


Walnoot productie rassen
Juglans regia ´Adams 10´
Juglans regia ´Ampyon´
Juglans regia ´Aufhauser Baden´
Juglans regia ´Axel´
Juglans regia  ‘Bolle Jan’
Juglans regia ´Buzsaki Pirosbelu´ (eind 2014 leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ´Big and easy´
Juglans regia ‘Broadview’
Juglans regia ´Buccaneer´
Juglans regia  ‘Coenen’
Juglans regie ‘Cyril’
Juglans regia ‘Chiara’
Juglans regia ‘Dionym’
Juglans regia ‘Drjanovski’
Juglans regia ´Esterhazy 2´ (eind 2014 leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ´Franquette´
Juglans regia  ‘Hansen’
Juglans regia  ‘Han Feng’  (eind 2014 leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ‘Gilles’
Juglans regia ‘Jupiter’
Juglans regia  ‘Kirschnuss’ (eind 2014 leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ‘Kwanten reuzennoot’
Juglans regia ‘No. 22  Kwanten’
Juglans regia ‘No. 26  Kwanten’
Juglans regia ‘Dwarf Karlik 3’  (eind 2014 beperkt  leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ‘Dwarf Karlik 5’  (eind 2014 beperkt  leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ‘Lange van lod’
Juglans regia ‘Mars’
Juglans regia ‘Milotia 10’
Juglans regia  ‘Mini Multiflora nr 14’
Juglans regia ‘Pentatone’
Juglans regia ‘Pedro’
Jugans regia ´Parisienne´
Jugans regia ´Nr. 139 Weinheimer’
Juglans regia ‘Proslavski’
Juglans regia ‘Plovdivski’
Juglans regia ‘Rita’
Juglans regia ‘Rubra’
Juglans regia ‘Rode Donaunoot’
Juglans regia ‘Rote Linzer’ (eind 2014 leverbaar als plantgoed)
Juglans regia ‘Seifersdorfer’
Jugans regia ´Soleze´
Juglans regia ‘Sunland’
Juglans regia ‘Sibisel 8’
Juglans regia ‘Tehama’
Juglans regia ‘Weinsberg 1’
Jugans regia ´Wonder van Monrepos´
Juglans regia  ‘No. 16’
Juglans regia  ‘No. 26 (Geisenheim-Rüdenheim)’
Juglans regia  ‘Nr. 120’
Juglans regia  ‘No. 1247 Mehlen’



Juglans regia ´Adams 10´ 
Dit ras is goed resistent tegen bacterie brand  en afkomstig uit  Oregon USA.
De smaak is goed, de noot is goed gevuld en makkelijk te kraken,
de bloei is protandisch, heeft dus wel een bestuiver nodig. 



Juglans regia ´Ampyon´ 
Dit ras is het meest geschikt voor Nederland en België, (vooral Noord-Nederland) de soort 
loopt laat uit en heeft dus weinig last van mogelijke nachtvorst. De kroon kan uitgroeien 
tot tien meter breed. ‘Amphyon’ is weinig gevoelig voor ziektes. De vruchten rijpen vanaf 
half oktober en vallen op de grond zonder bolster. De noot is langer dan dat hij breed is 
en heeft diepe groeven. De smaak van deze noot is uitstekend.



Juglans regia ´Aufhauser Baden´ 
 
Selectie afkomstig uit Duitsland,
zeer grote noot met helrode kern, brede losse kroon,
is een zelfbestuiver.
Een liefhebbers boom.



Juglans regia ´Axel´ 
 
Selectie afkomstig uit Zeeland,
zeer grote noot, de kern bevat weinig olie waardoor  de houdbaarheid gering is, 
ook wel vuistnoot of paardennoot genoemd,
brede losse kroon, echt een liefhebbers boom.



Juglans regia  ‘Bolle Jan’ 
Verkregen uit een geselecteerde zaailing van de Smallekamp.
Breed opgaande boom met vrij open kroon, loopt zeer laat uit daardoor weinig gevoelig 
voor nachtvorst, grote ronde noot met vrij dikke schaal en prima smaak, in de bloei is er 
een redelijke overlap, maar verstandiger om een bestuiver te planten voor zekere op-
brengst. Goede bestuiver voor Franquette.



