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Stoppels van gemaaide duizendknoop.
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Rond de Stiltevijver bij het klooster op Monnikenberg stond het tot vorig jaar vol duizendknoop.

’Letterlijk en figuurlijk een groeiend probleem.’

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS

,,Uit een vergeten stukje wortel groeit een nieuwe plant.”

•

FOTO JOOST HUIJSING

Japanse duizendknoop ’wegpesten’
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Uitputtingsslag
tussen mens en
woekerplanten

Anno 1823

Denk nou niet dat Japanse
duizendknoop een hedendaags
verschijnsel is. De plant is in
1823 uit Japan ingevoerd door
jonkheer Philipp Franz
Balthasar von Siebold. Met de
door hem ingevoerde planten
werd in Leiden verder
gekweekt. In 1848 staat de
soort onder de naam
Polygonum sieboldii in de
catalogus van de kwekerij. Het
is zeer waarschijnlijk dat de
duizendknoop zich vanuit die
kwekerij over Europa heeft
verspreid. In 1850 stuurt de
Leidse kwekerij een
duizendknoop naar Kew
Gardens. De plant is in 1886
voor het eerst in de
Nederlandse natuur
waargenomen. Na 1950 is de
plant verwilderd.

Met een geroutineerd gebaar haalt Hilversummer Joost Huijsing een legergroene schep uit het foedraal. Hij knielt neer bij de Stiltevijver op het landgoed rond
het voormalige klooster De Stad Gods. Het oog van de kenner heeft vier kleine
stelen Japanse duizendknoop gespot.

herhaalt Huijsing deze ’gevechtshandelingen’ in de strijd tegen de
Tamar de Vries
woekeraar, want de oorlog tegen de
t.de.vries@mediahuis.nl
Japanse duizendknoop is er een
van lange adem. ,,Het idee erachter
Hilversum n Met een paar
is de planten uit te putten, door ze
ferme bewegingen heeft hij
iedere week met een stukje wortel
de opgeschoten woekerweg te halen. Je moet de duizendplantjes opgegraven en legt
knoop pesten door de wortel zo
ze voorzichtig apart, om ze
diep mogelijk uit te graven”, verveilig af te voeren in een
telt de GNR-vrijwilliger die tevens
plastic tas.Elke week
lid is van de Bosploeg van de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve.
De nieuwe aanpak van de bestrijding op landgoed Monnikenberg is
vorig jaar bedacht door bioloog
Derk van der Velden van het Goois
Natuur Reservaat (GNR). Het landgoed waarop ook het voormalige
klooster ligt, vormt de aanloop
naar de natuurbrug Anna’s Hoeve.
,,Na eerst de hele helling bij de
vijver te hebben schoongemaakt
van duizendknoop, zijn we vorig
jaar begonnen met elke week nieuwe opgeschoten plantjes weg te
Joost Huijsing gaat halen. Dat moet zorgvuldig gebeuwekelijks met zijn le- ren want het kleinste stukje steel
gerschep
Japanse of wortel kan uitgroeien tot een
duizendknoop te lijf. dichte bos. Hier aan de rand van de
STUDIO KASTERMANS Stiltevijver stond een big bag - zo’n
ALEXANDER MARK zak waarmee ze bouwmateriaal
vervoeren - waar we de planten in
gooiden. Na drie weken zat-ie vol.”
Het verwijderen van de dikke
bossen manshoge duizendknoop
bracht een zee aan daglicht met
zich mee voor de inheemse planten
die rond de vijver staan. ,,De rododendrons zijn weer gaan groeien,
ik zie daar plantjes staan die lijken
op gebroken hartje en er zijn nieuwe boompjes aangeplant.” Het was
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Uit vergeten
stukje wortel
groeit een hele
nieuwe plant

GNR-vrijwilliger Joost Huijsing knielt met zijn schep bij vier plantjes Japanse duizendknoop. De grootste is in anderhalve week tijd tot 25 centimeter gegroeid.

een hels karwei, dat wel. ,,We stonden hier met een hele ploeg te
graven. In dit stuk hebben we
wortels tot een meter diep weggehaald”, zegt Huijsing.

