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Inleiding

De tamme-kastanjegalwesp, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 
komt oorspronkelijk voor in Zuid-China. Door transport van 
aangetaste boompjes heeft de soort zich ook kunnen vestigen 
in enkele Aziatische landen, in Amerika en in Europa. De eerste 
aantastingen in Europa werden in 2002 in Italië gesignaleerd 
(Battisti et al. 2014). Vervolgens heeft de wesp zich gevestigd in 
andere Europese landen, waaronder Duitsland in 2013 (Schröder 
& Schumacher 2013). In Nederland werden de eerste gallen in 
2015 in Aalten (Gelderland) in het grensgebied met Duitsland 
gevonden (Moraal 2015). De galwesp werd eerder nog als een 
quarantaineorganisme bestempeld om verspreiding in de EU te 
voorkomen (EPPO 2005). De galwesp is namelijk zeer schadelijk 
voor de vruchtzetting van tamme kastanje (Castanea sativa) 
waardoor er minder kastanjes tot rijping komen. De quarantaine-
maatregelen zijn in 2014 opgeheven: ze bleken niet effectief en 
er vond toch verdere verspreiding plaats (NVWA 2014). Inmid-
dels zijn in Nederland al meer locaties met aangetaste bomen 
bekend, vooral in de grensstreek met Duitsland en België. Een 
verdere verspreiding in Nederland valt dus te verwachten.

Eerste vondst

In juni 2015 wilde een tuinbezitter in Aalten weten wat voor 
vreemde woekeringen er in zijn tamme kastanje zaten. Daarom 
werd de hulp ingeroepen van boomverzorger Joost Ormel. Deze 
kon de diagnose niet met zekerheid stellen en stuurde mij op 
verzoek een aantal foto’s. Gezien de vele karakteristieke gallen 
op bladeren en twijgen kon het niet anders gaan dan om een 
aantasting door de tamme-kastanjegalwesp. Dit is een zeer 
schadelijke galwesp. In 2010 werden bij een kweker in Boskoop 
gallen ontdekt bij vijf uit Italië geïmporteerde bomen. Er waren 
toen nog EU-quarantainemaatregelen van kracht, waardoor de 
boompjes moesten worden vernietigd (NVWA 2010). In Aalten 
betrof het een volwassen tamme kastanje in een particuliere 
tuin. In dezelfde periode werd door Roelof Jan Koops gemeld 

dat zo’n dertig kilometer verderop, in de Duitse plaats Wesel, 
bij meerdere tamme kastanjes gallen waren gevonden. Het lijkt 
er dan ook op dat de soort na introductie in Duitsland op eigen 
kracht de Nederlandse grensstreek heeft bereikt. Geschat wordt 
dat de galwesp in staat is om op eigen kracht zijn areaal met  
gemiddeld ongeveer zeven kilometer per jaar uit te breiden 
(Gilioli et al. 2013). Met de wind mee, en zeker met het vervoer 
van besmette plantendelen, kunnen natuurlijk snel grote af-
standen worden afgelegd (EPPO 2005).

Uit een inventarisatie in 2016 zijn de gallen op acht verschil-
lende locaties binnen de gemeente Aalten waargenomen  
(Joost Ormel persoonlijke mededeling). Overigens werden in 
2015, behalve jonge gallen, ook oude bruine gallen op de twijgen 
aangetroffen, wat betekent dat de eerste aantastingen al in 2014 
moeten zijn ontstaan.

Vestiging in Nederland volop gaande

In 2016 zijn via persoonlijke contacten en via de website  
Waarneming.nl de volgende locaties gemeld: Rijssen (Ov),  
Aalten (Ge), Dinxperlo (Ge), Broekhuizen-Broekhuizerbroek 
(Li), Groote Peel (Li), Ospel (Li), Tegelen (Li), Boukoul-Raayerveld 
(Li), Herkenbosch-Turfkoelen (Li), Susteren (Li), Elsloo (Li) en 
Bergen op Zoom (NB). De gallen zijn gevonden op zowel jonge 
(zesjarige) als op oude bomen. Alle Nederlandse waarnemingen 
bevinden zich anno 2016 nog in de grensstreek met Duisland 
en België. In België zijn de eerste gallen gevonden in 2015 in het 
natuurgebied De Luysen in Bree, Belgisch Limburg (ILVO 2015).