Juglans regia ´Buzsaki Pirosbelu´ 
 
De mooiste onder de rode kern noten, de smaak is zeer goed, hoge productie van ronde, 
paars-bordeaux-kleurige goed gevulde noten. Rijpen in september, heeft bestuiver nodig.



Juglans regia ´Big and easy´ 
Selectie van kwekerij De Acht plagen, grote makkelijk te openen noot,
Protandrisch, nagenoeg geen overlap. heeft een bestuiver nodig. 
Bestuivers dienen laat te bloeien. 
Bijv. : Hansen, Nr. 22, Sibisel 8, Ronde de Montignac of Bolle Jan. 



Juglans regia ‘Broadview’
Deze walnotensoort is gewonnen in British Columbia, maar oorspronkelijk afkomstig 
uit Odessa (Rusland). De boom is klein (geschikt voor aanplant in kleine tuinen) en erg 
winterhard, in British Columbia was deze boom zelfs bestand tegen temperaturen van 
-30 graden Celcius. Dit ras is zeer productief, al vanaf jonge leeftijd. De boom groeit met 
matige snelheid, op latere leeftijd neemt de groei zelfs sterk af en wordt er veel kortlot 
gevormd, het ras is tevens apomictisch
De vruchten van ‘Broadview’ zijn tamelijk langwerpig, met weinig groeven. De vrucht rijpt 
in de tweede helft van oktober tot begin november. De smaak goed.



Juglans regia ´Buccaneer´ 
Dit is een Nederlands ras uit de plaats Neer, in Limburg.
De kroon is steil opgaand en open.
De boom zelf is ook goed winterhard, en vriest zelden of nooit in, dus is deze boom ook 
geschikt voor de noordelijke streken.
 ‘Buccaneer’ is niet vroeg vruchtbaar, maar wel heel erg gezond, en heeft geen last van 
bacterieziekten.
De productiviteit van deze boom is goed. 
De boom is zelfbestuivend.
Het ras is tevens een zeer goede kruisbestuiver voor een grote groep van andere rassen.
Doordat de knoppen laat uitlopen is de boom weinig vorstgevoelig.
De vruchten rijpen in de 2e en 3e week van oktober.
De noot is groot, kort, breed en goedgevuld en heeft weinig groeven.
De smaak is heel goed.



Juglans regia  ‘Coenen’ 
Ook een Nederlands ras uit Veghel (Noord-Brabant). De boom is sterk en een gezonde 
groeier met een brede, losse en open kroon. Dit ras is erg vruchtbaar en heeft geen last 
van bladvlekkenziekten. ‘Coenen’ loopt vroeg uit, en omdat de vrouwelijke katjes de groei 
van de mannelijke katjes overlapt zou zij zich mogelijk zelf kunnen bestuiven, maar toch 
is er een mannelijke kruisbestuiver nodig om een rijkere vruchtzetting te garanderen. 
‘Broadview’ zou hier erg geschikt voor kunnen zijn. De noot is zeer groot en langwerpig, 
blank en glad. De smaak is prima. 



Juglans regia  ‘Cyril’ 
Dit ras is afkomstig uit Nederland, uit de stad Groningen. De boom is een forse, vrij 
stijle groeier. De kroon is vrij dicht. De knoppen lopen tamelijk laat uit, deze soort is goed 
winterhard. ‘Cyril’ heeft veel vrouwelijke bloeiwijzen en minder mannelijke. Toch is er wel 
enige overlap, dus zelfbestuiving bij dit ras is goed mogelijk. De bloei valt middentijds. De 
productiviteit van dit ras is vrij goed, Midden oktober kunnen de eerste vruchten geoogst 
worden. De noot is erg groot, rond en gegroefd. Vruchten hangen bij elkaar in trossen van 
2-6 noten. Het kerngehalte van de noot is goedgevuld ten opzichte van de noot. ‘Cyril’ is 
over het algemeen een gezond, goed tegen ziekten bestand ras. 



