, omdat je 

dan de pers samen kunt gebruiken en je hebt een grotere 

opbrengst van je noten. 

Ton: Het is gewoon een heel mooi product. Als je kijkt naar het 

blad. Bij de industrie hebben ze ontdekt dat er in het blad 

stoffen zitten die bruikbaar zijn voor vissenvoer, voor de 

viskweek. Ze zijn bezig met het blad aan garnalen te voeren, 

zodat ze geen antibiotica meer nodig hebben. Dus nu proberen 

ze dat uit het blad te halen, op een industriële manier. En het 

blad zelf wordt ook verkocht en gedroogd. De bast van de 

boom en de bolster, daar maken ze kleurstof van. De schaal 

van de noot, die wordt versnipperd en daar maken ze grit van, 

straalgrit. Voor straalmotoren van vliegtuigen, die zijn heel 

gevoelig, dat doen ze niet met glas bouwen of metaal, maar dat 

doen ze met walnotendoppen. 

Nils: En zelfs voor stralen van auto’s, voor als je schade aan 

de auto hebt, dan gebruiken ze dat ook. Het werkt veel beter 

dan andere staalgrit. Het is een beetje lastig, want voorheen 

was dat een afvalproduct en gebuikte ze die autostralers 

bijvoorbeeld en andere producten die ze van ijzer moesten 

stralen, gebruikte ze heel graag want dat werkte. Maar 

tegenwoordig zijn er zoveel andere toepassingen voor 

gevonden dat daar ook concurrentie is. De vraag is hoger 

geworden, dus die prijzen fluctueren nu een beetje. Maar er 

zijn zoveel hoogwaardige toepassingen voor te vinden dat er 
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veel meer opbrengst uit te halen is. 

Ton: De tussenschotjes van de noten, daar maken ze thee van. 

Dat soort dingen. En het hout natuurlijk. Maar het is niet nieuw 

dat gewoon alles gebruikt wordt. Hazelnoten bijvoorbeeld. 

Vroeger in Londen stonden een paar theaters en het blijkt dat 

de vloer van het theater uit as, kalk en hazelnootdoppen 

bestaat, voor de akoestiek en het reguleren van het vocht 

enzovoorts. Dus toen werd het al bedacht om restproducten 

niet direct weg te gooien, maar gewoon te gebruiken. 

Wat wordt er verder van de 

hazelnoten gebruikt? 

Ton: Daar wordt ook olie geperst. De jonge twijgen werden 

overal voor gebruikt, stelen van gereedschap enzovoorts. 

Omdat het toch dikke scheuten zijn, en het is gewoon een 

nuttig boompje. 

Nils: En die olie dus ook, dat is een enorm gezond product 

gebleken, voor je hart en voor je cholesterol. 

Ton: Mits koud geperst. Niet wat ze bij de supermarkten 

verkopen. 

 Ton: We hadden het ook over die Californische noten, die 

massaproductie. De grootste productie van noten komt uit 

Californië. De industriële manier van dingen doen, het 

machinaal oogsten, machinaal drogen, bleken en een bad 

krijgen in een antifungusmiddel en stempelen. Dat komt dan 

naar Europa als gezond.  

Nils: Maar dat voorbeeld van die supermarkt, dat was toen bij 

de Keuringsdienst van Waren, het ging over olie en waarom 

het daar zo goedkoop kon zijn. Dat kwam erop neer dat ze 

grote partijen rotte noten opkochten uit Oost-Europa en dat 

kostte natuurlijk niets. Dat persen ze dan warm, want dan 

kwam er meer olie uit, dan werd dat geraffineerd, dus alle geur 

en smaakstoffen waren er helemaal uit, dus het was wel olie, 

maar geen walnootolie meer. Daar voegde ze dan een beetje 

walnootgeur- en smaakconcentraat aan toe. En zo krijgen ze 

hele goedkope walnootolie, wat eigenlijk geen walnootolie 
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meer te noemen is en dat verkochten ze voor 5-6 euro per 

flesje. En zo’n partij van noten hebben ze opgekocht bij de 

Keuringsdienst van Waren en dan wilde ze kijken of de varkens 

dat wilde eten en dat hebben ze voor ze gestrooid en die 

varkens lustte er helemaal geen brood van. 

Ton: Varkens lusten het niet, maar mensen wel. Dan koop je 

een flesje walnootolie en dan denk je dat het gezond is. 

Nils: Dus willen wij met een hoogwaardig product komen, koud 

geperst, dus alle goede stoffen zitten er nog in. 
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Transcription Interview – Kees van Veluw 

 

When: 30 September 2015 

Where: Wageningen University, Radix Building 

Who: Judith de Visser and Irma Hoendervangers 

Anonymous: No 

Follow-up Contact: Invitation for the presentation the 20th of October, 2015  

Question Answer 

 (INTRO)  

U heeft kennis over walnoten 

en hazelnoten? 

Ja  

Kunt u aangeven welke 

rassen van de walnoten in 

Nederland het meest gebruikt 

worden? 

Nee, dat weet ik niet zo precies.  

Weet u wat de belangrijke 

criteria zijn voor het kiezen 

van een ras? 

Ja, maar dat kan je allemaal uitstekend opzoeken. Je kan 

bijvoorbeeld even naar ‘Droevendaal farm’ gaan, daar is een 

boomgaard en dan moet je even met André Siepel overleggen, 

die weet de rassen misschien ook niet precies, maar daar staan 

wel zes verschillende walnoot-rassen en 12 verschillende 

hazelnoot-rassen, dan kun je ze zelf allemaal zien. Want er zitten 

toch best wel wat verschillende eigenschappen per ras. Dat 

moet je dan maar in de literatuur zoeken welke eigenschappen 

specifiek van welk ras zijn. 

Ja, maar wat zijn voor u 

belangrijke criteria? 

Vooral bij de walnoten is de laatste nachtvorst ontzettend 

belangrijk, want dat bepaalt of je wel of niet kunt oogsten. En 

daar verschillen de rassen allemaal in, dus dan moet je dat ras 

nemen dat, net wat je wilt, want je kunt natuurlijk een hele 
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beschermende plek hebben waar je je boomgaard hebt en dan 

kun je misschien wel weer dat ras kiezen die misschien net een 

grotere opbrengst heeft of een betere kwaliteit. Dus het hangt 

helemaal af van de plek waar je je boomgaard hebt. En dat is 

met de hazelnoten ook zo. De grootte van de noten is heel 

verschillend bij al die rassen, maar dan hebben ze weer andere 

eigenschappen. Maar, je moet niet denken dat ras of die 

variëteit binnen dat ras is het beste. Dat hangt helemaal af van 

waar je je boomgaard hebt. Je moet zoeken welk ras of variëteit 

het beste past bij de specifieke plek van de boomgaard. 

Dus de plek van de 

boomgaard bepaalt de keuze 

voor de cultivar. 

Ja. En dan kan je natuurlijk met je management ook nog een 

hoop regelen. Want als er toch nachtvorst komt, kun je daar nog 

best wat tegen doen. 

Zoals? Water sproeien of met roken en/of vuur werken om de 

temperatuur net boven de vorstgrens uit te laten komen, of als 

je, dan zou je ook eens moeten bellen met Wouter van Eck, hij 

heeft de website www.foodforestry.nl, die heeft een food-forest in 

Groesbeek en die heeft bijvoorbeeld ook in z’n notenbomen 

stukje een vijver gegraven, en die zegt dat dat water in die vijver 

overdag warmte opneemt en s’ nachts warmte loslaat. Dan kan 

je met je het zo regelen met het ontwerp van je boomgaard dat 

die lucht die verwarmd wordt boven de vijver s’ nachts door je 

boomgaard heen stroomt. Dat kan je doen door de vijver te 

plaatsen op een hogere plek in de boomgaard, en zo zou je dan 

net de nachtvorst kunnen voorkomen. Ik ken ook een boer die 

heeft grote ventilatoren in z’n boomgaard staan, en die kan dan 

ook de warme lucht uit de vijver of een andere warmtebron 

blazen en die nacht ervoor zorgen dat de temperatuur net boven 

de vorstgrens blijft.  

Want het gaat er niet om dat 

het veel boven de vorstgrens 

blijft, als de temperatuur er 

maar boven blijft. 

Ja. Dus er zijn een heleboel technieken die de vorstschade 

kunnen voorkomen, waardoor je dan misschien toch voor een 

vorstgevoelig ras kan kiezen omdat deze misschien een hogere 

opbrengst geeft. 

http://www.foodforestry.nl/
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Dat ligt dan aan het ontwerp 

van je boomgaard. 

Ja het ontwerp en je management maatregelen. 

Dan ben je toch al bezig met 

het bos-landbouw systeem. 

Zou u dat ook bio-based 

noemen? 

Ja. Dat noem ik zeker bio-based, maar dat is een andere 

invulling dan wat men hier nu in Wageningen geeft aan bio-

based. 

Zou u kunnen uitleggen 

waarom dit wel onderdeel is 

van bio-based? 

Nou je maakt veel beter gebruik van 1 ha grond als je daar naast 

je notenbomen ook nog iets anders kan produceren. Dus je 

kunt meer biomassa produceren, en dat kunnen bessen-

soorten zijn, of kruiden, of er kan vee onder de bomen grazen. 

Dat je de grond op meerdere manieren gebruikt dan alleen maar 

voor die notenproductie. Dat noem ik ook bio-based. Want 

meestal is bio-based dat je grondstoffen produceert voor de 

industrie, maar mijn bio-based is dat je naast die grondstoffen 

ook voedsel produceert onder een of gelijk op met de bomen. 

En dat gebeurt in een bos-landbouw systeem.  

Is het ook zo dat als je 

meerdere soorten gewassen 

op je land hebt, je 

bodemuitputting kunt 

verminderen of zelfs 

voorkomen? 

Natuurlijk. Je moet volgens mij voorkomen de fout te maken die 

we al jaren maken in de akkerbouw, en dat is monoculturen van 

gewassen. Dat heeft geen toekomst meer, financieel niet, denk 

ik, maar ook ecologisch niet en als je op een duurzame manier 

iets wilt produceren dan denk ik dat je naar zo’n geïntegreerd 

systeem moet, wat naast laten we zeggen biomassa ook een 

stuk recreatie, of een stuk educatie produceert.  

Of een sociaal? Ja, of een sociaal onderdeel. Want alleen maar walnoten, ja dan 

zouden mensen meer over moeten hebben voor hun voedsel, 

en dat is nu gewoon nog niet. 

Heeft u voorbeelden van 

boeren die het zo doen? 

In Kallekote zit een bedrijf [Roderik en Paulien de Vries]. Die 

experimenteren met walnoten, die laten daar schapen en koeien 

onder grazen.  
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Wat zij aangaven is dat ze 

uiteindelijk toch graag naar 

een monocultuur zouden 

gaan, omdat ze die 

verschillende 

landbouwtakken moeilijk of in 

ieder geval niet optimaal te 

combineren vinden. 

Nou, dat is de uitdaging, of je voor meerdere dingen kunt 

kiezen. Ik zie het zo, van je hebt een hectare grond en als je er 

alleen maar gras en notenbomen op hebt staan dan zijn er 

ecologisch gezien nog een heleboel lege niches. En die moet je 

ook vullen, en wel zo dat je er wat mee kunt verdienen of dat je 

er voedsel mee kunt produceren. En dat is nu nog heel moeilijk, 

omdat dat een andere instelling betekent. Maar er zijn veel lege 

niches, en omdat die niches er zijn is er bijvoorbeeld stikstof 

dat gebonden wordt door de grasklaver zal uitspoelen want er 

zijn geen plantenwortels die het opnemen, enzovoorts. Al die 

lege niches zorgen ervoor dat je input nodig hebt, want het 

ecosysteem gaat gewoon verder. En ik zou zeggen, ontwerp of 

neem nu die uitdaging aan om te kijken welke niches allemaal 

te vullen zijn en of je er ook nog wat mee kan verdienen. 

