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Naam:            
 
Status: Nieuwe cultivar – nog niet geregistreerd, nog 
niet op de markt – 20-jaar op beperkte schaal 
beproefd. 
 
Herkomst:  
Komeet is een cultivar geselecteerd door  
Eric Van de Plas. 
 
Het is één van een vijftal beloftevolle noten die in België eind vorige eeuw bekomen 
werden uit zaailingen en kruisingen en die ondertussen meer dan 20 jaar opgevolgd 
en vergeleken worden met andere binnen- en buitenlandse cultivars. 
 
De zoektocht naar streekeigen en geschikte productierassen is in Vlaanderen door 
een paar liefhebbers een 30-tal jaar geleden aangevat. Het bouwt verder op de 
spontane notenteelt die vooral in Midden-België - tweede helft vorige eeuw - op 
kleine schaal aanwezig was. Het uitgangsmateriaal werd verzameld uit 10-tallen 
boomgaarden met zaailingen die geplant werden door tal van kleine notenboeren. 
Een 150-tal bomen werden geselecteerd, geënt en in proefaanplantingen 
geobserveerd. Verder werden ook buitenlandse cultivars aangeplant en kruisingen 
gemaakt. 
 
Naast Komeet zijn Hero, Traveler en Cobro beloftevolle cultivars waarmee de 
buitenwereld eerder kort kennis heeft gemaakt. Zo was Traveler de topper op de 
notendag 2017 in Sint-Pieters-Leeuw in België. 
 
Komeet werd voor het eerst aan de buitenwereld getoond op de Nederlandse 
notendag 2018 – waar ze in het oog sprong en in de smaak viel. 
 
Komeet kan bestempeld worden als een “raszuivere” Hagelandse noot. Ze is 
ontstaan door kruisingen van zaailingen van in de streek aanwezige paardennoten 
en gewone noten. Het moedermateriaal is afkomstig uit een grote boomgaard van 
een Hagelandse varkensboer die naar eigen goeddunken okkernoten zaaide en 
selecteerde. 
Na zijn dood werd de boomgaard eind vorige eeuw gekapt. Van het ruime bestand 
werden er twee bomen geselecteerd die samen met tal van andere cultivars 
gedurende meer dan 20 jaar beproefd en vergeleken werden. Komeet was van meet 
af aan een buitenbeentje omwille van zijn opvallende verschijning. Het is noch een 
paardennoot, noch een gewone noot. Het is overduidelijk een kruising die van beiden 
de voordelen heeft meegekregen en dus kan bestempeld worden als een 
“dubbeldoelras”.  
 
Kenmerken van de noot: 
Het is een opvallende aantrekkelijke lange noot, met een mooie schaal. 
De noot valt mooi uit de bolster. 
De schaal kraakt gemakkelijk, zelfs met de hand. 
De kern zit vrij los in de schaal. Er is weinig tussenschotweefsel aanwezig wat 
gunstig is bij het drogen en bewerken van de kernen. 
 
De kern is voortreffelijk en smakelijk.  
Ze is zowel vers als gedroogd een kwalitatieve noot. 
 

Juglans regia ‘comet’  (= Komeet) 
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De boom draagt goed en regelmatig. De noten staan vaak met twee en drie samen. 
Of het een typische “kortlotdrager” is, dient nog verder uitgeklaard te worden. Het 
heeft er in ieder geval alle schijn naar. 
 
De boom heeft een opgaande groeiwijze wat gunstig is voor boomvorming en 
economische plantdichtheid. 
 
De boom is weinig ziektegevoelig. 
 
De boom loopt middentijds uit en is protogynisch.  
 
Kortom afgelopen 20-jaar heeft Komeet de aandacht getrokken en zich bewezen als 
een beloftevolle noot met veel potentieel. 
De resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst. Invloed 
van locatie, bodem en klimaatswijzigingen houden een bepaalde onvoorspelbaarheid 
in. 
 
Komeet lijkt geschikt voor commerciële teelt van tafelnoten, zeker in de lage landen. 
 
 
Uittreksel uit de boomfiche: 
 
 
Boomkenmerken:  
 
Zaailing/onderstam: testbomen staan op onderstam zaailing 
regia. 
 