Juglans regia ‘Chiara’ 
Juglans regia ‘Chiara’ afkomstig van kwekerij “De Smallekamp en is een geselecteerde 
zaailing met een uitstekende en regelmatige vruchtdracht ook in mindere jaren,
De boom vormt een brede open kroon, de bloei valt middentijds, er is een goede overlap 
tussen de mannelijke en vrouwelijke bloei, dus de boom is een zelf bestuiver.
De soort is goed winterhard, en is niet gevoelig voor ziekten, het ras is tevens apomictisch
Productiviteit. de eerste noten in het derde of vierde jaar na veredeling en is bij de
volwassen boom zeer hoog, de noot valt tweede helft oktober zonder bolster
De noot is groot en langwerpig. de schaal laat zich makkelijk met de hand openen.
Het kerngewicht is gemiddeld 5 gram, de noot groeit in trossen van 2 tot 4 stuks, 
de smaak is goed, de kern is licht van kleur en goed houdbaar



Juglans regia ‘Dionym’ 
Een ras uit Groningen, de boom vormt een dichte kroon. 
De knoppen lopen middentijds tot laat uit. 
De soort is goed winterhard.Bloei en vruchtzetting. 
De boom heeft zeer veel vrouwelijke en veel mannelijke bloeiwijzen. 
De bloei valt middentijds tot laat.
Er is meestal voldoende overlap tussen mannelijke en vrouwelijke bloei, 
waardoor bijna altijd zelf bestuivend. 
Deze soort bezit een goede apomictische vruchtzetting. 
Productiviteit. Deze treedt vroeg in en is goed. 
Oogst. Eerste helft van oktober. 
De gegroefde schaal opent niet gemakkelijk met de hand. 
De kern vult de schaal goed op en lost goed. De smaak is uitstekend. Het kerngewicht 
bedraagt 5 gram. Kernpercentage 47%. 
De noot groeit meest in trossen van 2 tot 5 stuks.
Het is een gezond ras, met weinig ziekten en gebreken. 



Juglans regia ´Esterhazy 2´ 
 
‘Esterhazy 2’ een van de beste rassen uit Hongarije.
Door dat de vroege bloei is het ras minder geschikt voor vorst gevoelige gebieden einde 
van september, worden de middelgrote tot grote vruchten geoogst. De noten hebben 
een dun en goed gesloten dop, en een aromatische smakelijke  kern. 
Geënte rassen dragen na 3-5 jaar, 
‘Esterhazy 2’ is zelfbestuivend, dus geen andere notenboom is vereist als bestuivers. 



Juglans regia ´Franquette´
‘Franquette’ is zoals al doet vermoeden afkomstig uit Frankrijk, oud ras uit de omgeving 
van Saint-Marcellin en Vinay. 
Deze boom is een sterke groeier. 
De vruchtbaarheid treedt bij dit ras laat in, vergelijkbaar met ‘Parisienne’. 
De boom is goed winterhard en doordat de knoppen laat uitlopen ontlopen ze daardoor 
de nachtvorsten in het voorjaar.
Het is het beste voor de noten om een ander ras erbij te planten, omdat de vruchtzetting 
van de boom zelf nogal onbevredigend is.
Dit is te wijten aan het feit dat de vrouwelijke bloemen erg laat bloeien, hierdoor missen 
ze de mannelijke bloei van de meeste andere rassen.
Bestuivers voor de ‘Franquette’  zijn  o.a.   ‘Bolle Jan’  en ‘Ronde de Montignac’



Juglans regia  ‘Hansen’ 
Een walnoten soort afkomstig uit Noord-Amerika, Ohio. Een zwakke groeier met een 
kleine kroon. Bijzonder aan deze boom is dat hij regelmatig grote trossen draagt, soms 
wel trossen van 13 noten bij elkaar! ‘Hansen’ is zeer vruchtbaar, maar heeft wel een bes-
tuiver nodig. Dit ras is zeer winterhard. De noten zijn relatief klein, maar goed gevuld. De 
smaak is goed, en het ras is weinig vatbaar voor ziekten. 



Juglans regia  ‘Han Feng’ 
Een walnotensoort afkomstig uit China met een rode kern,
uitgebreide rasbeschrijving volgt.



Juglans regia ‘Gilles’
Franse selectie door kwekerij De Acht plagen in Nederland vermeerderd,
smakelijke middelgrote noot, loopt middentijds uit, is in Frankrijk als een van de weinige 
soorten vrijwel ongevoelig voor vraat, heeft een bestuiver nodig.