Maar dat is op dit moment 

niet de agrarische cultuur in 

Nederland. 

Nee.  

Ik denk dat veel boeren bang 

zullen zijn voor het complexe 

van het systeem met zoveel 

verschillende gewassen of 

invullingen van het land. 

Ja, dat is waar. Maar wat je dan wel krijgt is dat je het ene jaar 

je inkomsten haalt uit bijvoorbeeld de noten en het volgende 

jaar uit een andere tak. Dat is dan heel divers. Dat is minder 

gecontroleerd, maar laat de natuur maar werken. Die doet het 

altijd, en het ene jaar oogst je er dit van en het andere jaar oogst 

je er dat van en daar moet je dan ook een beetje op vertrouwen. 

Is het dan belangrijk om de 

angst weg te nemen dat niet 

optimaal betekent dat je 

nergens opbrengst heb? 

Ja, maar dat is meer een probleem tussen de oren dan dat het 

bewezen is dat je overal iets van af moet weten om een 

opbrengst te hebben. Dat is mijn insteek. Ik geloof dat we af 

moeten van die monoculturen. 

Wat betekend het voor de 

boeren dan? 

Er is een omschakeling nodig. En we zijn bang voor die 

complexiteit, dat als we niet alles van een gewas weten, het niet 

goedkomt. Maar als je daar een goed voorbeeld van wilt zien, 

moet je een keer naar de food-forest van Wouter van Eck.  
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Wat ziet u als de belangrijkste 

dingen die veranderen voor 

een boer als je zo te werk zou 

gaan? 

Dat je een heel gemengd, bio-divers bedrijf ontwerpt, 

controleert en organiseert en dat je inkomsten gedekt worden 

door meerdere inkomstenbronnen. En ook nu, in de huidige 

economie kun je zien dat een gemengd bedrijf economisch 

gezien zekerder is dan andere. Alle boeren die dubbel-doel 

koeien hebben, dus voor melk en vlees, die springen er 

financieel altijd beter of in ieder geval stabieler uit. Je zult nu 

maar melkveehouder zijn en zo weinig per liter melk krijgen, en 

toch is de hele agrarische cultuur gericht op een monocultuur. 

Het biobased idee geeft een beetje verandering want dan 

produceer je biomassa voor industriële toepassingen, maar 

daar geloof ik eigenlijk niet in. Laten we eerst maar eens kijken 

naar een natuurlijke manier, voedsel moeten we produceren, we 

moeten die industrieën niet voeden, we moeten mensen 

voeden. Dat vind ik wel, dat de biobased door de industrie 

gestuurd wordt. Voor de biobased economie moet je zorgen dat 

al die verschillende eco-systeem diensten die we hebben, 

schoon water, schone lucht een vruchtbare bodem, die gaan 

allemaal achteruit met monoculturen, en met polyculturen kun 

je wel schone lucht produceren, schoon drinkwater houden en 

ook nog gezond voedsel produceren. En dat lijkt me de 

uitdaging. 

Denkt u dat voor zo’n 

systeem meer ruimte nodig 

is? 

Nee, dat denk ik niet. Met bomen, heb je grasland als 

monocultuur dan zit je met bodem met gras is dat ongeveer zo 

hoog (30cm) dat je de bodem gebruikt met een paar 

grassoorten. Met tarwe is dat misschien iets meer, want die 

gaan wel tot 50cm. Maar heb je bomen in je systeem dan, die 

wortels gaan misschien wel tot 10m diep. Dan heb je 10 meter 

bomen in de grond en 20m in de lucht en in een laag van 50m 

kun je voedsel produceren, dus dan ben je veel flexibeler en 

minder kwetsbaar dan als je het met dat laagje van 10cm in de 

grond en 20cm hoog gras moet doen. In zo’n vol systeem met 

10m wortels en 20m in de lucht heb je veel meer plek om al die 

niches te vullen. Dat is de uitdaging waar we met de landbouw 

wat mee moeten doen, en bomen spelen daar een hele grote rol 

in omdat ze letterlijk en figuurlijk de ruimte waarin je voedsel 

produceert vergroten. Bomen wortelen heel diep en halen daar 



LXXXVII 
 

hun mineralen vandaan, via de bladeren komt dat in de 

bovenlaag en in die bovenlaag daar kun je tarwe of bessen of 

champignons telen, maar de ruimte wordt een stuk groter. En 

hoe dat moet, dat is niet makkelijk, maar het bos doet dat al. Het 

bos is een ontzettend productief ecosysteem ook wat biomassa 

betreft. 

Er zijn natuurlijk wel andere 

problemen die dan ontstaan, 

bijvoorbeeld het oogsten. 

Ja, maar nu wordt de gewasproductie aangepast aan de 

machines die we hebben en ik zou het omdraaien. Pas je 

techniek aan naar het natuurlijk ecosysteem dat naar mijn idee 

het meest productief en duurzaam is, en pas daar je machine 

op aan. Ontwikkel maar een machine voor het oogsten van 

walnoten. Er zijn boeren mee aan de slag, die hebben 

golfkarretjes omgebouwd tot een walnotenverzamelaar. Die 

rijden door de boomgaard en daar zit dan zo’n borsteltje in die 

normaal de golfballen verzamelt, nou daar rapen ze dan de 

walnoten mee op. Dus met een beetje creativiteit kan je best wel 

een eind komen. Als je robots kunt ontwikkelen die alleen maar 

knopkruid omhakt met een mesje, kun je ook robotten 

ontwikkelen die alleen de hazelnoot of de walnoot oppikken.  

Ja, dat klopt wel, maar daar 

gaat veel geld in zitten, wat 

moet worden geïnvesteerd 

voor dat je inkomsten kunt 

genereren. 

Ja, maar kijk maar eens hoeveel geld we nu nodig hebben om 

te compenseren voor het klimaateffect of voor de gezondheid 

van mensen door overmatig antibioticagebruik, baby’s kunnen 

het grondwater niet meer drinken omdat er te veel nitraat inzit, 

wat kost dat allemaal? 

Dat klopt ook wel, maar dat 

moet zich dan vertalen naar 

subsidies. Ziet u dat ook 

gebeuren in de nabije 

toekomst? 

Ja dat moet de overheid doen. 

Doen ze dat? Nee. 

Gaan ze dat doen? Ja, dat moeten ze wel.  
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Waarom moeten ze dat? Omdat de samenleving een andere kant op wil. Urgenda 

[klimaat rechtzaak] heeft niet voor niets gewonnen. De 

samenleving dwingt de overheid om maatregelen te nemen, dus 

burgers willen steeds meer. En ik hoop dat dat verder gaat. 

Zijn er niet al EU regels? Ja, in België wordt het bos-landbouw systeem bijvoorbeeld 

gesubsidieerd uit EU-potjes. En Nederland doet dat niet, terwijl 

dat wel kan, maar Nederland is nog niet zo ver. 

Is dat omdat de consument 

daar nog niet om vraagt? 

Ook, maar ook omdat de mainstream daar gewoon niet aan 

denkt. De mainstream onderzoekers en politici in Nederland 

denken helemaal niet in termen van bos-landbouwsystemen of 

termen van zorgen dat die ecosysteemdiensten echt de kans 

krijgen op het platteland of in de stad, dat daar ruimte voor is. 

Het is nu ook te gek dat er in steden een hogere biodiversiteit 

is dan in het platteland. Ik zag vanmorgen in krant dat in 

Amsterdam de stadsecoloog een film heeft gemaakt van alle 

dieren in Amsterdam, en dat zijn er meer dan op het platteland.  

Maar daar zijn wel subsidies 

voor, bijvoorbeeld voor de 

daktuinen in Rotterdam. 

Dus de politiek die moet dat doen, maar de politiek wordt nu 

aangestuurd door het bedrijfsleven of het korte-termijn denken. 

Maar burgers of in ieder geval jonge studenten die hebben die 

visie wel. 

Zijn er coöperaties in 

Nederland voor boeren die 

kiezen voor een 

multifunctionele boerderij? 

Ja, die zijn er wel.  

En ook in een soort van 

supply chain? 

 

 

Zo ver is het allemaal nog niet, maar je ziet dat heel veel boeren 

dat wel al op individueel niveau doen. Bijvoorbeeld, Jan-Dirk 

van der Voort in Lunteren. Die heeft 100 Jersey koeien en die 

maakt van alle melk zelf kaas en die verkoopt al die kaas dan 

ook weer zelf, dus die staat helemaal los van de grote ketens. 

Dat soort boeren organiseren zich wel in organisaties en 

verenigingen. Andersom zie je ook dat consumenten zich gaan 



LXXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judith: Een ander voorbeeld 

is de Ommuurde Tuin hier in 

de buurt, waar je je kan 

abonneren op een groente 

mandje per week gedurende 

het seizoen) 

organiseren in coöperaties, bijvoorbeeld ‘De Nieuwe Ronde’ 

hier in Wageningen. Dat zijn ik dacht iets van 200 gezinnen en 

die vertalen dat naar volwassen monden, die zijn georganiseerd 

in een vereniging. Samen betalen ze een boer die groente teelt 

voor hen uit het lidmaatschap van de vereniging.  

 

En daar heb je dan ook weer zo’n gemengde bedrijfsvoering. Ik 

wil ook niet zeggen dat dat de enige manier is, maar ik heb het 

idee dat bij jullie, dat je toch weer zoekt naar een nieuwe 

monocultuur en daar wil ik jullie voor behouden.  

Dat is niet helemaal zo, want 

we zoeken vooral naar iets 

wat werkt. 

De natuur werkt.  

Maar het moet ook rendabel 

en mogelijk zijn. We proberen 

vooral objectief te kijken naar 

de mogelijkheden, en dit is er 

1 van. En als het zo is dat 

mensen al een boomgaard 

hebben zijn sommige dingen, 

zoals design, al niet meer een 

optie.  

Ja.  

Ik denk wel dat er een verschil 

is tussen wat experts zullen 

zeggen op basis van theorie 

Maar als we al zeggen dat de monocultuur geen optie is voor de 

toekomst vanwege economische motieven, dan moet het niet 

een vaststaand feit zijn van de markt is zo georganiseerd, dan 
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en wat boeren zullen zeggen 

op basis van praktijk, en zo 

lang dat niet bij elkaar komt 

zal het niet groeien. En dat is 

wat we gaan proberen. 

moeten we ook een andere markt ontwerpen. Net zoals we 

zeggen we moeten een gemengd bedrijf ontwerpen, zal je ook 

naar een andere markteconomie moeten en dat kost misschien 

twee generaties omdat voor elkaar te krijgen, maar je moet 

ergens beginnen. Het is al wel bezig. Je zou ook eens kunnen 

kijken of je kunt kijken of je de walnoten bijvoorbeeld kunt 

verwerken tot olie, en kijken of je er dan wel winst uit kunt halen. 

Dat gebeurt denk ik al veel. En daar zit misschien ook wel weer toekomst in, moet je wel 

weer een goeie schaal hebben ofzo. Maar dan blijft bij mij toch 

nog wel steeds dat je van een hectare met een monocultuur 

minder inkomsten haalt dan van een hectare met meerdere 

gewassen. Zelfs als je ze zelf verwerkt tot een product als 

notenolie.  