 
Bladkenmerken: gezond blad – gewoon - eerder donker groen 
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Uitloop: middentijds - normaal  
 
Bloeikenmerken: 
 
Protogynie  > 
Dit is een minder voorkomende eigenschap. Doorgaans verschijnen eerst de 
mannelijke katjes. Bij deze variëteit is het omgekeerd. 
 
Bestuiving: 
Normaal is er bij vroeg vrouwelijk bloeiende cultivars geen gebrek aan stuifmeel voor 
kruisbestuiving. In deze periode zijn er meerdere cultivars die mannelijk bloeien.  
De beste bestuivers dienen nog geselecteerd te worden. 
 
Andere kenmerken: 
Vrouwelijke bloempjes staan met meerdere samen. 
 
Dracht:  
Vertoont kenmerken van kortlotdrager. 
De boom is in ieder geval vruchtbaar. 
 
Ziektegevoeligheid: 
Vrij bestand tegen aantastingen – voldoende gezond. 
   
Bacterieziekte (natrot) (Xanthomonas) op bolster/bladeren/scheuten: weinig 
 
Bladvlekkenziekte (droogrot) (Antharacnose) (roest- vroegtijdige bladval, vervormde noten): zeer 
weinig 
 
Apicale necrose (Colletotrichum acutatum). In 2016 en 2018 was deze aantasting 
door de hitte op bepaalde percelen aanwezig, doch Komeet had hier minder last van 
dan andere cultivars. 
 
Bolsterkenmerken: 
Noten vallen zonder bolster en zijn opvallend zuiver. 
De noten lijken over langere periode (3-tal weken) af te 
rijpen en te vallen. 
 
Noten vers: 
Aantal per kg vers: ± 28 stuks per kg 
Gewicht verse noot: ± 35 g 
 
(Ter vergelijking Axel haalt tot 20 noten per kg.) 
 
Eigenschappen verse noten: 
Goed – eetbaar met vliesje – niet bitter of wrang 
 
Noten droog:  
Ze drogen goed met gesloten schaal. De kern behoudt goed zijn volume. De kern zit 
los in de schaal met weinig tussenschot waardoor schimmelinfectie weinig voorkomt.  
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Aantal per kg droog: 54 
Gewicht droge noot: 18 g 
(Ter vergelijking Broadview 95 per kg) 
 
Kerngewicht: 7,3 g 
% vulling: 41 % 
In vergelijking met buitenlandse industriële productierassen is dit eerder laag. In 
vergelijking met andere grote noten is dit zeker goed. 
 
Grootte van de noot in mm: A= 60        B= 37        C= 39 
Vormfactor (Ax100) / (B+C)/2 = 158 
 
Het is dus een opvallend grote noot van 6 cm. 
 
Schaalkenmerken:  
Kraakeigenschappen: goed met de hand te kraken. 
Kraken zonder dat de kern beschadigd wordt is mogelijk. 
 
Mooie gladde schaal wat het reinigen gemakkelijk maakt.  
Vuil (zoals grond, schimmel ) hecht weinig op de schaal. 
 
Kerneigenschappen  
Kleur: Geel wit - normaal 
Smaak: Goed  
Oliegehalte: Niet bepaald 
 
Opmerkingen: Lange periode van afrijpen – natuurlijk vallen 
duurt 2 à 3 weken. 
De noten zijn mooi te openen in twee helften. De halve 
schalen hebben de vorm van een ouderwets roeibootje. 
 
Algemene beoordeling: Het is een zeer waardevolle cultivar. De noten ogen mooi   
en zijn zowel geschikt voor verse als droge noten. 
 
Het is een noot die velen bekoort en het in de verkoop goed doet. 
 
Komeet is een alternatief voor de attractieve paardennoten (met vaak teleurstellende 
kwaliteit) en de buitenlandse productienoten (die vaak te klein zijn) voor de verkoop 
op de markt als tafelnoot. 
 
Ze krijgt van de selecteur een globale eindbeoordeling van 9 op10. Ter vergelijking 
met gevestigde buitenlandse cultivars:  
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Broadview 7/10; Coenen 7,5/10; Rita 6,5/10; Plovdiski/Proslavski 7,5/10; Axel 4/10; 
Buccaneer 6/10. 
 
 
 
 
Vergelijking met enkele typische nootvormen. 
 
Komeet is groot – aanzienlijk groter dan Coenen. De schaal is helder en zuiver. 
 
 

  

  


