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Veelplanten- endiersoortenzijnwereldwijd doormenselijk

handelengeïntroduceerd in gebiedenwaarzeoorspronkelijk

niet voorkwamen. Eenaantalvandeze uitheemsesoorten

komt inzeergrote aantallenvoor envormt een bedreiging

voor de inheemse floraenfauna envoor het fu nctioneren

van natuurl ijkeecosystemen.Soms vormenzeook een

gevaar voordevolksgezondheid af kunnenzeeconomische

schadeveroorzaken. Deafgelopen decenniaheeft eenaantal

terrestrische plantensoortenzichsterkverbreid. Beheerdersvan

bos, natuur,wegen, waterlopenenopenbaargroen komendan

ooksteedsvaker voorde keuzete staan: beheren, bestrijden of

lijdzaamtoezien?

Pontische rododendron

Van het zeer grote aantal soorte n rododendron komt de
Pontische rododendron (Rhododendron pontieum) het meest
voor in Noordwest-Europa. Omwille van zijn groe n
blijvende kara kter en de mooie bloeiwijze is Ponti sche
rodode ndron vaak aa ngeplant op landgoederen, buiten
plaatse n en in parken, In Nederland en Vlaanderen komt
Pontische rodod endron plaatselijk vrij algemeen voor.
Rododendron worte lt ondiep, is zeer schad uwverdra 
gend en verdraagt grote variaties in temperatuur, maar is
gevoelig voor droogte. Na tien tot twaa lf jaar produ ceren
de st ruiken voor het eerst zaad. De groenblijvende blade
ren zijn leerachtig en bevatt en toxische sto ffen, waa rdoor
het loof onverteerbaar is voor gewervelde dieren. Het
st roo isel van rodod endro n vertee rt dan ook nauwelijks.
Daardoor ontstaat een dikke st rooisellaag die ervoor
zorgt dat de zaden van veel soorten niet of nauwelijks
ontkiemen. Ook de schaduwdruk voorkomt dat er zich
kru iden, st ru iken ofbomen onder rodod endron vestigen.
Rododendron is daarnaast een belangrijke verspreider
van de pse udosc himmel Phytophthora mmorumdie sterfte
onder inheemse loofboomsoorten kan veroorzaken.

_ Best rijding in de praktijk
Rododendron is een soo rt die zich in het Nederlandse
bos langzaam maar zeker uitbreidt . Over het algemeen
wordt deze soo rt nog niet als een probleem ervaren, maar
in veel gevallen juist a ls een mooi element in het buiten
gebied. De esthetische waarde van rododendron is zeer
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_ I<ennis verzame len en verspreiden
Veel beheerders hebbe n al te maken met invasieve ter
rest rische plant ensoorten en dit aa nta l beheerders neemt
nog steeds toe . De aa nwezigheid van bepaa lde soorte n
kan ertoe leiden dat doelste llinge n uit beheerplanne n niet
worden gehaald, bijvoorbeeld door de negatieve effecten
op gewenste verjonging en de biod iversiteit.
Veel beheerders kiezen er dan ook voor de invasieve soor
ten te best rijden. De controle en bestrijding van invasieve
plantensoorten in de groene ru imte is echter niet goed
georganiseerd en wordt slechts op beperkte schaa l uitge
voerd. In de prak tijk worden veel bestr ijdingsmethoden,
met wisselende resulta ten, uitge probeerd . De kennis die
hierbij wordt opgedaan is versnipperd en wordt tot nog
toe in beperkte mate uitgewisseld. Dit was voor Probos

