
Nieuwsbrief zomer 2020
Verwijdering Aziatische duizendknopen A27/A1
Bij de verbreding van de A27 en A1 is grond verplaatst met wortelstokken van Azatische 
duizendknopen. Het gaat op enkele honderden grote en kleinere groeiplaatsen. Natuur & 
Ruimte invasieve exoten B.V. heeft van 3Angle de opdracht gekregen om de 
duizendknopen volledig te verwijderen. 

Omdat de taluds moeilijk met materieel te bereiken zijn worden de wortelstokken op veel 
plaatsen handmatig uitgestoken. De locaties worden eens per maand nagelopen om 
nieuw opkomende stengels uit te steken. Naar verwachting duurt het 4 jaar voordat de 
laatste worteldelen volledig zijn uitgeput. Tot 2029 zal jaarlijks worden gecontroleerd op 
mogelijke hergroei. Natuur & Ruimte invasieve exoten 
B.V. geeft 10 jaar garantie op het resultaat.

Praktijkdag uitgesteld naar 10 september 2020
In verband met de coronacrisis is de praktijkdag bestrijding 
Aziatische duizendknopen die in samenwerking met Probos 
wordt georganiseerd vooralsnog uitgesteld tot 10 september 
2020. Helaas is het nog niet zeker of de praktijkdag dit jaar 
doorgang kan vinden.
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Hergroei afgenomen met 99% 
Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. doet onderzoek naar verschillende chemie-vrije 
bestrijdingsmethoden van Aziatische duizendknopen. Op de locatie in Heveadorp zijn in 2017 de 
wortelstokken uit de bovengrond verwijderd waarna inheemse bloemen zijn ingezaaid. Daarna zijn 
de opkomende stengels regelmatig uitgetrokken. De hergroei op de behandelde locaties was in 
2019 ca 99 % lager dan op de niet behandelde referentielocatie in 2017. In het voorjaar van 2020 
kwam nog slechts 1 stengel per m2 op tegen 40 aan het begin van de metingen. Een daling van 
meer dan 97%. Het verloop van het aantal stengels per m2 is in onderstaande figuur weergegeven. 
De groene kolommen betreffen de metingen aan de onbehandelde referentielocatie. De gele en 
blauwe kolommen geven het aantal opkomende stengels weer van de behandele locaties met 
inzaai van eenjarige (geel) of meerjarige (blauw) inheemse bloemen.

Cursus Chemie-vrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Nu de horeca weer gasten mag ontvangen willen wij op 23 en 25 juni 2020 opnieuw de ééndaagse 
cursus “Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen” organiseren. Natuurlijk houden we 
1,5 m afstand. Joyce Penninkhof van Probos presenteert de resultaten van de landelijke 
praktijkproef, de hierop gebaseerde beslisboom voor de bestrijding en het protocol. Ook geeft ze 
inzicht in de risico’s van mannelijke planten. Gerrit van Nieuwenhuizen van RAMM equipment 
demonstreert de Rootwave Pro waarmee de stengels en een deel van de wortelstokken worden 
gekookt door er met een spanning van 5000 V stroom door te leiden. Suzanne Lommen van 
Universiteit Leiden of Johanette Klapwijk van Koppert B.V. nemen ons mee in de mogelijkheden 
van biologische bestrijding met een bladvlo en schimmel. Aan de hand van een analyse van sterke 
en zwakke kanten van Aziatische duizendknopen schetst Theo Portegijs van Natuur & Ruimte 
invasieve exoten BV verschillende mogelijkheden voor een effectieve aanpak. Ook komen de 
ervaringen uit Engeland aan bod. De deelnemers kunnen vooraf foto’s van specifieke locaties 
aanleveren. Tijdens de cursus worden de verschillende bestrijdingsmogelijkheden voor deze 
praktijkcasussen behandeld. De cursussen bieden plaats aan 10 deelnemers en worden gehouden 
in Heerlijkheid Wolfheze.  Meer informatie vindt u op www.natuurenruimte.com.
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