Juglans regia ‘Jupiter’ 
Jupiter is een Tsjechische variëteit, de bloei is laat, de kwaliteit van de noot is goed, Jupiter 
rijpt in de laatste week van september, er is een redelijke overlap in bloei.



Juglans regia  ‘Kirschnuss’
De  ‘Kirschnuss’ een Tsjechische variëteit geeft grote goed gevulde noten met een 
kersrode kern en een zeer goede smaak,
de boom is zelf bestuivend en loopt vrij laat uit zodat er weinig kans op vorstschade is,
maar groeit wel uit tot een forse boom.



Juglans regia ‘No. 22  Kwanten’
‘No. 22’ is een matig groeiend ras, afkomstig uit Nieuw-Roden, Groningen. De boom heeft 
een redelijk dichte kroon, de knoppen lopen laat uit en ook dit ras is goed winterhard. 
Dit ras loopt pas laat uit, de groei van de mannelijke en vrouwelijke katjes overlapt elkaar 
voldoende om zelfbestuivend te zijn. Eventuele geschikte bestuivers voor dit ras zijn 
o.a. ‘Cyril’ en ‘No. 26’. De productiviteit is goed. In het midden van oktober kan er worden 
geoogst. De noot is middelmatig groot, en glad van schaal. Het kerngehalte bedraagt 4,5 
gram. De vruchten van ‘No. 22’ zijn lekker en vertonen geen schaalgebreken.



Juglans regia ‘No. 26  Kwanten’
Dit ras is afkomstig uit Groningen, uit het plaatsje Ten Boer. ‘No. 26’ is een sterke groeier 
die een open kroon vormt. De knoppen lopen laat uit en de boom is goed winterhard. 
Deze soort is zelfbestuivend, aangezien de groei van mannelijke en vrouwelijke katjes 
elkaar volledig overlapt. Andere goede bestuivers zijn bijv. ‘Dionym’ en ‘No. 16’. De meeste 
noten kunnen in de eerste helft van oktober worden geoogst. Noten van dit ras zijn groot 
tot zeer groot, langwerpig en licht gegroefd. Gemakkelijk te kraken. Het kerngewicht bin-
nenin de vrucht is ong. 5 gram. Dit is een gezond gras met een goede vruchtensmaak. 



Juglans regia ‘Dwarf Karlik 3’

Beide rassen  vinden hun oorsprong in Oekraïne,
De moederboom van dit ras is 20 jaar oud en heeft een hoogte van 2.3 meter,
de omvang van de kroon is 1.8 meter , de boom staat in de volle grond.
De bloem is laat tweede helft van Mei, en is Protogyn dus een bestuiver is nodig, hiervoor 
komt de ‘Karlik 5’ in aanmerking.
De noot is middelgroot en prima van smaak en rijpen in de tweede helft van september.

Deze variëteit is gepatenteerd, onder licentie veredeld door kwekerij De Achtplagen en 
door ons exclusief verhandeld. 

 

Juglans regia ‘Dwarf Karlik 5’ 

De moederboom van dit ras is 20 jaar oud en heeft een hoogte van 1.8 meter,
de kroon is rond , de boom staat in de volle grond.
De bloem is laat tweede helft van Mei, en is Protandrisch dus een bestuiver is nodig, hier-
voor komt de ‘Karlik 3’ in aanmerking.
De noot is middelgroot en prima van smaak en rijpen in de tweede helft van september

Deze variëteit is gepatenteerd, onder licentie veredeld door kwekerij De Achtplagen en 
door ons exclusief verhandeld.

 

Deze beide rassen zijn vanaf eind 2014 beperkt leverbaar als plantgoed



Juglans regia ‘Lange van lod’ 
Dit ras is afkomstig uit het plaatsje Steyl in Noord Limburg,
Kleine tot middelgrote boom. zeer grote noten. 
Het blad loopt begin april uit.
De bloei is  protandrisch waarbij nauwelijks overlap is. Eind april/begin mei mannelijke 
bloei. 2de week mei vrouwelijke bloei.
Vruchten groeien snel tot wel 10 cm( afhankelijk van de groeitijd tussen bevruchting en 
schilvorming). De tot 8 centimeter grote, langwerpige noten vallen vanaf half september 
los uit het omhulsel. 
De kern is in kwarten en soms halve goed uit de schil te halen en de smaak is zoet. De 
kern met 9 tot 18 gram is ongeveer 30% van het gewicht van de noot en krimpt niet
tijdens het drogen. 