 

Bij de Albert Heijn liggen ze voor 20euro/kg. Dus misschien 

moet je ook kijken naar hoe is de keten georganiseerd. Want dat 

zou interessant zijn voor jullie, hoe is die ketenopbouw, wie 

produceert die noten, voor hoeveel verkoopt hij die aan de 

verwerker en voor hoeveel liggen ze dan bij de retail in de 

winkel. Wie verdient er dan aan, niet die boer denk ik, ik denk 

de supermarkt of de verwerker die walnoten kraakt en er stukjes 

van maakt. 

Het is wel heel moeilijk om te 

vechten tegen een concern 

als Ahold (Albert Heijn). 

Ja, behalve als je de consument achter je hebt. Daar moet je op 

inspelen. Er moeten meer, ik zit bij een project en daar hebben 

we 3 of 4 keten-krakers om die ketens de kraken en te zien waar 

wordt er verdient, maar de boer die verkoopt onder de 

productieprijs.  

 

Ik denk, is het niet mogelijk om zelf de hele keten in de hand te 

hebben? Dus zelf verwerken en verkopen? 

Dat gebeurt nu ook wel veel, 

en dat werkt nu ook nog het 

Dus dan zou hij [een notenboer] naast dat hij zelf een keten 

opzet ook nog eens goed moeten kijken of zijn grond voor iets 
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beste. Zo verklein je de keten 

en daar kan je geld mee 

winnen.  

anders productief gebruikt kan worden.  

Zijn er ook andere dingen die 

je kunt doen met noten? Dus 

behalve de thee van de 

tussenschotjes en de 

nootomhulsels, zou je er nog 

meer mee kunnen? 

Ja, de gewone walnoot, alle varianten daarvan, daar zitten 

juglonen in, en dat is een allelopathisch middel, je zou 

misschien uit die bladeren een onkruidbestrijdingsmiddel 

kunnen maken. Die juglonen die remmen de groei en de 

kieming van onkruidzaden. Ik heb een student gehad die daar 

wat naar heeft gekeken. Dat je op die manier botanische 

pesticiden kunt verkopen, zodat je de bladeren zou kunnen 

verkopen.  

 

Het hout zelf is natuurlijk ook heel waardevol. Ja, ik heb zo’n 

plaatje naar jullie gestuurd over een pensioenboomgaard. Dat 

gebeurt in Amerika vaak, met de zwarte walnoot, planten boeren 

dan een 100 bomen, die groeien 40 jaar en als ze dan met 

pensioen gaan verkopen ze de bomen voor hout.  

Is dat economisch een goed 

idee, of is dat ook ecologisch 

te verantwoorden? 

Ja economisch, maar ook ecologisch want dan begint de cyclus 

weer opnieuw. Dan heb je als je 100 bomen op een hectare 

plant, dan bedekken die bomen misschien 5% van de grond, 

zodat je tussen de bomen nog van alles kunt verbouwen. Het 

inkomen komt dan eerst uit de 1-jarige gewassen, als de bomen 

gaan produceren heb je daar je inkomen uit, en als je je inkomen 

van de noten hebt, kun je altijd nog wat koeien of kippen 

houden om daar je inkomen mee te vergroten. Er is één mooi 

principe met die permacultuur, en dat is dat je één element 

meerdere functies kan geven. Een weiland, de functie van 

walnoten, kippenhok, fruitteelt en recreatie, dat kun je allemaal 

op dat ene element toepassen. 

En u denk dat hoe meer 

functies je kunt of wilt geven 

aan een element, hoe 

Ja. Dan wordt dat een gemengd bedrijf, dat wordt zekerder.  
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rendabeler het is.  

Vind u dat, in het licht van 

biobased, er een verschil is 

tussen grote of kleine 

bedrijven/boeren? 

Ik ken Taco Blom die in Vlaanderen zit, ‘Samenleven’ heet zijn 

bedrijf. Hij is een tuinder en hij heeft ook noten- en fruitbomen 

staan, een heel mooi gemengd systeem. De universiteit van 

Leuven heeft onderzocht dat hij van één hectare een familie 

inkomen haalt, dat is €30.000. Dat model dat zou je best kunnen 

vermenigvuldigen. Je maakt dan een boomgaard van 100 

hectare, dan kunnen er 100 mensen werken. Ja, of je kunt 

mensen vervangen door machines en dan voor de markt te 

produceren. Maar het is ook weer een hele uitdaging om dat 

systeem dan te mechaniseren, want de supermarkten moeten 

we nog wel blijven bedienen. Je kunt niet alles in de regio 

afzetten, dat is veel te idealistisch, maar een deel zou zeker 

kunnen. En hoe je dan zo’n systeem kunt mechaniseren, 

volgens mij is dat goed mogelijk, dat je zo ook voor de markt 

produceert. Dus het kan. Een antwoord op de vraag is ‘ja’ , maar 

het vraagt een hele andere manier van mechanisatie.  

Zou dit ook nu al mogelijk 

zijn? 

Dan moet er wel subsidie van de overheid zijn om het te 

ontwikkelen.  

Maar als dit geld er zou zijn? Ja, je moet dat wel klein leren denk ik. Je weet niet wat er 

allemaal gaat gebeuren, we kunnen allemaal niet voorzien hoe 

dat werkt met een ‘food-forest’ 100 hectare aan walnoten en 

allerlei andere dingen erin, hoe je dat allemaal moet 

organiseren. Maar goed, dat bedrijfje van Taco Blom, voor die 

ene hectare heb ik ook hele eenvoudige machines gezien, dat 

kan zelfs allemaal met de hand of met een tweewieler tractor. 

Als je dat allemaal groter gaat maken, dan moet je plannen dat 

je er met grotere machines door kan, maar het kan denk ik wel, 

het moet kunnen. 

Kent u verschillende 

oogsttechnieken? 

Weinig. Net wat ik eerder zei, je kunt er altijd machines voor 

ontwerpen.  

U gaat wel uit van een Ja, maar als één persoon dat niet kan dan doe je het in een 
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veelzijdige boer.  groep. 

Een coöperatie? Ja. Toch de coöperatie ja, met de hele keten daarin. En daar is 

veel markt en belangstelling voor. 

Denkt u dat er andere 

problemen zullen zijn wat 

betreft de noten in het geval 

van een multifunctioneel 

landbouwbedrijf? 

Nou, het kan dat die problemen er zijn, maar dat komt door 

management. Je kunt misschien wel weer een of ander insectje 

erin krijgen, misschien ook voor noten.  

Het zou kunnen dat je een 

schimmel of insect hebt wat 

eigenlijk niet schadelijk was 

voor een walnoot of 

hazelnoot, maar die dan bij 

elkaar komt in zo’n poly-

systeem. 

Ja. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat je in zo’n systeem wel 

weer een andere feedback-loop hebt die dat insectje dan weer 

onder controle houdt. Daar vertrouw ik meer op. Want dat 

gebeurd nu zeg maar bij boeren die tarwe hebben als 

monocultuur, dat die bloemenranden inzaaien, die randen 

trekken lieveheersbeestjes en dergelijke en die controleren de 

luizen in de tarwe. Dat is al een redelijk geaccepteerd 

ecologisch principe. Dat is niet alleen mooi, maar ook 

bruikbaar. Het is weer dat principe van een element 10 functies 

geven en aan elk element zou je kunnen verdienen. 

Heeft u nog iets wat u graag 

zou willen zeggen, waar we 

nog niet aan toegekomen 

zijn? 

Nou, ik ben wel een beetje zwart-wit, maar jullie zouden 

misschien mooi die verschillende opties naast elkaar kunnen 

zetten van een gespecialiseerde monocultuur en een zwaar 

gemengde polycultuur waar bomen een onderdeel van zijn en 

leg dan uit wat dat op materieel, sociaal en politiek vlak 

betekent voor een samenleving en wat voor keten je dan nodig 

hebt. Dat je de mogelijkheden inventariseert, zodat er gekozen 

kan worden.  
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Transcription Interview – Fam. de Vries, Boomgaard de Bisschop 

 

When: 25 September 2015 

Where: Boomgaard de Bisschip in Kallekote 

Who: Irma Hoendervangers and Judith de Visser 

Anonymous: ? (Ask) 

Follow-up contact: Asked for the final report via e-mail + Was interested in the presentation (the one that Marcel 

Meyer is planning to do in January) 

 

Question Answer 

 (INTRO)  

Welke rassen hebben jullie? (mr.) Ons hoofdras is Dyonim, dat ken je? [ben ik wel eens 

tegengekomen ja]. Verder weet ik niet of wij daar zo blij mee 

zijn. Het is een beetje wisselend. Dit is ooit tot stand gekomen 

vanuit Wageningen, vanuit een vorige studiegroep met Anne 

Oosterbaan. Die is ook zijdelings betrokken geweest en toen 

hebben ze dit ras gekozen op basis van - het komt uit Groningen 

- dat het minder vorstgevoelig zou zijn en noem maar op. Het is 

een betrekkelijk nieuw ras, tenminste de moederboom is wel 

ouder, en het is een kweek van Arie Bruin, die zit bovenin 

Friesland. En die heeft hem staan en die zegt: hij geeft wel 

noten, maar hij geeft kleine noten. Bij Kwanten, waar hij hem 

ontdekt heeft, die zit in Groningen en die geeft goeie productie, 

goeie noten. Hier in Blokzijl zitten mensen, die hebben 200 

bomen en die hebben hem ook staan en daar gaat hij redelijk 

goed. Ja, en hier met nachtvorst gaat het slecht. Dus ik heb zo 

míjn twijfels over of het een goed ras is, maar het is ons 

hoofdras. We hebben er 600 bomen van staan, waarvan 400 in 

het land en tot nu toe in al deze 14/15 jaar hebben ze nog nooit 



XCV 
 

één noot gegeven. Ja, 1 of 2 maar niet echt.  

 

(mw.) Ja maar van het voorjaar zat er wel veel bloesem in, maar 

hij is gewoon ontzettend vorstgevoelig. We hebben voor een 

Buccaneer staan, en die heeft dezelfde nachtvorst gehad, maar 

die knoppen beginnen toch weer – of andere knoppen – maar 

die begint dan toch weer te ontwikkelen en die draagt nu 

gewoon goed.  

 

(mr.) Ja ook de mannelijke bloei, zeg maar de katjes, die zijn bij 

hierachter volledig bevroren, en die lopen ook niet meer uit, 

terwijl als je hiervoor kijkt, (hier staat Belnoot en Buccaneer) 

daar bevriest zeg maar de punt wel maar dan loopt hij wel weer 

verder uit, dus dan is hij zeg maar niet helemaal volledig 

bevroren.  

Hoe komt het dan dat [ik neem 

aan dat Blokzijl een stukje 

verder is] de Dyonim het een 

eindje verder wel doet? 

(mr.) Nou, we zitten hier denk ik op een stuwwal, vanuit de 

IJstijd, hierachter in ieder geval, en dan zakt de kou heel erg 

naar beneden.  

 

(mw.) Ja richting het stroomdal, ik weet niet of jullie hierlangs 

zijn gekomen. Richting het stroomdal, dus de vorst zakt als het 

ware, tenminste dat denken wij, dat het afzakt, waardoor we 

eigenlijk structureel één of twee graden meer nachtvorst 

hebben dan de omgeving. 

Is dat dan in de tijd van planten 

verkeerd ingeschat, of zijn dit 

dingen waarvan jullie zouden 

zeggen daar moet je van te 

voren naar kijken? 

(mr.) Wat ik denk? 

 

(mw.) Maar daar hou je geen rekening mee. 

