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Samenstelling en invloed op gezondheid 
 
Het vruchtvlees van walnoten bevat in de eerste plaats veel eiwitten. Verder bevat 
het veel vetten: 50-70 % van het vruchtvlees bestaat uit vet. Het gaat hierbij om 
vetten van de goede soort. De vetzuren, met name omega-3-vetzuren verlagen het 
gehalte aan slechte vetten zoals cholesterol en triglyceriden in het lichaam. Bij 
overgewicht en hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk kan het eten van 
walnoten gunstig werken.  
 

Voorts bevat walnotenvruchtvlees veel 
vitamine E. Dit is een antioxidant die we 
nodig hebben om stoffen die ons DNA 
kunnen beschadigen, op te sporen en uit 
te schakelen. 
De vezels zouden ook goed zijn voor het 
voorkomen van dikke darmkanker en zelfs 
borstkanker. Vanwege de gunstige  
eigenschappen worden walnoten in allerlei 
typen dieet opgenomen. 

 
Het komt er dus op neer dat walnoten kunnen helpen de kans op kanker en hart- 
en vaatziekten te verkleinen. Andere eigenschappen die toe worden geschreven 
aan walnoten zijn: goed bij artrose en bij staar. Er zijn vele websites die de 
positieve werking van walnoten voor de gezondheid van de mens beschrijven, 
zoals www.walnuts.org/, www.whfoods.com/ en www.nutrition-and-
you.com/walnuts.html. 
  
Wat hierbij ook genoemd mag worden is dat de in ons land geproduceerde 
walnoten in het algemeen op een milieuvriendelijke manier worden geteeld.  
Er komen bij de aanleg en verzorging weinig of geen kunstmest en chemische 
middelen aan te pas. 
 

Producten 
 
Walnoten en producten ervan worden in verschillende vormen gemaakt en 
opgeleverd.  
In de eerste plaats is er verschil tussen “noten in de dop” en gekraakte noten of 
vruchtvlees. 
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Jonge geënte walnoten in pot 

Rassen 
 
De rassen worden op de boomkwekerij vermeerderd door middel van enten. 
Hiervoor wordt enthout, dat speciaal hiervoor gekweekt wordt, zodanig op een 
onderstam van een zaailing van de okkernoot zelf gezet, dat ze met elkaar 
vergroeien. Dit is een zeer specialistisch werk.  
 
Broadview is in ons land waarschijnlijk het meest bekende ras. De Broadview is 
vanaf de jaren zeventig veel aangeplant. Maar de kwekers hebben langzamerhand 
een uitgebreid sortiment aan rassen ontwikkeld. En er komen nog steeds nieuwe 
bij. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meeste rassen (inclusief 
sierrassen) die momenteel bij de boomkwekers te koop zijn. Omdat het bloeitijdstip 
voor onze klimaatomstandigheden zo belangrijk is, is dit bij elke ras, voor zover 
bekend, vermeld. Daarnaast is vermeld of er een andere ras bij nodig is om 
voldoende kans op bevruchting te garanderen.  
 