groot en bovendien vertegenwoordigt de soort op veel
landgoederen en buitenplaatsen een (cultuur)historische
waa rde. Het is daarom van belang deze waard en te laten
meewegen bij het nemen van een besliss ing om al da n niet
te gaa n bestri jden. Het kan bijvoo rbeeld onwenselijk zijn
oude st ructuren van beplantingen van landgoederen te
doorbreken door rododendron te bestrijden. In dergelijke
situaties kan ervoor worde n gekoze n enke l de exempla
ren buiten de structuren te verwijderen. Het afzagen van
st ruiken en vervolgens (machinaal) uitt rekken van het
wortelstelsel is de meest effectieve methode. Als uit trek
ken praktisch ofkostentechnisch niet mogelijk is, kunnen
de st ruiken worden afgezaagd en de stobben ingesmeerd
met glyfosaa t.
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de reden om same n met het Team Invasieve Exoten (TIE),
onderdeel van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit
(nVWA), een project op te starten. Het TIE ondersteunt
het ministerie van Economisc he Zaken, Landbouw en
Innovat ie (EL& I) bij de uitvoering van het exotenbel eid in
Nederland.
Het was niet mogeli jk om in deze stud ie alle invasieve
plantensoorten te behandelen. Op basis van een risico
ana lyse van het TIE en sugges ties vanuit het werkveld
zijn daarom zes soorten geselecteerd. Deze soorten zijn:

(japanse) duizendknoop

Er kome n in Nederland en Vlaanderen dr ie soorten
duizend knoop voor, die vaa k alle drie als 'Japanse
duizendkn oop' worden aangeduid: Japanse, Sachalinse
en Boheemse duizendknoop (zie tabelr), Deze laatste
word t ook wel bastaardduizendknoop genoemd en is
een kruising tussen de eerste twee. Japan se duizend
knoop is afkomst ig uit Oost-Azië en tusse n 1829 en 1841
in Nederland ingevoerd. Van hieru it heeft de soort zich
verder over Europa verspre id. Pas na 1950 is duizend knoop
in Nederland en België op grote schaa l gaan verwilderen.
De stengels sterven in het najaar af, maar de kruipende
wortelstok ken blijven in leven. De wortels kunnen gemak
kelijk een diepte van 3 meter bereiken. Tot voor kort werd
er vanuit gegaa n dat duizendk noop zich in on ze streken
uitsluitend vegetat iefvoortplan t. Recent is in Engeland en
België echter waargenom en dat er kiemkrachtige zaden
kunnen worden gevormd.
Duizend knoop kan een groot negat iefeffect hebben op
de inh eemse flora en fauna . Door het vroege uitlope n, de
snelle lengtegro ei en de vorming van een nagenoeg geslo
ten bladerdek wordt inheemse flora geheel overgroeid en
verdrongen. De soort heeft bovend ien weinig moeite om
door zwakke plekken in asfa lt, beton of metselwerk heen
te groe ien waardoor hoge kosten kunne n onts taan door
schade aa n funder ingen, verharding, infrast ructuur, riole
ringen en dra inage buizen. Ook kunnen massale duizend
knoopvegeta ties de sta biliteit van oevers van wate rgangen
in gevaar brengen.

_ Voo rkom verdere vers preiding
Devoornaa mste bronnen van verspreiding van duizend
knoop zijn machin aal maaien en de verplaatsi ng van
grond met wort elstokken van duizend knoop. Bij rnachi
naai maaien kunnen gemakke lijk stukken ste ngel met
knoop ofhet bovenste deel van de worte l worden ver
spreid. Fragmenten van wortelstok ken van enkele gra m
men en stengeldelen met knopen lopen zeer gemakkelijk
uit tot nieuwe planten. Zowel het maaien (dat bij voorkeur
handmatig wordt gedaa n) als het afvoeren van het materi
aal moet zeer nauwke urig gebe uren, om ervoor te zorgen
dat er geen rnaaisel wordt verspreid. Ook zou transport
van 'vervuilde' grond zoveel mogelijk moeten worden
beperkt. Vervuilde gro nd kan veilig worden hergebruikt
als deze minimaal 3 meter onder het maaiveld wordt

reuzenba lsemien , (Japanse) duizendknoop, Pontische
rododendron, reuzenberenklauw, Amerikaa nse vogelkers
en hemelboom. In dit ar tikel behandelen we de eers te drie
soorten.
In dit projec t, mede gefinan cierd door vijfwaterschap
pen, de gemeente Renkum en de provincie Gelderland,
is een groot deel van de reeds opgedane prak tijkkennis
in binnen- en buitenland verzameld en gecom bineerd
met kennis uit wetenschappel ijke literatuur. De verza
melde kennis over deze zes soorten is bijeengebracht

verwerkt. Bij het aan kopen van g rond is het belang rijk er
zeker van te zijn dat de betreffende gro nd niet is vervuild
met worte lstokken van duizen dk noop.