Het bosgebied in het Rijk van Nijmegen is bekend vanwege 
de grote aantallen geplante en verwilderde tamme kastanjes. 
Ik heb in de zomer van 2016 crica tien km door deze bossen 
gelopen om naar de gallen te speuren. Je zou verwachten dat 
zo’n grote concentratie kastanjebomen wel als een magneet 
zou werken, maar ik heb daar geen enkele gal kunnen vinden. 
Misschien is de kolonisatie in dit deel van Nederland nog niet 
begonnen. Maar het is ook mogelijk dat, vanwege de grote  
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De tamme-kastanjegalwesp, Dryocosmus kuriphilus, is een schadelijk insect  
op tamme kastanje. Hij kan massaal bladeren en twijgen aantasten, 
waardoor groei en vruchtzetting sterk afnemen. De galwesp komt 
oorspronkelijk uit China en heeft zich door de import van aangetast 
plantmateriaal over andere delen van de wereld verspreid. Sinds 2002  
is hij gevestigd in verschillende landen van de Europese Unie. In 2015 
werd de eerste spontane vestiging in Nederland vastgesteld, namelijk  
in Aalten (Gelderland). Inmiddels is de wesp al op verschillende locaties  
in de grensregio van Nederland aanwezig.
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concentratie kastanjebomen, er een zodanige grote verdunning 
van galwespen is geweest dat het moeilijk was om gallen te 
vinden. 

Verspreiding elders in de wereld

De tamme-kastanjegalwesp heeft zich met de import van 
aangetaste planten vanuit zijn oorspronkelijke verspreidings-
gebied in Zuid-China naar andere landen verspreid (Battisti 
et al. 2014). Het insect heeft zich gevestigd op verschillende 
Castanea-soorten in Japan, Korea, Nepal en de Verenigde Staten. 
Binnen de EU zijn de eerste aantastingen in 2002 in Noord-Italië 
waargenomen en sindsdien is de soort in verschillende Zuid-
Europese landen zoals Frankrijk, Slovenië en Hongarije opge-
doken. In 2013 is de soort vastgesteld in Duitsland, namelijk in 
Baden-Württemberg en in Nordrhein-Westfalen (Schröder & 
Schumacher 2013). In 2015 zijn de eerste aantastingen in Kent 
(Engeland) gevonden en in 2016 op tientallen plaatsen in en 
rond Londen (www.forestry.gov.uk). 

Schadelijkheid

De tamme kastanje is inheems in Zuid-Europa, Noord-Afrika  
en West-Azië. Daar groeit hij in gebieden met warme zomers  
en zachte winters. Ten noorden van de Alpen is het een oude 
cultuurplant en vaak verwilderd. Waarschijnlijk hebben de  
Kelten rond 200 voor Christus de vruchten meegenomen en 
voor de verspreiding gezorgd. Dat lukte vooral in de warmere 
gebieden van het Rijndal. Later gingen de Romeinen de tamme 
kastanje verbouwen om hun legioenen van voedsel te voorzien  
(www.wikipedia.nl). 

De galwesp is zeer schadelijk voor de tamme kastanje om-
dat er grote aantallen gallen op bladeren en twijgen worden 
gevormd. Daardoor nemen groei en vruchtzetting sterk af. Met 
meer dan zes gallen per 50 cm twijg kan het verlies aan vruchten 
wel 80% bedragen (Battisti et al. 2014). In sommige zuidelijke 
landen zoals Italië is de productie van de vruchten van tamme 
kastanjes een belangrijke economische activiteit. Chemische 
bestrijding van de wesp is erg moeilijk omdat de dieren in de 
gallen zitten. Daarom worden er nu experimenten uitgevoerd 

1. Een oude bruine gal en enkele jonge gallen van de tamme-kastanje-
galwesp, Dryocosmus kuriphilus. Foto: Joost Ormel
1. An old brown gall and some young galls of the oriental chestnut  
gall wasp, Dryocosmus kuriphilus.