Juglans regia ‘Mars’ 
Mars is een Tsjechische variëteit. de bloei is laat, de kwaliteit van de noot is prima, vrij 
groot, een semi-harde schaal die goed opent, dit ras is geschikt voor koudere regio’s,
het ras rijpt in de laatste week van september. Zelfbestuivend. 



Juglans regia ‘Milotia 10’ 
Ras uit Hongarije, 
kweker: Dr. Peter Szentivanyi, sinds 1963 erkend ras
Grote gladde ronde noot goed gevuld, zeer hoog olie gehalte tot 68,4 procent, licht gele 
kern met een goede smaak en een hoge opbrengst,
de boom loopt laat uit , maar heeft een bestuiver nodig.



Juglans regia ‘Mehlennoot nr.1247’ 
Mehlennoot nr.1247
afkomstig uit Duitsland, Mehlen, Kurmark. de bloei middelvroeg, voor vrouwelijk, heeft 
dus een bestuiver nodig, zeer winterharde boom met een middelgrote noot, prima van 
smaak.



Juglans regia  ‘Mini Multiflora nr 14’ 
‘Mini Multiflora nr.14’ is een dwerg vorm van de walnoot, is zelfbestuivend, en vormt 
op zeer jonge leeftijd al vrucht, een middelgrote noot, prima van smaak, de boom blijft 
gedurende het groeiseizoen vrouwelijke bloemen produceren en heeft de neiging tot 
apomictie,
wij zijn momenteel met een proef bezig hoe de boom zich een een container gedraagt 
zomer en winter.

Wij denken  de bomen in begin 2014 in container in de handel te kunnen brengen



Juglans regia ‘Pentatone’ 
Verkregen uit een geselecteerde zaailing van de Smallekamp.
Stijl opgaande boom met vrij open kroon, loopt laat uit daardoor weinig gevoelig voor 
nachtvorst, grote ronde noot met vrij dikke schaal en prima smaak, in de bloei is er een 
redelijke overlap, maar verstandiger om een bestuiver te planten voor zekere opbrengst.



Juglans regia ‘Pedro’ 
Klein-bebladerde walnotenboom, protandrisch. maakt erg veel vrouwelijke bloemen in 
verhouding met Europese rassen.  ‘Pedro’ groeit tamelijk langzaam. De boom draagt voor 
het eerst vrucht als hij 4/5 jaar oud is, de noten zijn middelgroot en prima van smaak.



Jugans regia ´Parisienne´
Afkomstig uit Frankrijk. Sterke groei met een steile groeiwijze.
De vruchtbaarheid treedt laat in, daarna een goede opbrengst.
Grote noten die een goede smaak hebben.
De knoppen lopen laat uit en ontlopen zo de late nachtvorsten in het voorjaar.
Mannelijke knoppen bloeien voor de vrouwelijke (prodantrie), dus een kruisbestuiver is 
noodzakelijk voor als u noten wilt oogsten.
Weinig vatbaar voor ziekten.



Jugans regia ´Nr. 139´
Afkomstig uit Duitsland. Matige groeikracht. Tamelijk goede tot goede opbrengst. Vrij 
grote noten met zeer goede smaak. Kan apomictisch vrucht zetten, alhoewel de produc-
tie verbetert bij kruisbestuiving. 