 

(mr.) Nou, te weinig denk ik, want dat is ervaring. En ze zijn heel 



XCVI 
 

erg bezig geweest met, toen der tijd en nu ben ik bang dat dat 

weer gebeurd, het zoeken van een soort wat goed zou zijn qua 

smaak en productie. Maar alles wat jonger is dan 50/60 jaar, 

daar heb je feitelijk geen goeie gegevens van. Wel van een 

bepaalde locatie, maar niet door heel Nederland heen. En ja, en 

ik kom dan misschien af en toe wat cynisch over, maar het 

gebeurd nu weer met mensen die hier in het groepje zitten, dat 

bepaalde soorten noten gepromoot worden, waarvan niemand 

weet of die goed is. 

 

(mw.) Ja en ik vind dat smaak geen topprioriteit heeft.  

En daar kom je dan later achter, als je kijkt naar de afzet is het 

afzetten als hele noten of als gepelde noten dat is maar een 

klein deel van de afzet die je kunt realiseren. Dat moet wel de 

basis zijn, maar het is maar één van de elementen. Als je van de 

noten olie perst dan is de smaak van de noten veel minder 

relevant, omdat op het moment dat je de olie goed behandeld 

dan smaakt de olie toch wel goed. Dan maakt het ook niet meer 

zo uit wel ras je dan hebt. En als je ze in de honing doet of als 

banketbakkers ze gebruiken dan worden ze ook gebakken, dus 

dan veranderd de smaak ook al weer dus ja. 

 

(mr.) Eigenlijk is de smaak veel minder belangrijk. 

 

(mw.) Het is gewoon zo dat de het maar een deel is dat de rauwe 

noten zo gegeten worden.  

 

(mr.) En mensen kennen die noten, want we hebben toen met 

die avond ook iemand van [het notengebeuren] en al die 

Amerikaanse noten worden geselecteerd op de kleur. Dat het 

een mooie lichte noot is en die zijn allemaal heel neutraal van 

smaak. Er zit geen uitgesproken smaak aan, dus voor de 
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consument is het al snel goed.  

Dus het is belangrijker te kijken 

wat er echt groeit en 

produceert. Want het is ook 

realistisch dat je niet zo heel 

veel hebt een boom die hele 

goeie noten heeft, maar niet 

produceert. 

(mr./mw.) Precies. 

 

(mw.) Het zijn geen appels of peren, waar de smaak één van de 

hoofdfactoren is. Tenminste dat is onze mening. 

 

(mr.) En dat idee heb ik dat dat in de groep een beetje van nou 

we moeten zoveel mogelijk…ja die kwekers die willen 

natuurlijk, ze hebben allemaal hun kleindochter vernoemt.  

[lachen] 

Ja want zo werkt het. En dus die promoten ze het liefst, want 

selecteren in noten kan heel makkelijk. Je pakt een zaailing van 

een boom waarvan je denkt dat is een fantastische boom. 

Want wat is dan voor u de 

criteria voor de keuze voor het 

ras, met de kennis die je nu 

hebt? 

(mr.) Productiviteit en grootte. De geslotenheid van de noten, 

dat hij redelijk gesloten is maar ook weer niet toe want dat is 

qua verwerking moeilijker. Dat hij redelijk makkelijk te doppen 

is, maar dat hij wel goed gesloten is. 

We hebben hier die Belnoot, dat is een hele lekkere noot, daar 

gaan we ook meer van aanplanten, maar die is eigenlijk voor 

grote aanplant niet geschikt, want die is veel te makkelijk daar 

komen veel te snel ziekten in. Hij is veel te gevoelig, maar omdat 

hij grote noten heeft die makkelijk te doppen zijn denken we dat 

is nog wel een keer makkelijk voor de honing, dat soort dingen, 

voor noten op een taartje.  

Ok, dus de gevoeligheid is dan 

ook nog wel een belangrijke 

factor? 

Ja.  

 

(mw.) Maar in dit geval volgt de gevoeligheid uit een puur 

kenmerk, of de twee helften goed op elkaar aansluiten. Op het 
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moment dat hij, kijk walnoten moet je in principe binnen 24 uur 

rapen, om ze goed te houden, en eigenlijk ook direct drogen. 

Maar op het moment dat je noten hebt die goed gesloten zijn, is 

dat net wat minder kritisch, zoals de belnoot, moet je dat elke 

dag doen, want anders gaat de kwaliteit wel achteruit, en dan 

heeft dat wel effect op als je bijvoorbeeld olie wil persen of als 

je ze toe wil passen, want dan worden ze zwart en dan zijn ze 

niet goed meer, goed er is van alles te verzinnen maar dan kun 

je ze nergens meer toepassen.  

Is dit het enige ras wat jullie 

hebben staan? Of hebben jullie 

ook nog andere rassen? 

(mr.) Ons hoofdras is Dyonim. Dan hebben we nr. 10. En dan 

een beetje als tweede hoofdras, ja daar zijn we mee bezig, maar 

wat er nu staat is Dyonim, Ceryl, nr. 10, nr. 16, nr. 26, maar dat 

zijn allemaal rassen van dhr. Kwanten (even precies checken 

welke er zijn. Hiervoor staat Buccaneer, dan hebben we nr. 22 

van Westeinde,  nr. 22 van Kwanten, Ceryl, nr. 26 en Dyonim en 

nr. 10.  

Hebben jullie al deze rassen om 

te kijken welke er het beste doet 

of is dat voor de bestuiving? 

(mr.) Voor de bestuiving. En we gaan er nu bijzetten Broadview 

voor de productie zekerheid en Belnoot, maar dat is ook weer 

in kleine aantallen. Dat is een Nederlandse noot die komt uit 

Brabant geloof ik, maar dat is een heel oud ras. Die is van de 

rassenlijst afgehaald omdat hij heel gevoelig is voor 

bacteriebrand. Maar het is de enige noot die altijd productie 

geeft, meer of minder, maar hij heeft tot nu toe bij ons altijd 

productie gegeven.  

Hoe gaat de bestuiving? (mr.) Bij walnoten is dat windbestuiving en voor hazelnoten 

ook. Dus de bij mag gewoon uitsterven (lachen).  

Wij hebben dan als vraag welk 

ras hier het beste groeit.  

(mw.) Nou, de Dyonim groeit heel goed, het zijn grote bomen 

dus qua groei maakt het niet zoveel uit. Alleen wat betreft de 

productie is het minder. 

 

(mr.) En dan moeten we ook eerlijk zeggen dat we hierachter 

nog geen Broadview en al die andere rassen hebben staan, dus 
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het is niet zo dat (voor de nachtvorst)…het kan natuurlijk best 

wezen dat, want we hebben hiervoor vier bomen staan, dat die 

net iets anders. 

 

(mw.) Een ander microklimaat hebben.  

 

(mr.) Maar in de omgeving kijkende, doet Broadview het 

gewoon altijd.  

 

(mw.) En de Belnoot ook, maar die is qua vermeerdering lastig. 

Waar begint de bloeiperiode 

(vooral van de Dyonim)? 

(mw.) In mei, begin mei.  

Beïnvloed dat dan de 

bestuiving? 

(mr.) De vries he.  

Ja, hebben jullie daar afgelopen 

jaar ook last van gehad [relatief 

warme winter/voorjaar]? 

(mr.) Ja, de eerste maandag van mei. We hadden ook gehoopt 

op een warm voorjaar, tot de eerste maandag van mei (zondag 

op maandag) was er 8 graden vorst.  

 

(mw.) Dat is gewoon echt nachtvorst, en in die periode als de 

zon zoveel kracht heeft kan het s’ morgens op 10 uur al 15 

graden zijn, dan voel je het al helemaal niet meer.  

 

(mr.) En dit was ook extreem hoor. Er was een leverancier van 

mij die had om half 12 buiten gelopen en toen had het al een 

halve graad gevroren.  
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(mw.) Toen hebben we ook wel de beregening wel aangezet, 

maar vanaf 4uur (s’ nachts) ofzo.  

Dat gebruiken jullie als 

preventie op dit moment? 

(mw.) Ja plantbedberegening. Maar 9 ha kunnen we niet 

beregenen. Dat kan wel, maar dan moet er eerst geld komen. 

Zijn er ook nog rassen die later 

gaan bloeien? 

(mw.) Ja, beetje half mei dan. 

 

(mr.) Ja er zijn er wel, daar zijn we ook wat mee aan het kijken. 

Maar weet je, ik plant niet heel veel, we zijn al zolang aan het 

experimenteren.  

Maar als je nu zou beginnen, 

zou je daar met deze kennis wel 

meer naar kijken? 

(mr.) Ja weet ik niet, dat is ook moeilijk. Dat zou ik wel de aller-

aller-allerlaatste nemen die er zijn, maar daar kun je beter met 

Arie over praten. Er zijn wel wat soorten, maar ik ben geen 

verzamelaar van rassen. 

 

(mw.) Het gaat ons om de noten, en de rassen. Ja, misschien 

dat we achteraf een andere keuze hadden gemaakt. Maar 

achteraf is het paard in de kont kijken.  

 

(mr.) We moeten het nu met dit soort doen. En omdat we een 

boel uitval hebben gehad kunnen we nog wat met bijvoorbeeld 

aanplanten van een Broadview, omdat dat bewezen is dat die 

het in heel Nederland doet.  

 

(mw.) En eigenlijk zijn we gewoon een fervent voorstander van 

de klimaatverandering [lachen]. 

 

(mr.) Ja nou ja, een beetje meer landklimaat. Wat grond tussen 
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Engeland en Nederland (inpolderen). Maar daar wil nog 

niemand aan meewerken [lachen]. 

Wat voor grond hebben jullie 

hier? 

(mr.) Zandgrond met wat hoekjes, die zijn wat lager en daar zit 

wat veen boven. Maar de basis is zand.  

En weet u hoeveel regen er 

gemiddeld valt? 

(mr.) Net als de rest van Nederland. Ik weet het niet precies, 

maar dat is niet het probleem. We zitten zeker niet op de 

droogste plek van Nederland en ook niet op de natste.  

Maar dat beïnvloed verder de 

bloei niet? 

(mr.) Voor de walnoten niet, voor de hazelnoten wel. En ook qua 

groei, dus daar zijn we nu bezig met beregenen.  

Is er veel regen nodig voor 

hazelnoten? 

(mw.) Nou de noten liggen vrij oppervlakkig, dus als het echt 

wat langer droog is dan is de bovenlaag ook echt droog. 

Walnoten wortelen veel dieper, dus die hebben daar veel minder 

last van. En de eerste 5/6 jaar is het wel makkelijk met walnoten 

ook voor de hazelaar. Dat verschil kun je toch wel echt merken. 

We hebben nu ook geplant met de plantmachine de laatste keer, 

en dat verschil kun je ook wel echt merken. Het zijn erg vlezige 

wortels en dan plant je per boom elke keer planten we die heel 

kort boven de grond. Dan was het slagingspercentage in 

principe 100%, maar je kunt wel zien dat ze toen een 

droogteperiode hebben gehad. Dat zie je in de groei, en dan 

hebben we wel water gegeven, maar dat is toch altijd minder 

dan regen. We hebben nu bij twee rijen ook druppelbevloeiing 

erbij liggen, en dat gaan we helemaal uitbreiden over alles, waar 

ook de hazelaars staan.   

Walnoten hebben in principe 

geen extra vocht nodig, maar 

meer is ook niet erg? 

(mr.) Nee, het wordt wat makkelijker voor ze. 

 

(mw.) Nee, en ze hebben hier ook geen last van natte voeten zeg 

maar. Dat ze in het water blijven staan. 
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(mr.) Je kunt hier gerust de beregening 10 dagen aanzetten en 

dan nog verzuipen ze [de walnoten] niet. 

En de grond verschilt veel in 

Nederland. 

(mr.) Ja, hier al we. We hebben hiervoor veen, zand, veen, zand, 

veen. Op 800 meter. Dat is ook wel weer uniek 

 

(mw.) Nou, nee hoor.  