_ Best rijding in de prak t ijk
Door zijn groe ikracht en het uitgebreide systeem van
worte lstokken dat in leven blijft a ls het boveng rondse deel
van de plant wordt verwijderd, is de soo rt zeer moeilijk te
bestrijden. Om er zeker van te zijn dat de wortelstokken
zijn afgestorven, moet men de bestri jding minimaal dri e
tot vijf jaar volhouden. Chemische best rijdi ng is koste nd:'
ficiënt en vooral effect ief tusse n half augustus en eind
septe mber, omdat de plant en in het najaar reser vevoedse l
en daarmee de werkza me stoffen van het best rijdingsmid
del terug halen uit de bladeren naar de wortels. Over de
benodigde frequentie van behandelen tijdens het groe i
seizoen en mengverhoudi ng bestaan nog veel onduide
lijkheden. Chemische bestr ijding met het middel Gar lon
lijkt het meest gesc hikt, maar ook middelen op basis van
glyfosaat zijn gesc hikt. Toepass ing vindt plaats via verne
veling op de bladeren, het bestrijken van de bladeren , door
het bestrijken van verse snoeiwonden en door het injecte
ren van de stengels. Bij voorkeur maait men de betreffe nde
popu latie enkele weken voor elke chemische beha nde-

"Jing. Het afdekken van de gro eiplaats lijkt eveneens een
geschikte methode voor de bestrijding van duizendk noop.
Er is helaas weinig praktijkervaring opgedaan met deze



!iere beheer. Het gaa t in da t geval vaak om effecten op
biod iversiteit en natuu rlijkh eid, het effec t op de (bos)
verjong ing, het (toeko mst ig) effect op de beheerinrensi
teit en overlast voor de gebrui kers van terreinen (bv. doo r
reuze nberenklauw). Daarnaast moet rekening worden
gehouden met land elijk en regionaal beleid en ligt het
voor de hand ook goed nabuurschap te betrachten. Als een
aa ngrenze nde terreinbeheerder een soo rt actiefbestrijdt,
is het redelijk hier in elk geval rekening mee te houden
door de potenti ële verspreiding vanuit het eigen ter rein
zoveel mogelijk tegen te gaa n.
Bij de keuze van het type en de intensiteit van de bestrij
ding spelen naast de eigenschappen van de te bestri jden
soo rt, ook financiële argu menten een rol. Om de continu
iteit van de bestrijding over meerdere jaren te waarborgen,
is het belangrijk om voldoend e budget beschikbaa r te
hebbe n.
Ind ien na zorgvuldige afweging van alle aspecten wordt
besloten de soort niet te bestr ijden, is het in ieder geval
aa n te bevelen dergelijke soorten op nieuwe vestigingslo
caties toch te verwijderen. Op deze wijze kan tegen relatief
lage kosten worden voorkomen dat een soort zich verder
verbreidt.

_ Bes trijd ingsplan per soort
Als voor best rijding wordt gekozen , moeten voor het
hele beheergebied de hoeveelheden, oppe rvlakte en
exacte locaties van de probleemsoort nauwkeurig in
kaart worden gebracht. Neem hie rbij de verspreiding in
aangrenzende terreinen in acht en treed in overleg met de
beheerders van deze terr einen om snelle herkolonisatie
te voorkomen. Wijs ze zo nodig op het probleem, breng
ze op de hoog te van uw plann en en werk indien mogelijk
samen.
Een bestrijdingsplan omvat de jaarlijkse maatregelen,
houdt rekening met de omvang van de populati e(s),
het potenti eel voor herkolonisatie en andere relevante
terreinkenmerken. Hierbij moet de beheerder bepalen
of alle populaties binnen het gebied in één jaar worden
aa ngepa kt of dat dit over meerdere jaren wordt gespreid.
Belangrijk is het minimaliseren van het verbreidings risico
door een zorgvuldige afvoer van maaisel en grond en het
rein igen van gebruikte mach ines en materialen van zaden
en plantenresten voordat ze het terrein verlaten. Bij het
eventuele gebru ik van chemische bestrijdingsmid delen
d ient altijd rekening te worden gehouden met de geldende
wet- en regelgeving. Zorg voor voldoende grondige riacon
tro les om hergroei en herkolonisat ie zo snel mogelijk vast
te stellen en indien nodig actie te ondernemen.