2. Volwassen vrouwtje van Dryocosmus kuriphilus, slechts 3 mm groot. 
Er zijn alleen vrouwtjes bekend van deze soort. Foto: G. Csoka
2. The adult of Dryocosmus kuriphilus is only 3 mm long. Only females 
are known for this species.

3. Een doorgesneden gal met daarin witte, tot 2,5 mm grote, larven. 
Foto: Joost Ormel 
3. A slashed gall showing the white 2,5 mm long larvae.
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met biologische bestrijding door het inzetten van specifieke 
sluipwespen (Borowiec et al. 2014). Roelof Jan Koops heeft 
 een parasitoïde uit gallen uit het Duitse Wesel gekweekt. De  

parasitoïde werd door Richard Askew gedetermineerd als een  
vrouwtje van Torymus flavipes (Walker), een soort die ook in 
Nederland voorkomt (Gijswijt 2003). Deze soort is bekend als 
een parasitoïde van Cynipidae op eiken in Spanje en Italië 
(mededeling Richard Askew). Het blijkt dus dat inheemse  
parasitoïden de uitheemse galwesp kunnen belagen, maar 
hun effectiviteit is nog onbekend.

Biologie

De afzet van eieren van Dryocosmus kuriphilus vindt plaats in 
de periode mei tot en met juli. Een vrouwtje kan in totaal zo’n 
100 eitjes afzetten, 3-30 per knop. De larfjes overwinteren in de 
knop. In het voorjaar zetten ze de plant aan tot de vorming van 
de 5-20 mm grote gallen, waarbinnen ze zich voeden met het 
plantenweefsel. Tussen mei en juli verpoppen de larven zich in 
de gal (Schröder & Schumacher 2013). 

De volwassen galwespen verlaten gedurende het zomerhalf-
jaar de gallen via kleine gaatjes, waarna de cyclus weer rond is. 
Er is dus één generatie per jaar. Na het uitvliegen van de gal- 
wespen worden de gallen bruin en houtig en kunnen ze nog  
enkele jaren aan de twijgen blijven zitten. Voor verdere infor-
matie over de levenswijze wordt verwezen naar EPPO (2005).

Herkenning

De larven, te zien na het doorsnijden van de gallen, zijn net als 
de volwassen galwespjes, moeilijk te determineren. Maar voor 
zover bekend komen bij tamme kastanjes geen andere gallen 
voor dan die van de tamme-kastanjegalwesp en de aantasting 
is daarom eenvoudig te herkennen. De 5-20 mm grote, meestal 
wat langwerpige gallen zijn groen tot roze gekleurd. 
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4. De vindplaatsen van Dryocosmus kuriphilus (tot 2016) bevinden zich 
langs de grens met Duitsland en België.
4. The localities of Dryocosmus kuriphilus (till 2016) are situated along 
the border with Germany and Belgium.
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Summary

The settlement of the oriental chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: 
Cynipidae), in the Netherlands
In June 2015, numerous galls of the oriental chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu, were found on a mature sweet chestnut (Castanea sativa) tree in Aalten, 
province of Gelderland. The only previous Dutch records of this species are from 2010,  
when an infestation was discovered in five nursery trees at Boskoop, Zuid-Holland. These 
trees had been imported from an infested area in Italy. At that time quarantine measures 
were in force, and the trees were destroyed. The oriental chestnut gall wasp is indigenous  
in China. It spread to other countries by trade of infested plant material. Inside the 
European Union, the first infestations were found in Italy in 2002 and reached Germany  
in 2013. A large number of galls was found on several trees in Germany, about 30 km across 
the border from the Dutch site at Aalten. It therefore seems likely that the species has 
spontaneously reached the Netherlands from Germany. The gall wasp was a quarantine 
organism to hinder the spread within the EU. However, the quarantine measurements  
were abandoned in 2014, because they proved to be ineffective. The gall wasp is very 
noxious because of its negative effects on both tree and seed growth of sweet chestnut.  
In 2016, further infestations in the Netherlands have been observed along the borders  
with Germany and Belgium. 
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