 

(mr.) Ik kom het in ieder geval niet veel tegen.  

Doen jullie ook aan bemesting? Niet specifiek. 

Hoe komt dat?  (mr.) Omdat we nog in de overgangsfase zitten tussen ons en 

mijn schoonvader en zwager. We bemesten wel het grasland, 

maar niet specifiek de bomen.  

Hoe lang duurt het voordat deze 

bomen noten gaan (zouden 

moeten) produceren? 

(mr.) In Nederland, een beetje gunstig gezien, tussen de 10 en 

15 jaar voor walnoten. Bij ons had dat nu ook gemoeten, maar 

we zitten echt met die nachtvorst.  

 

(mw.) Afgelopen jaar heeft dat ons een paar 100 kilo noten 

gekost.  

En voor de hazelnoten? (mr.) Die hebben geen last van nachtvorst.  

Nee, maar hoe lang duurt het 

voordat ze vruchten geven? 

(mr.) Oh, 3 tot 5 jaar.  

Om die tijd te overbruggen wat 

kan je dan doen? Jullie doen 

bijvoorbeeld aan bos-landbouw. 

(mr.) Dat is voor ons niet omdat we een tijd willen overbruggen.  

 



CIII 
 

(mw.) Zo is het wel begonnen, maar het is voor ons. Mijn ouders 

zijn hier begonnen met de bomen en die hadden op dat moment 

nog koeien en later schapen. Het bos-landbouw systeem sprak 

hen aan omdat ze het gras nog wel wilden gebruiken voor het 

vee. Voor ons, wij zijn geen dieren-mensen, en mijn broertje 

gaat verder met alles wat schapen is en die zullen hier ook nog 

wel een poosje blijven grazen, maar dat is voor ons niet echt 

van belang. Ik denk wel dat het een meerwaarde heeft, omdat 

we anders 9 ha grasland zelf moeten onderhouden. Het is 

natuurlijk wel gras, dus het groeit wel en er moet iets mee 

gebeuren. Het kan elkaar dus wel versterken, maar in dit geval 

zijn dieren zo niet ons ding dat we daar zelf niet mee verder 

gaan. Dus op het moment dat mijn broertje een andere keuze 

zou maken dan laten we het door iemand anders beweiden of 

we gaan het maaien. We zullen niet zelf daar dieren onder gaan 

houden, maar dat is om onze persoonlijke overwegingen.  

Ok, maar dat is wel iets om aan 

te raden? 

(mr.) Ja wel, maar je moet, vind ik, je moet een keuze maken 

tussen wat je hoofddoel is. Of de bomen, of dieren, maar niet 

beide. Want er zijn gewoon ook nu met de schapen dingen dat 

zou ik anders doen omdat. 

 

(mw.) Je moet aan 1 van beide prioriteit geven. Je kunt niet twee 

volwaardige, tenminste dat is onze mening, twee volwaardige 

landbouwtakken op hetzelfde perceel hebben. Dat wordt hem 

gewoon niet. 

 

(mr.) En ik denk ook vooral met jonge aanplant is het belangrijk, 

eigenlijk is het, het mooiste om daar de eerste 2/3 jaar geen vee 

onder te houden. 

Ìs dat beter voor de bomen? (mr.) Nou ja, meer aantasting van vraatschade en dat soort 

dingen. 

Er zijn toch wel manieren om (mr.) Ja wel, maar dat is ook heel kostbaar. Ze hebben ze in het 
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die vraatschade te voorkomen? begin ook allemaal afgerasterd, maar nu planten we grotere 

bomen dus dat gaat sowieso makkelijker en ook daarin gaat het 

nu wel goed, ook omdat we er de eerste jaren vooral lammeren 

onder gehad hebben. Ik denk dat het eigenlijk voor de bomen 

beter is, want ze vreten er niet aan maar ze schuren er tegen en 

liggen er wel onder. En of je moet ze helemaal uit rasteren of je 

moet er gewoon mee stoppen. En het gaat eigenlijk maar denk 

ik voor een jaar of drie, uitplanten zoals wij gedaan hebben.  

 

(mw.) Bomen hebben op een gegeven  moment gewoon hun 

basis. Dan kunnen ze het wel aan. 

Zitten daar nog verschillen in 

wat betreft hazelnoten en 

walnoten? 

(mr.) Wij kweken de hazelnoot op als vaas, op een stammetje 

van ongeveer een meter. [dus dan niet] 

Doen jullie dat ook om de reden 

van het bos-landbouw 

systeem? 

(mr.) Ook, maar ook omdat je er onderdoor moet [vooral samen 

met de walnoten].  

Hebben jullie ook andere 

gewassen overwogen als bos-

landbouw? 

(mr.) Ja daar zijn we wel wat mee bezig, maar dat komt ook 

omdat het mijn achtergrond is. Ja, we hebben van alles de revue 

laten passeren, maar het moet ook wat wezen wat echt wat 

oplevert en daar zit het grootste probleem in.  

Is het dan moeilijk om 

gewassen te vinden die echt 

goed samen gaan? 

(mr.) Nou, we hebben het wel over bijvoorbeeld sneeuwklokjes 

gehad en bolletjes en noem maar op, maar dat is weer zo’n 

specifieke teelt en dat zijn ook alweer hele kleine teelten, dat 

voordat je daar geld mee gaat verdienen [ben je heel lang 

verder]. Bovendien ben je dan ook weer je aandacht aan het 

spreiden. Je kunt zeg maar niet zeggen, het zou kunnen als je 

een volledige productie van noten hebt, want qua 

voorjaarsdrukte kan dat prima. Het is voor ons nu nog niet aan 

de orde.  
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Maar het is wel iets wat voor de 

toekomst mogelijk zou zijn? 

(mr.) Ja, je kunt het meenemen als je productie hebt in de 

bomen, want vooral met de walnoten als die eenmaal productie 

geven en een bepaalde maat hebben dan heb je er niet veel werk 

meer aan. Dan heb je wel werk aan het rapen en het verwerken 

van de noten, maar niet aan de boomgaard zelf. Dat is de eerste 

15/20 jaar dat je daar een boel werk aan, maar daarna eigenlijk 

bijna niet meer. Tenminste in de opzet die wij hebben. Zou je het 

kleinschaliger, dus intensiever doen, dus vooral de bomen 

dichter op elkaar. Bij ons staan ze wel 12 meter uit elkaar, kun 

je daar eigenlijk, hoef en kun je er daarna eigenlijk weinig meer 

aan doen. Zoals in Frankrijk snoeien ze een boom, ja dat houdt 

hier op. Voordat dat gesloten kronen zijn, ja dat is leuk voor de 

kleine [dochters], maar wij maken dat niet meer mee. Ja we 

maken het misschien nog wel mee maar dat is onze zorg niet 

meer.  

Het bos-landbouw systeem valt 

ook onder het bio-based, heeft 

dit ook de reden voor dit 

systeem beïnvloed?  

(mr.) Wij komen niet uit een groene hoek. Het is niet zo dat we 

dat, nee als ik het nu weer zou doen, als ik ze nu zelf zou 

aanplanten, dan zou ik ze in de rij 8 geven en tussen de rij 10 

meter. Om gewoon meer bomen per ha te krijgen. Dat is zoals 

wij er nu tegenaan kijken. En als je dieren hebt dan denk ik dat 

die 12, ja dan zou het misschien 8 meter in de rij en 12 tussen 

de rij. Tussen de rij staan ze nu ook op 12 en dat zou ik niemand 

adviseren. Dat is echt te veel, daar zie ik de meerwaarde niet 

van in. 

Wanneer oogsten jullie de 

noten? 

(mr.) We beginnen nu.  

En hoe doen jullie dat? (mr.) Met de hand, met zo’n ‘dingel-mandje’. We zijn wel van 

plan om het machinaal te gaan doen.  

Welke machines zouden daar 

voor zijn? 

(mr.) Ik heb hier wat dingen dat kan ik even laten zien. 

 

(mw.) We hebben zo’n machine nog niet hoor, dat is een beetje 



CVI 
 

het kip-ei verhaal. Het moet ook betaald worden, dus je zit. We 

zijn nu nog niet op het punt dat het rendabel is om er een 

machine voor te kopen en we weten ook nog niet wanneer het 

dat wel is, maar dat zal ergens de komende paar jaar wel komen. 

Er moet wel productie zijn, je moet wat hebben om de machines 

te kopen en ook om het betaalbaar te maken.  

 

[folders van machines laten zien – Merken: Smart, Facma, 

Monciero] 

 

(mw.) Deze hebben ze bij de Hazelarij, bij Henk en Ely Fijen, daar 

zouden jullie eigenlijk wel langs moeten als het kan, want het is 

ongeveer dezelfde schaal als dat wij hier hebben, die zijn op 

dezelfde manier bezig als wij hier bezig zijn, op een 

professionele manier. Kijk er zijn ook heel veel mensen die er 

wel mee bezig zijn maar als hobby of uit belangstelling of ze 

waren al mooi op leeftijd. Maar minder die het ook echt zien als 

een landbouw tak die economisch rendabel is. En dat hebben 

zij wel.  

 

[praten over machines] 

 

(mr.) Ja dat is een beetje in onze sector he, dat het een boel 

oude mensen zijn.  

 

[praten over mr. Frenken]  

Denken jullie dat er een groot 

verschil is tussen kleinere 

bedrijven en echt grotere als het 

gaat om oogsten en de 

(mr.) De problemen zijn hetzelfde, alleen de mensen zijn anders. 
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problemen die je kunt hebben? 

Kunt u dat wat toelichten? (mr.) Ik denk dat wij proberen het economisch zo efficiënt 

mogelijk in te richten en daar gebeurt gewoon een hele boel met 

de hand. Daar gebeuren een heleboel dingen, wat wij tenminste 

tegengekomen zijn, van dat is er allemaal een beetje bij en dat 

maakt allemaal niet zoveel uit. Ik denk dat er een heleboel 

verloren gaat, gewoon alleen al door te lang gras, andere 

rommel erin, onkunde met de bomen, tsja dat soort dingen. Op 

zich maakt het niet uit wat voor grootte perceel je hebt, niet qua 

bewerking. In principe niet, het is alleen hoe je er zelf mee 

omgaat. 

We hebben het hier al een 

beetje over gehad, maar wat 

zijn de grootste problemen die 

je tegenkomt? Vorst zal de 

grootste zijn, dus die bespreken 

we zo even apart. 

(mw.) Op dit moment roeken. Die weten heel goed wanneer de 

noten zover zijn dat ze gegeten kunnen worden, die nemen de 

noten in hun bek mee en laten ze op de straatstenen vallen en 

eten ze op.  

 

(mr.) En dat zou op zich geen probleem zijn als we de buren 

gewoon een rekening konden sturen, maar dat gaat niet. Je 

vindt ze [de noten] echt over heel Kallekote.  

 

(mw.) Het perceel is verpacht voor jacht, daarnaast hebben we 

iemand die schadebestrijding in de roeken en kraaien doet, 

want dat mag. Voor schadebestrijding mag je ze bejagen. En we 

hebben nu sinds een aantal weken een laserpen die ziet vogels 

als een object dus, vooral met wat donkerder weer zoals nu, dan 

kun je ze daarmee vrij goed verjagen zijn we achter. Dat blijkt 

redelijk effectief te zijn. 

 

(mr.) Ja en opa, die woont aan de overkant, die gooit ook 

regelmatig wat astronauten, maar daar is hij bijna doorheen 

[lachen].  
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(mw.) Nee maar goed, roeken zijn zulke slimme beesten. 1 

methode, alleen een bandje met geluiden werkt niet. Ja, twee 

dagen, maar je moet echt wat dingen combineren.  