Juglans regia ‘Proslavski’
Een top-kwaliteit uit Oost-Europa, afkomstig uit Bulgarije. De boom is een iets sterkere 
groeier dan ‘Plovdivski’, en vormt een breed uitgroeiende, open kroon. Dit ras is echter 
wel minder vruchtbaar dan zijn tegenhanger. ‘Proslavski’ valt op door zijn grote bladeren 
en het gezonde, donkergroene loof. Ook is deze boom zeer goed bestand tegen ziekten. 
In zeer droge, hete zomers kunnen droogte-verschijnselen optreden. Waarschijnlijk komt 
dit door de extra-verdampende grote bladeren. Het ras is goed vruchtbaar en erg gezond. 
Omdat de bloei van de mannelijke en vrouwelijke katjes elkaar slechts drie dagen over-
lapt, is het slim om een kruisbestuiver erbij te planten. Onder andere ‘Buccaneer’ is hier 
erg geschikt voor. ‘Buccaneer’ bloeit vaak het sterkst rond zes juni, en dit komt perfect 
overeen met de bloei van ‘Proslavski’. De bolster bevat een langwerpige noot, met een 
dikke schaal zonder enige gebreken. 



Juglans regia ‘Plovdivski’
Evenals de ‘Proslavski’ één van de beste Oost-Europese rassen, en ook afkomstig uit Bul-
garije. Het is een redelijk sterke groeier, maar toch enigszins inferieur aan de groei van 
‘Proslavski’. Dit ras is protandrisch, net als zijn Oost-Europese neef. De boom draagt na 
ongeveer vier jaar zijn eerste vruchten, de kwaliteit en de grootte van de kern zijn uitmun-
tend. De noten zijn groot en langwerpig. 



Juglans regia ‘Drjanovski’
Evenals de ‘Drjanovski’ is één van de beste Oost-Europese rassen, en ook afkomstig uit Bul-
garije. Het is een goede sterke groeier, Dit ras is protandrisch, . De boom loopt laat uit en 
draagt na ongeveer vier jaar na veredeling zijn eerste vruchten, de kwaliteit en de grootte 
van de kern zijn uitmuntend. De noten zijn middel groot. 



Juglans regia ‘Rita’
Een ras uit Michigan, USA, maar oorspronkelijk afkomstig uit de Poolse Karpaten. ‘Rita’ is 
een zwakke groeier, vormt een matig grote boom met een breed opgaande, dichte kroon. 
Ook deze boom is goed winterhard. ‘Rita’ loopt vroeg uit en is zeer vruchtbaar en gezond. 
Dit ras is een zelfbestuiver. De vroege bloei van ‘Rita’ is gevoelig voor late nachtvorst, 
daarom is het beter om de boom niet in het oosten van Nederland te planten. De vrucht 
rijpt in de eerste paar weken van oktober, eigenschappen zijn een matig grote, langwer-
pige noot met soms een kromming in de naad. 



Juglans regia ‘Rubra’
Dit is de moeder van alle rassen met een rode kern, afkomstig uit Tsjechië.
De boom is vroeg vruchtbaar en de noot is middelgroot heeft als hij vers is een hel rode 
kern, goed  van smaak en goed bewaarbaar.
Na verloop van tijd groeit de boom uit tot een kroondiameter van wel 10 meter. 



Juglans regia ‘Rode Donaunoot’
De Rode Donaunoot komt uit Zuid-Duitsland, het ras dankt zijn naam aan het felrood 
gekleurde kernvlies. De kernen worden daarom veel gebruikt in banketbakkerijen en 
chocoladefabrieken. Het is een gezond ras en goed vruchtbaar, heeft wel een bestuiver 
nodig. De boom loopt middentijds tot vrij laat uit, en heeft daarom weinig last van 
nachtvorst. Ook wel de ‘bloedsinaasappel’ onder de walnotenbomen. Dit ras is tamelijk 
zeldzaam.



Juglans regia ‘Rote Linzer’
‘Rote Linzer’  is een Oostenrijks ras, produceert zeer grote noten met een hel rode kern 
met een prima smaak, heeft een bestuiver nodig.



Juglans regia ‘Seifersdorfer’
Een veredelde walnotensoort, matige groei en past goed in kleine tuinen. Deze boom 
doet het ’t best op zonnige plekken. ‘Seifersdorfer’ draagt een geurige noot met een vrij 
hoog vetgehalte. Dit ras is zelfbevruchtend. Eind september/begin oktober draagt de 
boom vrucht.