Nieuwe uitloper
Na het weghalen van de planten
komen vrijwilligers wekelijks
terug om nieuw opschot te verwijderen. Huijsing doet dat op deze
plek. Hij heeft gemerkt dat de
duizendknoopplanten al minder
veerkrachtig worden. ,,Vorig jaar
haalde ik elke week twintig à dertig planten weg, nu ik heb ik er
zeven.” De grootste is 25 centimeter en heeft in anderhalve week tijd
die lengte bereikt. Huijsing doet er
alles aan om het teruggroeien
zoveel mogelijk te vertragen. ,,Ik
gooi het kuiltje dicht. De wortel

die eronder zit heeft dan weer veel
meer energie nodig om een nieuwe
uitloper omhoog te laten komen.”
Het grootste deel van het ’pestwerk’- het uitputten van de woekerplanten - heeft Huijsing in zijn
eentje gedaan. Vanwege de coronamaatregelen mocht de bosploeg
niet als groep aan de slag. De GNRvrijwilliger denkt dit jaar nog tot
oktober wekelijks bij de Stiltevijver
bezig te zijn met uitgraven.
Even verderop in het bos, bij de
zogenoemde Paddenpoel zoekt
Huijsing dezelfde middag nog een
half uurtje verder. ,,Negen duizendknoopplanten uitgestoken”,
vertelt hij na afloop. ,,Daar was er
eentje bij die echt mooi liet zien
dat uit een vergeten oud stukje
wortel een hele nieuwe plant
groeit.”
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Bestrijders van Japanse duizendknoop moeten een tandje bijzetten
Baarn n De woekerplant Japanse duizendknoop is bezig aan een
comeback, met dank aan het
groeizame weer van de afgelopen
weken. Een van de plekken waar
dat goed te zien is, ligt bij de kruising Trier aan de Biltseweg naast
Paleis Soestdijk. Vorig jaar is daar
gestart met elektrocutie van de
planten. Maar ze groeien zo snel,
bestrijders moeten een tandje bijzetten.
De aanpak bleek succesvol, totdat
de natte meimaand toesloeg. De
plant die wel tien centimeter per

dag kan groeien ’dijt aan alle kanten uit’, klinkt het uit de mond van
Rob Kools van Bunnik Groep uit Alphen aan den Rijn. Dit bedrijf bestrijdt de woekerplanten aan de
Biltseweg.
Vorig jaar augustus werd het
veld horrorplanten eerst gereduceerd tot een stoppelveld. Na de
herfstregens in september en oktober elektrocuteerden medewerkers van het bedrijf de achtergebleven stoppels met een lans, de
'Rootwave Pro'. ,,Het vocht in de
plant verdampt door de hitte en de

plantcellen barsten open. Zo worden de plantdelen zowel boven- als
ondergronds gedood. De elektrische lading van de lans verspreidt
zich door de hele plant.”
De truc is om de woekerplanten
niet te snel als gestorven te beschouwen, want terugkomen doen
ze keihard. Dat is bij het paleis ook
gebeurd. Met dank aan de grote
hoeveelheid regen in de maand
mei. Kools: ,,We hebben ongeveer
vijf weken geleden een eerste ronde gedaan, in opdracht van de provincie Utrecht. De tweede beurt

volgt zo spoedig mogelijk want de
duizendknoop is daar letterlijk en
figuurlijk een groeiend probleem.”
Bovendien is er een complicerende factor en dat is de grondeigendom. Het veldje aan de Biltseweg is
grond van de provincie Utrecht.
Maar het perceel langs de sloot die
richting Jachthuislaan loopt, ligt
op grond van het Waterschap Vallei en Veluwe. De sloot zelf en de
slootkanten zijn ook van het waterschap. Daar voert de Bunnik
Groep geen werkzaamheden uit.
En laat dáár nou net de meeste

duizendknoopplanten staan.
De Bunnik Groep merkt dat de
strijd tegen woekerplanten inmiddels heviger wordt. ,,We krijgen
veel telefoontjes van Staatsbosbeheer tot wegbeheerders”, zegt
Kools. ,,Er komen steeds meer nieuwe locaties waar de duizendknoop
de kop opsteekt. Bestaande locaties zijn flink gegroeid tijdens de
regenperiode in mei. Daarbij komt
dat men het probleem vaak eerst
enige tijd aankijkt maar dat na
zo’n natte maand blijkt dat er toch
snel ingegrepen moet worden.”