 

(mr.) Bij de hazelaren en bij de jonge walnoten eigenlijk het 

vocht. Gebrek daaraan op de juiste momenten. 

 

(mw.) Want het is niet een algemeen probleem, het is vooral in 

het voorjaar. 

 

(mr.) Ja en de laatste jaren. De laatste jaren is het voorjaar heel 

droog geweest.  

Dus jullie houden goed bij 

hoeveel vocht er valt? 

(mr.) Dat doe je gewoon op gevoel.  

 

(mw.) Je ziet het dan he.  

Je ziet het dan? Kunnen jullie 

dat omschrijven? 

(mr.) Kijken in de grond hoe droog het is, en een beetje 

aanvoelen aan de grond. Ja dat is, daar hebben jullie niets aan.  

 

(mw.) Nee, maar je weet zelf wel wat er de laatste periode is 

gevallen aan regen. Als het in vier weken 10mm regent dan is 

dat dan gewoon te weinig.  

 

(mr.) En misschien dat we daar in de komende jaren meer mee 

bezig gaan hoor, maar we hebben nu een goeie honderd 

hazelaars in het land staan, dus dat is ook nog niet zo relevant.  
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(mw.) Nee, en jij zit als hovenier dagelijks in de grond, dus dan 

zie je gewoon als het te droog of vochtig is. Dan weet je dat 

gewoon.  

En als het gaat om insecten? (mr.) We hebben er nu nog geen last van, maar dat is 

voornamelijk de hazelnootboorder. Dat is wat ik bij iedereen 

hoor die hazelnoten heeft. Dus ongetwijfeld wordt die bij ons 

ook een probleem.  

En ziektes? Schimmels en 

bacteriën? 

(mr.) Bacteriebrand. Bij de walnoten. In de hazelnoot weten we 

nog niet.  

 

(mw.) Er is nu net een bedrijf geweest die, ja we werken al met 

‘EM’, dat is een bacteriemix toch? Als bladbemesting zeg maar 

en als ook als bestrijdingsmiddel misschien wel.  

 

(mr.) Verdringen.  

 

(mw.) Ik weet niet precies hoe het werkt, maar je hebt vorig jaar 

regelmatig als bladbemesting bespoten en dit jaar heb je het 

achterwege gelaten en nu zeg je ik ga het toch maar weer doen, 

want het heeft wel effect. Het blad blijft groener. Gewoon 

gezonder. 

 

(mr.) Het blijft een beetje, ik ben er nog steeds een beetje 

sceptisch over.  

En waarom is dat? (mr.) Het zit in de alternatieve hoek en echt heel harde bewijzen 

zijn er eigenlijk nooit geleverd. 
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(mw.) Nee, maar je hebt gevoelsmatig wel het gevoel. Als je 

kijkt, je werkt voor je hoveniersbedrijf ook als bemesting met 

bacteriën in de bodem zeg maar. En dan heb je, we zijn vorig 

jaar een test begonnen met deze twee kamerplanten. Dan 

hebben we de ene ficus met die bacteriën bespoten (of in de 

grond gedaan) en die niet. En dan kon je heel goed het verschil 

ziet, ja nu niet echt meer, maar nog steeds is die [wijst naar de 

linker plant] nog steeds een slag gezonder dan de andere. En 

dat is niet dat er heel veel verschil in zit, maar het blad blijft er 

langer aanzitten, het blad is dieper van kleur, dat soort basis 

dingen, maar de algemene plantgezondheid wordt beter. Maar 

goed, het zijn onze eigen testen, maar dat bedrijf dat dat levert 

is eerder vanmiddag geweest en dien gaan kijken of die bacterie 

‘EM’ ook effectief kan zijn in de bestrijding van bacteriebrand.  

Kennen jullie de chromaphis als 

insect? Want die wordt in de 

literatuur soms gelinkt aan het 

aanwezig zijn van 

bacteriebrand.  

(mw.) Heb je ook een Nederlandse naam?  

 

(mr.) Maar bacteriebrand komt toch voornamelijk door, wordt 

toch voornamelijk verspreid via de sporen in het voorjaar? Of 

vocht?  

 

[Irma: Volgens mij wel ja, het is gewoon een bacterie die zich 

verspreid, maar het zou dus kunnen dat dit insect er iets mee te 

maken heeft] 

 

(mw.) En hoe groot is die dan? 

 

[Plaatje laten zien] 
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(mr.) We zullen er op gaan letten.  

 

(mw.) Maar je zou hem zomaar kunnen vergissen voor bladluis 

zeg maar.  

Ik weet meer niet dan dit, want 

het is een opdracht. Maar als 

jullie de insect niet kennen dan 

zal het in jullie geval niet.  

(mr.) Nee, maar als je het niet weet.  

 

(mw.) Ja, en al zie je er 1 dan zou je gewoon nog kunnen denken 

dat is een bladluis.  

 

(mr.) Ik ben het nog nooit tegen gekomen in de theorie.  

Dan de vorst. Want daar zijn 

jullie het meest mee bezig op 

het moment dacht ik toch? 

(mr.) Dat proberen we wel van alles mee te gaan doen. Kijken 

wat er allemaal werkt en wat niet.  

Wat hebben jullie al 

geprobeerd? 

(mr.) We hebben nog niets echt geprobeerd, nou ja, we doen dit 

nu vier jaar. Daarvan zijn de laatste twee nog vooral gefocust 

op het vermeerderen en we zijn nu eigenlijk pas begonnen met 

de vorst problematiek. We wilden het eigenlijk afgelopen winter 

al doen, maar door de drukte met de verhuizing en noem maar 

op is daar niets van gekomen. Dus we gaan deze winter ermee 

aan de gang. Je hebt dat mailtje van mij gekregen met die 

ventilator? Dat gaan we nu proberen. Ik wil een hoekje bekijken 

met onder-beregening, dus niet er overheen sproeien maar er 

onder, dat doen ze ook een boel, of ik weet niet of ze het nog 

doen maar ze hebben het een hoop gedaan, in de kersenteelt. 

Voor de gevoelige teelten zeg maar. En misschien dat we ook 

nog warmte gaan toevoegen.   

Dat komt neer op de 

temperatuur verhogen? En de 

grond bevochtig je zodat je 

(mr.) Nee, volgens mij werkt dat op basis van het feit dat je dan 

bredere uitstraling van warmte uit de grond, of niet? 
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minder bevroren knoppen hebt?   

[Irma: Ja en dat bredere dat werkt dan vooral doordat het water 

dan verdampt en door het bevriezen van het water, daar gaat 

energie inzitten, en de warmte die daarbij vrijkomt die zorgt 

ervoor dat de knoppen minder snel bevriezen.] 

 

(mr.) Maar ook als je dat echt eronder doet? Zeg maar op de 

grond? Dus niet op de knoppen maar op de grond. Want we 

gaan onder-beregenen, dus niet want er overheen beregenen 

wordt voor ons lastig. We gaan onder beregenen dus over de 

grond heen, en volgens mij werkte dat op basis van dat je een 

betere geleiding hebt van warmte naar boven toe. Dus de 

warmte vanuit de grond, maar dat heb ik uit een Duits boek, dus 

ik, dat is ook allemaal een beetje uh… 

 

[Irma: We gaan er nog verder naar kijken] 

 

(mr.) Ja dat is ook een beetje, want ik doe eigenlijk van alles om 

te proberen, maar wij zitten een beetje met. Alles wat je doet 

kost een boel geld.  

 

[Judith: En zijn daar geen subsidies voor?] 

 

(mr.) Ja dat weet ik niet, maar alles is achteraf of misschien ook 

wel vooraf ik weet het niet. Er is niet heel veel. En er zijn wel 

systemen die werken, maar dat is voor ons nu. We hebben geen 

productie, dus we moeten het allemaal betalen uit middelen die 

we ergens anders weghalen. Je hebt bijvoorbeeld wel een frost-

buster. Die kost 35.000 euro ofzo. Die rijdt door de boomgaard 

en die verspreid dan warmte in de boomgaard, dus 

luchtverplaatsing en warmte. Maar, dat is heel leuk, maar ik heb 
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zo geen 35.000 euro liggen om dat even te proberen hierachter.  

 

 

En dat zullen ook weinig 

notenboeren in Nederland 

hebben op het moment denk ik. 

Als jullie zo ongeveer de 

grootste zijn, dan neem ik aan 

dat dat voor de rest ook 

absoluut niet rendabel is.   

(mr.) Nee. En dat apparaat zou tot 6 meter werken, en dat is voor 

ons. Nou ja dat gaat nu nog, maar als je 10 jaar verder bent is 

dat eigenlijk niet meer van belang. Dus het zijn eigenlijk 

allemaal een beetje. En we willen ook eigenlijk wat hebben 

waarbij je er niet tussendoor hoeft te rijden. Dat is op zich niet 

erg, maar wij moeten het er allemaal nog gewoon bij doen, dus 

zo lang je alles er nog bij moet doen moet het toch enigszins.. 

 

(mw.) We zoeken eigenlijk in alles naar de efficiëntste manier 

omdat we het met z’n tweeën wil blijven doen. We willen geen 

vreemde arbeid inhuren. Dat kost meer geld en brengt meer 

verantwoordelijkheid met zich mee.  

 

(mr.) Dus op zich sprak die ventilator mij heel erg aan in 

combinatie misschien met nog wat warmte. Ik wil dus van het 

voorjaar, want we hebben beregeningleiding naar achteren 

liggen, dus dan kunnen we in ieder geval een hoekje proberen 

met beregening. En met die ventilators, en we gaan ook het gras 

korter houden nu. Dat is gewoon voor mijn schoonouders is die 

eerste snee heel belangrijk, want dat is graszaad voor de 

schapen, maar wij gaan nu gewoon maar maaien, want we 

moeten er nu ook wat geld van gaan afhalen.  

Hoe beïnvloed hoger gras de 

vorstbestendigheid? 

(mr.) Hoe langer het gras hoe minder uitstraling je hebt vanuit 

de bodem. Eigenlijk is het mooiste zwart, ja, dat is voor ons ook 

voor de toekomst met bijvoorbeeld oogsten. Ik dacht altijd dat 

ze het liefste zwart hadden, maar dat is gewoon een gevolg 

omdat het in die landen droger is dus dan heb je sneller zwart. 

Maar zij zeggen dat een beetje bras eronder het mooiste is. Dus 
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dat hopen we dan ook maar.  

 

(mw.) En zo kort mogelijk dat kan misschien 1 of 2 graden 

schelen. En dat kan net het verschil zijn. En als we en, en, en 

kunnen proberen dan zien we wat het beste helpt. En het 

beregenen is bewezen effectief. 

Zijn er ook nog iets van een 

goede voorspelling nodig voor 

de vorst? 

(mr.) We kunnen dat best goed voorspellen. Dat heeft te maken 

met het dauwpunt. Dus de luchtvochtigheid en de temperatuur 

 

(mw.) En de windsnelheid. 

 

(mr.) Wel wind of geen wind, bewolkt of niet. 

Als je dat goed weet, zou je dan 

ook specifieker de middelen 

tegen vorst kunnen inzetten? 

(mw.) Ja, we zijn bezig met een weerstation die dat goed 

berekend.  

Het is wel echt heel innovatief 

bezig zijn. 

(mw.) Ja je bent wel echt een beetje aan het pionieren.  

 

(mr.) Dat is aan de ene kant heel leuk, maar financieel moet het 

nu langzamerhand wel gaan renderen. Want dat is nu, vier jaar 

beetje aanklooien, niet dat we altijd het meest effectieve hebben 

gedaan, want je weet het niet van te voren. Maar, nu moet het 

gaan lopen. En dat is een beetje het verhaal 

 

(mw.) We hoeven er nog niet van te leven, er zit al wel een hoop 

tijd en geld in, maar dat maakt wel dat ik niet zo snel denk dat 

in Nederland mensen de keuze voor notenbomen gaan maken. 

