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Walnootziekte door de schimmel Geosmithia morbida. Detail: Aantasting schors door kevertjes en schimmel. (Bron: Karen 

Snover-Clift, Cornell University & Elizabeth Bush, Virginia Polytechnic Institute and State University - Bugwood.org)

Schimmelziekten bij walnoot en tamme kastanje

Kees van Vliet, Nederlandse Mycologische vereniging

In de afgelopen tien jaar is in Kijk op Exoten aandacht besteed aan twee schimmelsoorten die 
een risico vormen voor walnoot (enkele soorten Juglans) en tamme kastanje (Castanea sativa). 
Gelukkig zijn in Nederland nog geen aantastingen van walnoten bekend en zijn aantastingen 
van tamme kastanjes zeldzaam. Dat willen we graag zo houden; daarom beschrijven we hier 
de belangrijkste informatie over deze boomziekten, zodat u de symptomen kunt herkennen 
en melden. Vooral bij de walnotenziekte is dit is belangrijk, omdat aangetaste bomen zo snel 
mogelijk vernietigd moeten worden wanneer een aantasting is vastgesteld.

Walnootziekte
Deze ziekte, die walnoten aantast, is ook bekend onder de onheilspellende naam duizendkankerziekte. De 
ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Geosmithia morbida. Sporen van de schimmel worden verspreid 
door een bastkevertje met de naam Pityophthorus juglandis. Beide komen oorspronkelijk uit het zuidwesten 
van de Verenigde Staten, waar de ziekte in 2008 voor het eerst werd beschreven en de ziekte zich snel 
verspreidde. Door transport van boomstammen, brandhout en plantmateriaal speelt de mens hierbij een 
grote rol. Dit heeft in de VS geleid tot grootschalige sterfte onder vooral de zwarte walnoot (Juglans nigra), 
die zeer vatbaar is voor de ziekte. In Europa komt de ziekte voor zover bekend tot nu toe alleen voor in Italië 
(sinds 2013). Hier wordt naast de zwarte walnoot ook de okkernoot (J. regia) aangetast, maar die is minder 
vatbaar. Door fytosanitaire maatregelen proberen de autoriteiten verdere verspreiding in Europa te voorkomen.

Kenmerken
De aantasting ontstaat doordat de kevers gaatjes boren in de schors en daarbij sporen van de schimmel 
introduceren. De schimmel verspreidt zich door de gangen van kevers en larven en tast ook het bastweefsel 
aan. Hierdoor wordt het transport van water en nutriënten belemmerd. De eerste symptomen zijn plaatselijk 
geel worden en verwelken van bladeren; meestal aan de buitenzijde van de kroon. Rond de vele gaatjes die 
de kevers boren ontstaan tot 3 cm grote kankers die steeds meer transportvezels afsluiten, waardoor takken 
en grote delen van de kroon afsterven. Uiteindelijk sterft de hele boom, twee tot vier jaar nadat de eerste 
symptomen zichtbaar werden. De ziekte kan niet bestreden of voorkomen worden met chemische middelen. 
De bastkevers kunnen lang overleven op een klein stukje hout met bast. Er gelden dus strenge restricties 
voor het vervoer van hout en plantmateriaal van vatbare soorten.
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Kastanjekanker door de schimmel Cryphonectria parasitica. Detail: 

Aantasting schors door de schimmel.(Bron: Andrej Kunca, National 

Forest Centre Slovakia & Richard Gardner - Bugwood.org)

Foto rechts: Vruchtlichamen van de schimmel C. parasitica. 

(Bron: Joseph OBrien, USDA Forest Service - Bugwood.org)

Kastanjekanker
Deze ziekte komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en wordt veroorzaakt door de schimmel Cryphonectria 
parasitica, die daar weinig schade aanricht. In 1904 stak de ziekte de kop op in de oostelijke VS, waarschijnlijk 
door de import van Japanse Castanea bomen. In nog geen 50 jaar tijd ging vrijwel de hele populatie 
Amerikaanse Castanea ten onder aan deze Chestnut blight (kastanjekanker). Introductie in Europa volgde in 
1938, in Italië, van waaruit de ziekte zich verspreidde naar het oosten en het noorden. Aanvankelijk gingen in 
Zuid-Europa grote arealen tamme kastanje verloren. Daarna trad echter geleidelijk herstel op. Men ontdekte 
dat dit kwam door de natuurlijke verspreiding van een RNA-virus (CHV1) dat de schimmel infecteert, 
waardoor de werking wordt afgezwakt. Toch blijft het een ernstige ziekte die ecologische en economische 
schade kan aanrichten. In Nederland wordt slechts af en toe een melding gedaan, waarna de aangetaste 
boom wordt vernietigd om verdere verspreiding te voorkomen. Tamme kastanjes komen verspreid voor in de 
groene ruimte; in Zuidoost-Nederland komen relatief veel oude tamme kastanjes voor.

Kenmerken
Bij beschadiging van een boom kan de schimmel binnendringen en onder de schors verder groeien. Er ontstaat 
eerst een oranjebruine plek op de schors; er vormen zich verzonken kankerplekken en later ook scheuren. 
Uiteindelijk wordt het cambiumweefsel rond tak of stam gedood, het transport van water en nutriënten stopt 
en boven de aantasting sterft de boom af. Het dode blad blijft een tijdje zitten, waardoor de aantasting al van 
een afstand te herkennen is. Onder de aantasting kan de boom weer uitlopen. Na een tijdje worden kleine 
ronde oranje vruchtlichaampjes zichtbaar, die aan de schimmel Nectria cinnabarina (meniezwammetje) doen 
denken. Als biologische bestrijding wordt in het buitenland op kleine schaal wel het CHV1-virus ingezet. 
Maar de belangrijkste remedie blijft toch het voorkomen van verspreiding door het vernietigen van aangetast 
materiaal en regelgeving in de hout- en plantsoenketens.

Meld aantasting!
Als u een aantasting vermoedt van duizendkankerziekte bij walnoot meldt u dit, liefst met foto, bij de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via info@nvwa.nl. De NVWA neemt vervolgens contact op 
met de melder over vervolgacties.

Indien u een aantasting ziet van kastanjekanker bij een boom die buiten staat, dan hoeft u dit niet te melden 
bij de NVWA. U kunt dit wel melden bij exoten@mycologen.nl, om zicht te houden op de verspreiding van 
de ziekte.