_ Samenwerken en kennis uitw isselen
Het project heeft aangetoond dat invasieve uit heemse
plante nsoo rten volop worden bestreden middels diverse
method en en dat de aandac ht voor de problematiek
onder beheerders groeiende is.
De mate van aa ndacht wisselt echter sterk per soort en ook
binn en verschillende (terreinbeherende) organisaties. Ook
on tbreekt in veel gevallen samenwerking tussen behe-

korte. stijve.dlle- lange buigzame
hoekige rnlfen harenschubvormigI\a.... bl.d

Tabel 1: Overzichtbelangrijkste kenmerken
van de verschillende soorten duizendknoop

in een rapport en een praktij kgids met informatie voor
beheerders over de herkenning, het afw egin gskader om
al da n niet te bestri jden en de aa npak van de event uele
best rijdi ng.

met hode . Voorafgaand aan het groe iseizoen wordt de
popu latie afgedekt met landbouwplastic ofworte ldoek.
Het afdekmateriaal moet minimaal dr ie meter vanafde
rand van de populat ie beginnen om te voorkomen dat
worte luitlopers aan de rande n opko men. Op de afdekking
wordt een kolom gro nd (ca. 30 cm dik) aa ngebracht. De
gro ndko lom maskeert het afdekmateriaal en voorkomt
omhoog drukken en scheuren. Afgraven van grond op
locaties waa r duizend knoop voorkomt is, mit s het zorg
vuldig uitgevoerd, zeer efficiënt . Er moet tot 3 meter diep
worden gegraven en min imaal tot l ,S meter vanaf de rand
van de populatie of zoveel dieper of verder als de wor tels
in de bodurn te vinden zijn. Deze methode is in-de prakti jk
echter moeilijk toepasbaar vanwege de hoge kosten en
gro te impact op de g roeiplaats. Begrazing is een minder
geschikte opt ie omdat g rase rs duizend knoop liever links
laten liggen. In Groot-Brittan n ië is onderzoek gedaan
naar biologische bestri jding van duizendknoop met de
bladvlo Aphalara itadori , afko mstig uit het oorspronkelijke
verspre idingsgeb ied van duizendk noop. Deze bladvlo
foerageert zeer specifiek op duizendknoop. In 2 0 10 zijn
enkele gecont roleerde veldproeven opgesta rt . De du izend
knoop verzwakt ernstig als gevolg van de aanwezigheid
van deze bladvlo. maar sterft niet af. Dit maakt de verdere
bestrijd ing echter wel aa nzienlijk eenvoudiger. Verder
onderzoek moet uitw ijzen ofer risico's voor de natuurlijke
ecos ystemen bestaan met de introductie van de bladvlo.
maar de voorlopige resultaten wijzen niet in deze richt ing.

_ Bestrijden, beheren of negeren?
De keuze om een bepaa lde soort al dan niet te bestrijden
hangt afvan een aan tal factoren.
Allereerst moet de beheer der bepalen of een soo rt een
bedre iging vormt voor de doelstell ingen van het rcgu -



Reuzenbalsemien

Reuzenbalsemien (Impatiens,glandulifera) is a fkomstig uit
de Himalaya en in 1839 in Groot-Britta nniêvoor het eerst
geï ntroduceerd. De soo rt heeft zich de afgelopen decennia
sterk verbreid en komt op steeds meer plaatsen in West
Europa algemeen voor.
Reuzenbalsemien wordt tijdens de bloei (juli-oktober)
gekenmerkt door opvallende roze tot witte bloemen. Het
is een eenjarige soort met een beperkt en opp ervlakkig
wortel st elsel. Eén plant kan 2.500 tot 4 .0 0 0 zaden produ
ceren waarvan een groot percentage (tot 800f0) ontk iemt .
Ook relati efkleine individuen produceren levensvatba re
zaden. De zaden kunnen to t maximaal 18 maanden
overleven. Reuzenbalsemien gedijt het best op vochtige ,
st ikstofrijke bodems, zoa ls oevers van meren, beken en
rivieren, maa r komt ook in bossen, bos randen en uiter
waard en voor.
Reuzenbalsemien kan zee r dicht e groepen vormen waa r
door inh eemse planten- en diersoorten kunnen worden
verdronge n. Naas t negat ieve ecologische effecten kan
reuzenbalsemien ook economische schade veroorza ken.
Zo kunnen oevers van beken en rivieren en andere talud s
die dicht begro eid zijn met reuzenbalsem ien erosiegevoe
lig en instabiel word en . De plantensoorten en grassen die
voor de sta biliteit van de oevers zo rgen worden verdron
gen , waarn a vrijwel uitsluitend nog reuzenbalsemien
voorkomt. Het beperkte wortelstelsel sterft in de winter
af, waardoor de grond slecht wordt vastgehouden. Het
herstel van oevers en ta luds kan hoge kosten met zich mee
brenge n.

