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Wij wensen jullie en jullie dierbaren fijne kerstdagen, een mooi oud en nieuw,
een goed notenjaar 2020 en vooral veel liefde en gezondheid.
Het bestuur
Verenigingsnieuws
De vereniging telt nu 70 leden. We blijven groeien. Om de vereniging sterker te maken willen we
uiteraard graag meer leden. Ook u kunt bedrijven en belangstellende wijze op het bestaan van de
vereniging. Inschrijven kan via de website www.notenvereniging.nl
Bestuurszaken
Communicatie
We beschikken nu als NNV ook over een aantal banners om op stands of andere gelegenheden de
NNV uit te dragen..

Website van de Nederlandse Notenvereniging
Heeft u iets wat u wilt delen, kennis en of ervaringen, laat het ons weten. Bijvoorbeeld de droogte
van afgelopen jaar! Wat zijn uw ervaringen? Heeft u bijzondere maatregelen genomen? En zo ja, met
welk resultaat? Hoe zijn de resultaten van de oogst 2019. Laat het ons en uw collega leden weten.
Wel en wee van de leden
In deze rubriek willen we allerlei zaken van de leden benoemen zoals verhuizingen, nieuwe leden,
afmeldingen, bijzonderheden. Graag uw input.
Opzeggingen: geen in 2019. Totaal aantal leden : 70
Notenweekend België
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De Belgische notentelers hebben 9 en 10 november 2019 hun noten weer laten kraken in SintPieters-Leeuw. In het tuincentrum Groendecor werden aan de bezoekers vele rassen (bekend en
onbekend) aangeboden om te proeven. En degenen die meer wilden weten over de teelt van noten
konden terecht bij de deskundigen. Een geslaagd evenement.
Impressie:

Dag van de noot 22 oktober 2020
In Amerika en Engeland is 22 oktober de dag van de noot.
Zie https://nationaltoday.com/national-nut-day/
Het lijkt ons goed om ook in Nederland en België de dag van de noot meer in de belangstelling te
krijgen. We roepen jullie op om de dag van de noot al te vermelden in jullie uitingen en websites. Zo
maken we een start en we kunnen er samen aan werken dat die dag ook in Nederland en België een
dag met impact gaat worden. Suggesties zijn welkom.
Facebookpagina
Nederlandse Notenvereniging nu ook op facebook: www.facebook.com/notenvereniging.
Monitoring
Monitoring is en blijft een inspannende activiteit en vergt de nodige inzet van de leden die eraan
meewerken. We hebben momenteel 12 monitorlocaties en daar worden in totaal bijna 500 walnoten
bomen gevolgd!
Er worden voor de monitoring nog oudere bomen (ouder dan 10 jaar) van verschillende rassen
gezocht. Weet u beplantingen van die leeftijd, waarvan het ras bekend is, dan kunt u die doorgeven
aan de coördinator Anne Oosterbaan oosterbaana@gmail.com
Projecten
Er is gestart met een project in Overijssel op gebied van kennisoverdracht notenteelt voor startende
ondernemer of recent gestarte ondernemers: https://projectenltonoord.nl/notenteelt/
Een vergelijkbaar traject start ook in Gelderland in 2020.
Oproep: we zoeken bedrijven die mee willen werken aan excursies of demonstraties van
teelthandelingen in de teelt. Ook zoeken we “experts” die bereid zijn om hun kennis te delen met
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ondernemers die willen starten met noten of hun kennis willen vergroten. Interesse? Altijd al eens
voor een groep willen staan? Laat het weten. Vergoeding beschikbaar voor de inzet.
Ook kennis en informatie over notenrassen en teelthandelingen zijn welkom( of ander educatief
materiaal).
Stuur naar: info@notenvereniging.nl
Zo hadden we laatst een interessante workshop van Arie Bruin van de Acht Plagen over rassenkeuze
walnoten en een interessante excursie naar Mobipers met drie presentaties.
Eerst volgende bijeenkomst is een workshop rassenkeuze hazelnoten van Bob Wertheim
Data: 28 januari 2020 en 6 februari
Locatie: Zwolle ; Tijd: 17.00 – 20.30 uur
Deelname: gratis (kleine bijdrage voor soep en broodjes)
Opgave: https://projectenltonoord.nl/notenteelt/
Korte ketenproject
https://theeconomicboard.com/nieuws/agroforestry-notenpark-zand/
Website van het Ministerie
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie/notenvereniging
Biologische kippenhouder met walnoten in de uitloop
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/terugkijken/4-december-2019

Onderzoek studenten Wageningen UR
Alleen voor leden
NOTENWEETJES (Van Vincent Turkelboom)
Kauwen en walnoten.
Al jarenlang observeerde ik kauwen die in het voorjaar 1 en 2 – jarige notentwijgjes ( tot maximaal 50
cm) afbreken zowel dode als levende. Ze vliegen ermee weg naar de schoorsteen waar ze nestelen. Ik
vond het vreemd dat ze een bijzondere voorkeur toonden voor walnoten. Eksters en kraaien doen dit
niet. Ze zijn blijkbaar tevreden met alle houtsoorten.
Enkele jaren terug ontmoette ik een oude boer en sprak over walnoten.
Hij had zijn schoorsteen recent uitgekuist. Tot zijn grote verwondering 2 kruiwagens 99%
walnotenhouttwijgjes. Een koppel kauwen woonde in zijn schoorsteen.
Heeft U ook kleine ervaringen en weetjes over walnoten , hazelnoten, overige notensoorten en
tamme kastanje? Zet ze op mail en stuur ze naar de NNV. Gedeelde ervaringen geven meer inzicht
Enkele links van de laatste tijd:
https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/nvwa-wijst-nogmaals-op-importverbod-hoog-risicogewassen/
Goed om hier aandacht voor te hebben
Preventie en stimuleren biodiversiteit: zie artikel
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Interessant voor de bijentelers
Walnootboombladeren schrikken de wasmot af
In augustus heb ik zoals op de foto te zien is vers geplukte walnootboombladeren tussen mijn bakken
met geslingerde raten gelegd. Na 3 maanden ben ik nu bezig met het omsmelten van de oude raten.
Vrijwel alle raten zijn onaangetast. De wasmot wordt blijkbaar afgeschrikt door de geur van de
bladeren. Die geur is echt goed te ruiken wanneer je de verse bladeren plaatst. De stapel oude raten
betrof zo'n acht volle broed- en honingkamers.
Ik heb op hooguit drie ramen van de hele stapel een beetje wasmotlarf spinsel aangetroffen. Een bak
met oude ramen, die buiten was blijven staan, zat vol met spinsel van de wasmot ruspen. De proef is
wat mij betreft dus geslaagd.
Overigens werd in het Duitse Imkerblad Bienen & Natur van november of oktober 2019 ook al
melding gemaakt van deze toepassing.
Ben Som de Cerff, hobby-imker en docent bijenteelt
Bron: https://www.bijenhouders.nl/blog/walnootboombladeren-schrikken-de-wasmot-af
Oproep
Maak deze nieuwsbrief nog interessanter door berichten, nieuws, ervaringen, onderzoeken,
projecten met elkaar te delen. Stuur de informatie op naar: secretariaat@notenvereniging.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Nederlandse Notenvereniging heeft deze nieuwsbrief met grote zorgvuldigheid en naar beste
weten samengesteld. De Nederlandse Notenvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde
informatie.