We zijn nu aan het pionieren, maar de voorfinanciering is zo 
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lang. Wij hebben de luxe dat we dat, we hoeven er nog niet van 

te leven.  

 

(mr.) En dat we het met mijn schoonouders hebben kunnen 

doen. Anders is het niet te doen, dan had het niet gekund. En 

daarom zijn er ook zoveel 55-plussers. En het jammere voor 

hun is, dat als je nu 55-plus bent, dan doe je, dan moet je 

eigenlijk al zeker weten dat je een overname kandidaat hebt, 

want anders, als je zou stoppen met 65, dan maak je de beste 

notenperiode niet meer mee. Dan ben je alleen bezig, en daar 

gaat het denk ik bij de meeste ook mis, dat ze alleen bezig zijn 

met de aanleg en aanplant en geen vruchten plukken. Want na 

5/6 jaar is er voor de meeste mensen de lol er wel af, van we 

hebben nu nog steeds niets. En ik kan dat redelijk goed omdat 

ik uit de bomenwereld kom en je plant een boom altijd voor de 

volgende generatie. Elke boom die je plant is voor de volgende 

generatie en niet voor jezelf. En als je er zo instaat dan is het 

redelijk te doen, en anders is het lastig.  

En daar is dan ook nooit echt 

een oplossing voor, want de 

bomen gaan niet sneller vrucht 

geven. 

(mr.) Nee, nou ja ze zijn er wat mee bezig geloof ik. Je kunt, 

zoals, dat zal Arie ook nog wel zeggen, je kunt enten op een 

grotere boom, dus een grotere zaailing pakken en daarop enten. 

Maar dat kan ook alleen als je gruwelijk rijk bent, ik bedoel, er 

zit ergens een man, die zit ook in het groepje, die zit ergens bij 

Rode Schor (?) en die man die plant 60 bomen aan, allemaal 

grote bomen van allemaal 100euro stuk. Ja, dat kan ook. En als 

je er zoveel hebt wil dat ook, maar als je 9 ha gaat inplanten en 

je gaat 900 bomen neerzetten van elk 100/150euro stuk dan 

moet je wel een hele gevulde portemonnee hebben. Je moet de 

voorfinanciering doen. Je moet, daar zit het verschil in. Dus dat 

is een beetje, je hebt ook al 40.000 euro in grond gestoken, en 

ik denk dat daarin ook dat de meeste mensen beter kunnen 

beginnen met de hazelaars, want daar heb je sneller productie 

van. En dan de walnoten hier en daar aanplanten. Als je echt in 

de noten verder wil.  
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Waarom hebben jullie voor 

noten gekozen? 

(mw.) Een combinatie van factoren. Omdat mijn ouders ermee 

begonnen zijn en wij wel graag naar een plek zouden willen voor 

het hoveniersbedrijf waarbij we alles bij huis hebben. En dat 

kan met de noten, en we zien er ook wel echt toekomst in. Maar 

of we er zo zelf mee begonnen waren dat betwijfel ik.  

 

(mr.) En mijn liefde ligt bij bomen. En ik hou ook wel van een 

uitdaging, experimenteren daar hou ik wel van.  

 

(mw.) Wij zijn geen mensen voor een rijtjeshuis en een 9-5 baan.  

Welke hazelnoot rassen staan 

er nu? 

We hebben Emoa 1 en 3 als hoofdras en daarnaast hebben we 

ook Cosford, Webb’s price Cop, Tonda, Gunslebert, Hallesche 

Riesen, Haan Teuteren, Lange Spaanse en Lange Tidling Zeller. 

[terugkomend op het 

vorstprobleem terwijl we door 

de boomgaard lopen] 

We gaan komende winter in de voortuin ook experimenteren 

met vuurpotten tussen de bomen. Om de temperatuur te 

verhogen. Dan moet er ongeveer een pot op 6 meter afstand 

staan. Je hebt ook commerciële gelpotten, maar die zijn duur. 

We hebben genoeg takken en notendoppen om op te branden. 

 

Zou je nog meer van de 

bomen kunnen gebruiken dan 

alleen de noten? 

Van de doppen kan ook straalgrit of parket gemaakt worden. In 

Australië of Nieuw Zeeland is ook iemand die van de 

notendoppen van alles maakt.  
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Transcription Interview – Dhr. van ‘t Westeinde 

When: 9 October 2015 

Where: Westeinde, Kwekerij 

Who: Judith de Visser  

Anonymous: No 

Follow-up contact: No specification 

Question Answer 

 (INTRO)  

Welke Rassen kweekt u? Flink wat. De belangrijkste voor ons zijn de Buccaneer, daar is 
mijn grootvader al mee begonnen na de tweede wereld oorlog. 
De Broadview, komt uit Canada en de Buccaneer komt uit het 
dorpje Neer in Limburg. In Nederland zijn ze bij  elkaar gebracht 
door een advertentie te zetten en dan te zeggen als je wat 
interessants hebt staan laat het maar weten. Dat waren 
natuurlijk allemaal zaailingen, dus dat kon van alles zijn. Daar 
hebben we een aantal interessante uitgehaald, en die we 
hebben bijvoorbeeld nog steeds. We hebben Coenen uit 
Veghel, Axel uit een dorp in Zeeuws Vlaanderen. We hebben 
daarnaast uit de Verenigde Staten trosnootjes Hansen en 
Metcalf in Nederland geïntroduceerd, dat zijn wat kleinere 
nootjes die in trossen groeien, maar dat is vooral voor 
particulieren niet zo zeer voor productie. Rita en nr. 16, die 
komen uit Michigan (US). Rita is een zaailing die volgens mij uit 
de Karpaten komen. Later zijn we in Oost Europa begonnen, in 
Bulgarije. In Plovdiv zit een onderzoeksstation en daar komen 
Plovdivski, Proslavski en Drjanovski vandaan. Nog wat later 
kwam uit Hongarije de Germisaga, wat een veelbelovend ras is. 
Daar produceren we nog niet heel veel bomen van, maar dat 
groeit  nu wel. Dat zijn grote, goedgevulde noten en voor zover 
ik nu kan zien een hoger oliegehalte, waardoor je ze beter kan 
bewaren en er beter olie uit kunt persen. Qua smaak zijn ze niet 
per se veel beter. We hebben nog een hele groep andere 
soorten, maar ik ben ook een soort van verzamelaar en het is 
kijken welke het hier goed doen. Zo kom je ook aan je nieuwe 
soorten.   

Waar selecteer u dan vooral 
op? Welke kwaliteiten? 

Het moet een goeie, mooie boom zijn die we goed kunnen 
kweken. Daarnaast, goeie productie, eventueel voordeel in de 
bestuiving (of zelf of een goeie voor andere bomen), makkelijk 
te kraken, smaak niet zo zeer, maar dat komt wel meer. Daar 
hebben we niet zoveel invloed op, voorlopig wordt daar nog niet 
op gekweekt of gekruist. Ziektegevoeligheid is ook wel 
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belangrijk. Als een boom bij de particulier in de tuin komt, wordt 
er weinig meer aan gedaan, maar daar moet hij ook gezond 
blijven. Kijk, wij spuiten nog wel tegen bacteriebrand vooral.  

Waarmee bespuit u? Wij gebruiken koper, dat is ook in de biologische teelt 
toegestaan. En naast al die variëteiten hebben we een heleboel 
nootachtigen, zoals de zwarte walnoot, dat is de nationale 
plantencollectie. Dat is meer voor de botanische verzameling.  

Welke onderstammen 
gebruikt u? 

Vooral Juglans Regia, maar Juglans Nigra wordt ook wel 
gebruikt in Nederland. Die groeit minder lang, maar schijnt wel 
iets minder gevoelig voor vochtigheid te zijn. Maar de Nigra 
heeft toch niet echt houdbaarheid, en je plant een boom voor 
de toekomst.  

Waarom deze onderstam? De Juglans Regia is het beste wat er is nu.  

Heeft u ook dwergsoorten? Ja we kweken er nu wel één, maar dat is nog niet voor de echte 
productie. Hij is ook nog vrij groot.  

Heeft u geprobeerd om de 
groei van de walnoten te 
versnellen? 

Nee, niet echt. Het is wel geprobeerd, vooral ook wel in 
Frankrijk, dan verkleinen ze de stam. Maar er is hier niet veel 
vraag naar, en als ik ze heb, dan kiezen ze toch vaak voor de 
‘gewone’, omdat je het altijd ziet als de stam ingekort is.  

Selecteert u ook op 
vorsresistentie?  

Nou, we hebben wel laatbloeiende soorten, maar eigenlijk 
hebben we van alles wat. We hebben hier ook allerlei variëteiten 
staan, en we hebben altijd noten. Misschien niet altijd evenveel 
van alle bomen, maar er is altijd productie. Verder hebben we er 
hier in Zeeland ook gewoon niet zoveel last van, als je het dan 
vergelijkt met het noorden en op de Veluwe. Maar het is wel 
belangrijk voor ons om er naar te kijken, omdat ze ook steeds 
geïnteresseerder raken van uit Oost-Europa, en dan moeten we 
ook wel vorstresistentie kunnen verbeteren.  

Zou u het dan aanraden om 
altijd veel verschillende 
bomen in een boomgaard te 
planten? 

Het is sowieso belangrijk om meer dan één soort te hebben, 
zeker als het geen zelfbestuivers zijn. Je hebt eigenlijk altijd 
meerdere soorten in je boomgaard.  

Op welke grondsoort 
verbouwt u uw bomen? 

Oude zeeklei. Dat gaat prima, je moet wel opletten dat het water 
goed afgevoerd wordt en hiervoor wordt gedraineerd.  

Bemest u het land? Met wat? Ja, het is belangrijk om het kalkgehalte van de grond goed te 
houden, dus ik voeg kalk toe. Verder bemest ik met compost, 
met paardenmest. Met bemesten moet je natuurlijk wel altijd 
uitkijken met onkruid en dergelijke, dat groeit dan ook beter.  
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Om daar op door te gaan, is 
het mogelijk andere 
gewassen te planten samen 
met de walnoot? 

Dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. Hazelnoten en duindoorn 
is daar erg geschikt voor. Ligt er ook wel een beetje aan hoe 
dicht je de bomen op elkaar zet, maar wij adviseren altijd 10m-
10m, en dan past er nog wel een rij hazelnoten of duindoorn 
tussen, want die kan je relatief klein houden als je een beetje 
snoeit. Je zal er misschien op den duur afscheid van moeten 
nemen, omdat de walnoten te veel gaan groeien, maar zeker 
voor de eerste jaren is het goed mogelijk.  

En gras? Ja, dat gebeurt ook vaak. Dan wordt het gebruikt om op te 
grazen tussen de bomen. Dat kan ook zeker goed gaan, maar 
niet alle dieren gaan goed met de walnoten. Geiten graven de 
wortels uit en paarden zijn zo lang dat ze veel afscherming 
nodig hebben. Maar met schapen staan wel bekend als een 
goed dier voor tussen de bomen. En dan zijn er natuurlijk nog 
andere tussengewassen. 

U zei dat u beide de Jugland 
Regia en Nigra hebt. Klopt het 
dat de Regia minder juglone 
uitstoot, zodat deze beter 
samengaat met andere 
gewassen? 

Ja, ik heb wel gezien dat gewassen het onder de Nigra moeilijk 
hebben, maar onder de Regia groeit naar mijn idee wel gewoon 
veel.  

U zei al, het ligt er ook aan 
hoe dicht ze op elkaar geplant 
worden,  is snoeien dan ook 
belangrijk? 