Jugans regia ´Soleze´
Afkomstig uit Frankrijk. Soleze begint pas op wat latere leeftijd te produceren, een eigen-
schap die bij meer Franse rassen voor komt. Daarna is de productie echter goed.
De mannelijke bloemen bloeien voor de vrouwelijke.
Draagt grote noten van goede kwaliteit.
Alhoewel de bomen langzaam groeien, kunnen ze op latere leeftijd toch een grote 
omvang bereiken.



Juglans regia ‘Sunland’
Afkomstig uit Californië, bloeit vrij vroeg,
meer geschikt voor het zuidelijk deel van Nederland, zeer hoge opbrengst van grote 
noten, kerngewicht 9.9 gram en ontwikkelen zich laat, 80% van de eenjarige twijgen 
draagt vrouwelijke bloemen, heeft bestuiver nodig, b.v. Tehama.



Juglans regia ‘Sibisel 8’
Afkomstig uit Roemenië, bloeit vrij vroeg, protogyn,
zeer hoge opbrengst van grote noten, kerngewicht 9.9 gram en ontwikkelen zich laat, 
80% van de eenjarige twijgen draagt vrouwelijke bloemen, heeft bestuiver nodig.



Juglans regia ‘Tehama’
Afkomstig uit Californië, de bloei is laat met veel vrouwelijke bloemen, de boom is groot 
met een volle kroon, makkelijk te kraken en smakelijke noot, niet zelf bestuivend.



Juglans regia ‘Weinsberg 1’
Weinsberg 1
afkomstig uit Duitsland, Baden- Wurttemberg.
De bloei is middentijds, voor mannelijk, een compacte boom, kroonmaat 7-8m.
Zeer smakelijke grote dun schalige noot.



Juglans regia  ‘Wunder von Monrepos’
(ofwel Geisenheims Wonder): Een nieuw ras welke in 1983 is ontstaan op het proefstation 
in Geisenheim (Duitsland). Matige groeikracht
De mannelijke bloeiwijzen bloeien eerst, doch dit ras vormt voornamelijk apomictische 
vruchten.
Goede productie van noten met een prima kwaliteit. Loopt laat uit.
Zeer weinig vatbaar voor ziekten, een zeer waardevol ras.



Juglans regia  ‘No. 16’
Een zaailing uit ‘Rita’, dus ook gewonnen uit Michigan. Ook dit is een matig sterke groeier, 
de bomen zijn vrij groot met een brede, dicht opgaande kroon. De onderste takken kun-
nen tot op de grond doorhangen. ‘No. 16’ is goed winterhard en zeer vruchtbaar en ge-
zond. De bloei is voor-vrouwelijk, maar de groei van de mannelijke en vrouwelijke katjes 
overlapt elkaar, daardoor is ‘No. 16’ een zelfbestuiver. De vrucht rijpt in de tweede helft 
van oktober. De noot is redelijk groot, diepgegroefd en langwerpig, met een scherpe 
punt. ‘No. 16’ heeft erg goed-smakende noten en de vruchten laten zich een jaar lang 
goed bewaren zonder hun waardevolle smaak te verliezen.



Juglans regia  ‘No. 26 (Geisenheim-Rüdenheim)’
Ook wel: ‘Geisenheim no. 26’. Doordat de boom laat uitloopt is hij weinig gevoelig voor 
nachtvorst. De eerste noten hangen begin oktober aan de boom. De vruchten zijn on-
geveer 4 cm. hoog en 3 cm. breed, tamelijk kleine noten dus, maar wel goed van smaak. 
De boom heeft een relatief kleine kroon. Het is een protandrisch ras, maar het komt niet 
zelden voor dat de mannelijke bloesems eerder bloeien dan de vrouwelijke. In dat geval is 
er dus een ander ras nodig om vruchtzetting te garanderen. 



Juglans regia  ‘Nr. 120’
Het ras ook wel als  ‘Geisenheim kloon nummer 120’  Grote ovale noten met goede smaak. 
Gemakkelijk te openen. Ronde kroon boom, 8-10 m hoog.
Minder vatbaar voor ziekte en late vorst.
Echter, moeten dit ras voor een goede bestuiving in de buurt van een 
andere notenboom staan. 



Juglans regia  ‘Nr. 22’
uitgebreide rasbeschrijving volgt.
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Hardenbrinkweg 24
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Tel: 0341 261972
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