Bestrijding in de prakt ijk
De stra teg ie voo r het bestrijden van reu zenbalsemien is
relat ief eenvoudig, doord at het zaa d hooguit 18 maan
den (maa r meesta l korter) zijn kiemk racht behoudt.
Er ontwikkelt zich dus geen langlevende zaadbank.
In prin cipe is daarom slechts één jaar van int ensieve
bestri jding nodig waarbij alle exemplaren gedurende het
gehel e groe ise izoe n door middel van maaien en uit
trekken worden verw ijderd . Hiervoor zijn in het be tr ef
fende jaar minim aal 5 rondgangen noo dzake lijk. In het
daaropvolgende jaa r zijn regelma tige controles nodig.
De timing van de eers te best rijdin gsrond e is van groot

rende in stant ies onder ling en coördinatie door beleids
makers. Het is daa rom van belang dat er in de kom ende
jaren wordt ingezet op vergroting van de bewu stwording
ten aan zien van invasieve uith eem se plantensoorten en de
negatieve effecten die ze kunnen hebben .
Ook op het geb ied van kennis over de best rijdingsme
thod en van d iverse soorte n is nog veel werk te doen in
Noordwest Europ a. Probos zal zich h iervoor, in sa men
werkin g met ande re orga nisat ies, de kom end e jar en
in zett en . Daarbij is prakti jkervaring essentie el. Succes-
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belan g. Als deze te vroeg worden uitgevoerd is er g ro te
kan s op nood bloe i en als te laat wordt begonnen kan
het zaa d reeds gevallen zijn of tijdens de maatregelen
vallen. Afhan kelijk van de groeioms tandighede n in het
voo rjaar, zal de bes trijdi ng tuss en eind mei en eind juni
moeten plaatsvind en .
Bij kleine aa ntallen plan ten is handmatig uittrekk en de
meest efficiënte meth ode. Dit gaa t redel ijk eenvoud ig,
doordat het wortelstelsel oppervlakki g en beperkt van
om vang is. Bijgrot ere aa nta llen is mach ina a l maaien de
meest efficiënte methode.
Omdat de soort zich zee r effect ief via water verbreidt,
heeft de bes tr ijd ing van populati es lan gs wat erwegen
voorran g, waarbij stroomo pwaa rts moet worden begon
nen . Omdat reuzenbalsem ien di e is beschad igd, platge
dr ukt ofte hoog is afgesned en gemakkelijk opnieuw kan
uit groeien , moet de vegeta tie nauwkeurig en zeer kort
bij de g rond word en afgemaaid. Ook het onder wat er
zett en van terre inen t ijdens het g roeise izoe n is effec
tief. Reuze nba lsemien is ti jdens het g roeiseizoen slecht
bestand tegen inu ndatie, met nam e t ijdens en net na
ont kiem ing van de zaden.

volle en minder succesvolle erva ringen met best rijdi ngs
meth oden kunt u daarom steeds aa n ons door geven.

Het rapport 'De bestrijdingvaninvasieve uitheemse
plantensoorten' (oktober 20 11) is te downloadenvan
dewebsite van Probos (www.probos.nl)endepraktijkgids
' Invasieve plantensoorten,handreikingenvoor het beheer'
(zie pag. 12 de revue gepasseerd)is voor € 7,50 te bestellen
bij Probos (mail@probos.nl;0317-466555).


