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De hazelnoot 

Door  Arno Ooms 
 
Hazelnoten 
De hazelnoot wordt op vele plekken in de wereld verbouwd; Italie, Amerika, Rusland, Spanje, 
Turkije en zelfs een klein beetje in Nederland. 60% van de wereldproductie komt echter uit 
Turkije. Op een brede strook langs de Zwarte Zee groeien 
miljoenen hazelnootbomen, waar een groot deel van de 
streekbewoners hun brood mee verdienen. 
De hazelnoot is een noot die vooral in de industrie veel gebruikt 
wordt voor hazelnootpasta, hazelnootcrème, chocolade met 
hazelnoten enz. 
 
Vrucht van de hazelaar 
De hazelnoot is een vrucht van de hazelaar, een grote heester die wel drie tot vijf meter 
hoog kan worden. Deze heester heeft een dunne stam en een dik bladerdak. De bladeren 
zijn te herkennen aan de ronde, ovalen of hartvormige vorm. Vanaf het begin van de groei 
wordt de hazelnoot beschermd door schutbladeren die later de harde bast vormen.  
In tegenstelling tot andere notenbomen, produceert de hazelaar geen bloemen in het 
voorjaar. (wel katjes) De heester groeit op kalkrijke, vochtige humusgrond en groeit van 
januari tot en met april. Naarmate de noot rijper wordt, verkleurt de bast van de noot naar 
geeloranje. De hazelnoot gedijt beter in een koele, vochtige zomer dan in een droge en 
warme zomer. Er bestaan verschillende soorten hazelnoten die in vorm varieren van 
kogelvormig tot langwerpig rond. De glanzende bruine schaal heeft soms donkere strepen. 
Bijna twee maanden lang bloeien in het voorjaar de struiken van de Hazelaar. De relatief 
koude weersomstandigheden werkten hier aan mee. Als een soort kralengordijn bengelen 
de groengele katjes aan de takken. De wetenschappelijke naam van Hazelaar is Corylus 
avellana. In de klassieke oudheid teelden de Grieken en Romeinen deze soort vanwege de 
noten eraan. Ze gebruikten de noten voor voedselbereiding en om er olie uit te persen. 
Grootschalig werd de hazelaar geteeld in de stad Avellino, in Zuid Italië. Vandaar de 
wetenschappelijke soortaanduiding. 

De mannelijke katjes bestaan uit vele tientallen, uiterst kleine 
bloemetjes. Elk bloemetje bestaat uit een soort afdakje, met 
daaronder ongeveer 10 meeldraden. Zo’n katje bevat op deze 
manier vele honderden meeldraden. Deze meeldraden 
produceren grote hoeveelheden stuifmeel, dat door de wind 
wordt verspreid. Bij windstil weer is dan ook regelmatig een 
‘wolkje’ stuifmeel in de omgeving van de katjes te zien.  

Hazelaar heeft mannelijke én vrouwelijke bloemen. De katjes kent 
iedereen wel. Men moet echt zijn best doen om de vrouwelijke 
bloemen te ontdekken. Die staan apart, dus helemaal los van de 
katjes. Een klein onooglijk bolletje, nauwelijks 4 tot 5 millimeter 
groot. Lichtgroen van kleur. Hierdoor lijken ze een beetje op de 
bladknoppen. De stempels steken uit deze bloemetjes en zijn prachtig 
dieprood van kleur. Ze hebben wel iets weg van “mini-
zeeanemonen”. 
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In het groeiseizoen is de hazelaar met haar donkergroene blad 
eigenlijk een beetje saai. In het najaar komt daarin weer wat 
verandering. Dan verschijnen de noten. Meestal met twee of drie 
stuks bij elkaar. Ieder verpakt in een onregelmatig gevormd omhulsel. 
De hazelnoten zijn eerst groenbruin van kleur. Later verkleuren ze licht 
tot donkerbruin. Ook de bladeren verschieten dan van kleur: 
roodbruin en oranjegeel. De volgende generatie katjes is dan alweer 
zichtbaar: tot na de volgende winter. 

 
Plant eens een hazelnoot. 
De hazelaar gedijt ook in Nederland heel goed.  Als men een goede 
opbrengst wil krijgen, is het goed ivm bestuiving meerdere planten in 
elkaars nabijheid te planten. Als we zelf een Hazelnoot willen laten 
kiemen, moeten we hem eerst een tijdje een koude periode geven. 
Het zogenaamde stratificeren. Leg de noten in vochtig zand of mos, 
zet ze daarna buiten (in de winter) of in de ijskast. Bij al te strenge 
vorst, afdekken met stro of ander materiaal. Als we gaan zaaien, de 
noten eerst wat afvijlen zodat hij eerder ontkiemt. Hij staat het liefst 

in een hoge pot, dit i.v.m. de wortelontwikkeling. Zet hem op een warme lichte plaats. Dek 
dit af met een glasplaat of plastic zakje. Het kan een paar weken duren voordat het opkomt. 
Als het een plantje wordt, dan op een koelere plaats zetten, het liefst in de volle grond.  
 
Symbool van vrede en gezondheid 
De hazelnoot is al van oudsher een bekende noot. De 
Grieken en de Romeinen aten de noot vanwege de 
uitzonderlijke smaak. Vroeger werd de hazelnoot als 
geneesmiddel gebruikt. Niet alleen de noot, maar ook 
de bast en de bladeren van de boom werden gebruikt 
tegen verschillende kwalen. Daarnaast was de boom 
het symbool van het huwelijk, overvloed aan rijkdom 
en familiegeluk. De hazelnoot werd als het ware 
gezien als het symbool van vrede en gezondheid. 
 
Gezondheid 
Hazelnoten zijn een rijke bron van vitamine E. Een 
handvol hazelnoten (25 g) bevat niet minder dan 50% 
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Vitamine E 
is een sterke antioxidant. Antioxidanten kunnen een 
belangrijke rol spelen in de preventie van hart- en 
vaatziekten en kanker. 
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