Ik snoei zelf eigenlijk nooit.  

Waarom niet? Nou, eigenlijk is het niet echt nodig. De walnoot heeft van 
zichzelf al een mooi opgezette kroon met een niet al te dichte 
bladerdak. Verder zijn alleen de negatieve dingen van snoeien 
echt bekend voor de walnoot, zoals het bloeden. Het is heel 
belangrijk dat hij op het juiste moment gesnoeid wordt, en dat 
is in augustus/september. Het is heel vaak dat mensen in het 
voorjaar gaan snoeien, en dat de boom dan gaat bloeden. Dan 
kun je beter niet snoeien. In Frankrijk doen ze ook wel in 
haagvorm, dan gaan ze er met van die machines langs om ze 
allemaal recht te houden. We hebben daar hier ook wel mee 
geëxperimenteerd, maar dat werd niet echt wat. Volgens mij zijn 
ze er in Frankrijk ook al mee opgehouden.  

Verstaat u dat ook onder 
‘sustainable’? 

Bedoel je of ze goed samengaan? Want het heeft natuurlijk wel 
invloed als er  meerdere gewassen op en stuk land geplant zijn. 
Maar je gebruikt je land wel beter, dus dat is dan wel meer 
sustainable.  

Irrigeert u? Nee, dat is niet nodig. Het is vooral belangrijk dat de grond niet 
te nat is. Verder zou je hier ook met kraanwater moeten 
irrigeren, en dat is niet aan te raden omdat het te duur is. Het 
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grondwater heeft nog een behoorlijk zoutgehalte.  

Heeft het zout invloed op de 
groei en productie? 

Nee, daar heb ik tot nu toe geen ervaring mee. Ik ken mensen 
die een boom hebben geplant net onderaan de duinen, en die 
doet het ook prima. Kan natuurlijk wel last van de wind hebben, 
maar dat heeft iedere walnotenboom.  

Welke eigenschappen van 
grond zijn belangrijk voor een 
walnoot? 

Genoeg kalk, dus een niet te lage pH. Verder moet het niet te 
nat zijn, want walnoten houden niet van natte voeten. Het 
grondwaterpeil moet rond de 80cm zijn voor het optimale, maar 
ik ken ook bomen die geplant zijn in het Groene Hart die het 
doen. Maar als echte productie zou ik dat niet aanraden. De 
losheid van de grond is ook van belang.  

Hoe kweekt u uw bomen? Ik kweek ze in de volle grond. Je moet ook letten op de prijs, de 
walnoten zijn al redelijk duur en dat wordt alleen maar duurder 
als je ze in een pot kweekt. Verder doen ze het hier prima in de 
volle grond, dus ik zie geen reden om ze in een container te 
kweken. Sommige kweek ik daar wel, voor particulieren 
bijvoorbeeld. Maar algemeen in de volle grond. 

Van welke problemen kan een 
walnoot vooral last hebben? 

Natte voeten en te vochtig is belangrijke problemen, daar 
kunnen ze niet tegen. Verder hebben ze natuurlijk ook wel last 
van bepaalde ziekten en schimmels, zoals bacteriebrand. Er is 
nu een vliegje in Nederland wat gevaarlijk zou kunnen wezen, 
daar werd ik voor gebeld of dat belangrijk was. Ik denk op dit 
moment dat het niet heel erg belangrijk is, omdat het geen 
quarantaine ziekte is, voor zover ik weet, waardoor de 
uiteindelijke schade minder is en de impact van de 
ziekte/insecten ook. Het is veel gevaarlijke dat één van zulke 
quarantaine ziektes overstapt op de walnoot dan de 
walnootboorvlieg, ook al levert die natuurlijk ook wel schade 
op.   

Zijn er nog andere dingen? Vooral als walnoten productie uitgebreid wordt in Nederland, 
zullen we wel last krijgen van vogels en eekhoorns en 
dergelijke. Nu hebben we er hier weinig last van, omdat er geen 
eekhoorns zijn in Zeeland en om een of andere reden hebben 
de kraaien en roeken ons niet gevonden. Ik vind wel eens een 
noot op een plek waar hij van zichzelf niet gevallen kan zijn, 
maar als ze er zijn zitten ze toch wel meer bij de peren. Maar het 
zou wel interessant zijn om te zien wat je er tegen kunt doen. In 
de fruitteelt gebruik je natuurlijk al wel dingen, zoals 
vogelverschrikkers, geluidskanonnen, geluiden op cd en 
dergelijke. Op de roeken mag je nog wel jagen als het tegen 
schade is, maar daardoor krijg je ook weer geen 
schadevergoeding. Voor schade door kraaien en mezen en 
dergelijke krijg je schadevergoeding. Mezen pikken vooral de 
walnoten met de dunne schellen, maar die heten dan ook 
mezennoten.  
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Wat is de gemiddelde 
worteldiepte voor walnoten? 

Niet te diep. Je kijkt naar de wortels, en die moeten net onder 
de grond zitten. Daarom hebben ze ook altijd wel een paal 
ernaast nodig, omdat ze in het begin niet erg stevig staan. Het 
is ook wel bekend dat ze met een storm of stevige wind wel eens 
omwaaien. Als ze echt te diep staan hebben ze hier flink last 
van, eigenlijk net als veel bomen, maar voor de walnoten is het 
nog belangrijker.  

Hoe lang duurt het ongeveer 
voor de bomen noten 
produceren? 

Echt volle productie is wel 10 tot 15 jaar, maar de eerste noten 
komen er soms al na 4 jaar aan. Dat verschilt ook een beetje.  

Wat kan er allemaal gemaakt 
worden van de noten? 

Heel veel. Natuurlijk notenolie. Wij maken er ook likeur van, of 
dat laat ik doen door iemand in de buurt. Je hebt gezuurde 
noten, uit Engeland geloof ik (pickled nuts), die worden 
gemaakt als de noten groen van de boom geplukt worden, 
gesuikerde noten, verwerkt in koek, er kan kleurstof van 
gemaakt worden. Dat werd wel vooral vroeger gedaan, maar dat 
is minder geworden toen de chemische verfstoffen gebruikt zijn 
gaan worden.  

En u produceert dat zelf niet? 
De olie en de likeur? 

Nee, maar ik ken iemand die dat doet. En omdat wij die spullen, 
zoals een notenpers, niet hebben dan hoeft dat ook niet.  

En van andere delen van de 
boom? 

Ik heb wel gehoord dat je visvoer van de bladeren van de 
walnoot kan maken, maar ik weet niet precies hoe. Ik heb er wel 
eens wat naar gekeken, maar er is nooit iemand gekomen die 
gevraagd heeft naar het blad van de walnoten. Ik weet dus niet 
of ik de groene bladeren moet gaan plukken of dat de gevallen, 
bruine bladeren ook goed zijn. En als het de groene bladeren 
zijn, dan weet ik niet wat de invloed van het plukken op de boom 
en de productie van noten is. In de bladeren die vallen aan het 
einde van het jaar, daar lijkt me dat daar niet zoveel meer in zit. 
Ik heb wel eens gehoord dat de boom de bruikbare stoffen uit 
het blad eerst terugtrekt, dan een soort van kurkdopje 
aanmaakt en vervolgens het blad afstoot. Er zou gekeken 
moeten worden of de bladeren dan nog gebruikt kunnen 
worden. Verder kun je natuurlijk het hout gebruiken, het is een 
hoogwaardige houtsoort die op verschillende manieren 
gebruikt kan worden. Jaguar gebruikt nog altijd walnotenhout 
voor de dashboard. Vooral de zwarte walnoot is geschikt voor 
het hout.  

Zou dat dan een voordeel 
kunnen zijn om toch de 
zwarte walnoot te planten? 

Ja op zich als je aan het einde de bomen zou kunnen snoeien 
zou dat wel wat opleveren, maar, je plant een boom voor de 
toekomst. De Nigra heeft gewoon weinig toekomst, hij gaat 
volgens mij maar een jaar of 70 mee.  

Wat is belangrijk voor het Je moet weten aan wie je je noten kwijt kunt voordat je begint. 
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produceren van noten? 

Hoe kun je daarvoor zorgen? Ja, dat is natuurlijk vaak wel moeilijk, omdat bijvoorbeeld een 
bakker vraagt om zoveel noten per maand, en de noot is 
natuurlijk echt een seizoen product. Nu hoef je ook niet altijd 
naar de grotere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Zeelandia in 
Zeeland, te gaan, maar je kunt het ook wat kleinschaliger en 
meer lokaal aanpakken. En bijvoorbeeld de Agrimarkt werkt 
samen met boeren die er lid van zijn, dus daar zou je een 
afspraak mee kunnen maken. En dan heb je tegenwoordig de 
Markt, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, die graag lokale, 
biologische noten verkopen in het seizoen en bijvoorbeeld de 
markthal. Er moet gewoon vraag naar zijn, en dat groeit wel 
tegenwoordig. Je kunt ook zelf alles doen, wij verkopen gewoon 
de noten aan de deur en dan een aantal brengen we naar 
iemand om tot olie en likeur gemaakt te worden. Maar dan heb 
je wat naam nodig, en dan kun je ook wel op den duur zeggen 
dat de noten op zijn, dat ze er volgend jaar weer zijn. Je moet 
echt kijken of je niches kunt vullen met je Nederlandse noten. 

Er is hier zo’n 20/30 jaar 
geleden ook een proef 
geweest met het verbouwen 
van walnoten en hazelnoten.  

Ja, dat klopt. Daar hebben mijn opa en vader nog wel aan mee 
gedaan. Wertheim en een aantal anderen hebben hier toen 
onderzoek gedaan, en daar zijn toen ook die twee boekjes over 
walnoten en hazelnoten over verschenen. Maar ik denk dat de 
tijd daar toen nog niet rijp voor was.  

En zou dat nu dan wel zijn? Of 
wat is er nu anders? 

Ja, nu zijn mensen in ieder geval wel veel gericht op gezondere 
producten, lokaal geproduceerd en dergelijke. Daar is de noot 
dan wel een goed gewas voor. Maar ik denk dat het ook een 
beetje aan de grote van bedrijven ligt.  

Denkt u dat er toekomst is 
voor het produceren van 
walnoten in Nederland? 

Ja dat ligt er aan. Grond en arbeid is duur, dus er moeten andere 
voordelen zijn voor de consument om ze te kopen. Er zou eens 
gekeken moeten worden of mensen noten uit Nederland sneller 
kopen dan bijvoorbeeld noten uit India of Amerika als ze naast 
elkaar in de schappen liggen. En met grootschalige productie 
komen dan ook weer andere dingen, zoals de machines. Nu 
worden die zo goed als niet gebruikt in Nederland, maar voor 
grootschalige productie moet je wel efficiënter te werk gaan. 
Dan moet je bijvoorbeeld de ondergrond van gras of iets anders 
heel strak houden. Ik weet niet of Nederland zoals andere 
plekken zal worden, net zoals in India. Er waren vorige week 
mensen die wilden daar 100 hectare aanplanten.  

Zijn er nog andere dingen die 
voor u belangrijk zijn? 

De uniformiteit van de onderstammen. We experimenteren nu 
met het enten van een variëteit op dezelfde onderstam. Het is 
belangrijk voor bijvoorbeeld die mensen uit India, dat de groei 
van de bomen uniform is. Op dit moment is dat nog heel divers, 
en dat komt volgens mij door de diversiteit van de 
onderstammen. Het kan zomaar zijn dat bomen die geplant zijn 
op hetzelfde moment, heel verschillend groeien. Het zou 
belangrijk zijn, vooral ook voor de notenkweek, dat we het 
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uniformer kunnen maken.  

 


