Invasieve plantensoorten
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1
Inleiding

Sommige uitheemse planten, struiken en bomen die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich explosief. Ze komen in dusdanig grote aantallen voor dat ze een bedreiging vormen voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen. Daarnaast kunnen
ze de volksgezondheid of veiligheid bedreigen en daarmee de maatschappij
overlast of economische schade bezorgen. Een aantal van deze soorten heeft zich
de afgelopen decennia sterk verspreid in Nederland. Veel beheerders van bos,
natuur, wegen, waterlopen en openbaar groen hebben in het beheer al te maken
met deze soorten, herkennen de problematiek en beseffen zich dat het tijd wordt
om deze soorten op een structurele manier te gaan beheersen of bestrijden.
Op dit moment worden er willekeurig allerlei bestrijdingsmethoden uitgeprobeerd met wisselende resultaten, maar er is tot dusver in beperkte mate sprake
van kennisopbouw of kennisuitwisseling. Hierdoor gaat veel tijd, energie en geld
verloren. Om te voorkomen dat dit proces zich voortzet heeft Stichting Probos de
beschikbare kennis over de biologie en bestrijding van zes belangrijke invasieve
uitheemse plantensoorten verzameld en vertaald naar de Nederlandse praktijk.
Deze praktijkgids bevat informatie over effectieve en efficiënte methoden voor
de bestrijding van deze soorten in Nederland. Op basis van de informatie in deze
gids kunnen beheerders de soorten herkennen, de afweging maken of ze de
soort op een bepaalde locatie gaan bestrijden, beheersen of zijn gang laten gaan
en bepalen hoe ze de bestrijding willen aanpakken. Bij het bestrijden van invasieve soorten is het van groot belang om allereerst verdere verspreiding tegen
te gaan. Ten behoeve van beheer en bestrijding moeten plekken waar een soort
wordt waargenomen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Het is belangrijk om zeer alert te zijn op nieuwe vestigingsplekken en hier attent op te reageren, ook in aangrenzende terreinen. De bestrijding wordt vele malen moeilijker,
tijdrovender en duurder als dit te laat op gang komt. Probeer ook zoveel mogelijk
met beheerders van aangrenzende terreinen samen te werken.
Meer gedetailleerde informatie over de diverse methoden en praktijkervaringen
van diverse beheerders kan worden gevonden in het rapport “De bestrijding van
invasieve uitheemse plantensoorten”, dat de basis vormt voor deze praktijkgids.
Dit rapport is gratis te downloaden op www.probos.nl/rapporten of voor 15 euro
te bestellen bij Stichting Probos (mail@probos.nl; 0317-466555).
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Reuzenberenklauw
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken
Latijnse naam: Heracleum mantegazzianum
Gelijkende soorten: reuzenberenklauw lijkt sterk op de inheemse
gewone berenklauw (Heracleum sphondylium). Deze soort is niet
invasief en veroorzaakt geen brandwonden. Er is dan ook geen
bestrijdingsnoodzaak. Gewone berenklauw onderscheidt zich met
name van reuzenberenklauw door de veel kleinere bladeren en
bloemschermen en de geringere hoogte.
Hoogte: tot 4 meter
Levensduur: twee- of meerjarige plant
Bloeitijd: juni en juli
Wortels: stevige penwortel
Stengel: de stengel is roodpaars gevlekt, 5 tot 10 cm dik, tot 3 meter
lang en kan na beschadiging agressief sap afscheiden.
Bladeren: volgroeide bladeren worden tot 60 cm lang en zijn diep
ingesneden en getand. Ook de bladstengels kunnen
agressief sap afscheiden.
Bloemen: de samengestelde schermen met witte
bloemen hebben een doorsnee tot 80 cm.
Zaden: het zaad kan tot 7 jaar zijn kiemkracht behouden en wordt over een niet al te grote afstand (2-10
meter) verplaatst door de wind. Ontkieming wordt
geprikkeld bij verstoring van de bodem.

Waarom bestrijden?
Er zijn een drietal argumenten aan te voeren om tot bestrijding van reuzenberenklauw over te gaan. Het eerste argument is het feit dat reuzenberenklauw buiten
zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied vaak voorkomt in massale kolonies. Andere plantensoorten worden vaak volledig onderdrukt door de sterke kiemkracht
en grote bladeren (schaduwdruk). Hierdoor kunnen deze kolonies de inheemse
vegetatie verstoren en zeldzame soorten bedreigen. Het tweede argument betreft het gevaar op erosie tijdens het winterseizoen wanneer een kolonie zich op
een talud of helling bevindt. Er is in dat geval vrijwel geen vegetatie meer aanwezig om de grond vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld op dijken voor problemen
zorgen. Het derde argument zijn de giftige stoffen in het sap van de reuzenberenklauw. Contact met de sappen of een lichte aanraking van de plant in combinatie
met zonlicht kan leiden tot huidbeschadiging. Dit is met name in de bebouwde
omgeving en in terreinen met veel recreatie het belangrijkste argument voor
bestrijding. Het sap bevindt zich in de (blad)stengels en komt gemakkelijk vrij
bij beschadiging van de plant. Er kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes op
de huid ontstaan. Deze kunnen zich ontwikkelen tot grote blaren, die eruit zien
als ernstige brandwonden. Als litteken kan er een bruinverkleuring op de huid
achterblijven. Wanneer het sap in de ogen komt kan dit, wanneer niet op tijd actie
wordt ondernomen, zelfs tot blindheid leiden. De risico’s van reuzenberenklauw
zijn niet algemeen bekend onder het publiek.

Ecologie
Reuzenberenklauw geeft de voorkeur aan
standplaatsen met humeuze, vochtige grond
in de volle zon, maar is ook te vinden in bijna
alle voedselrijke, niet te droge biotopen met
een intensief beheer. Vaak zijn dit terreinen
die sterk door menselijk handelen zijn verrijkt
en beïnvloed. Enkele van de eigenschappen
die reuzenberenklauw tot een zo succesvolle
invasieve exoot maken zijn:
* efficiënte zaadverspreiding door water,
wind en menselijke activiteiten;
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vroegere ontkieming dan veel inheemse plantensoorten;
snelle groei;
de capaciteit een dichte begroeiing te vormen, met grote bladeren die de
inheemse vegetatie bedekken en beschaduwen;
het grote aandeel planten dat er in slaagt zaad te zetten, onder andere door
het vermogen om (na maaien) snel en op een lage hoogte tot bloei te komen
(noodbloei) en het zeer hoge percentage ontkiemde zaden.

Historie en herkomst
Oorspronkelijk komt reuzenberenklauw voor in de zuidwestelijke heuvels van
de Kaukasus. Daar groeit hij langs rivieren, bosranden en op open grasvelden in
bergachtig gebied tot op 2200 meter hoogte, met een jaarlijkse regenval tussen
1000 en 2000 mm. In Nederland werd de soort ruim 150 jaar geleden voor het
eerst als sierplant gebruikt. Ongeveer 100 jaar geleden is de soort verwilderd
geraakt en vooral de laatste 30 jaar neemt hij sterk in aantal toe.

Bestrijding in de praktijk
Met de bestrijding van reuzenberenklauw is in verhouding tot andere uitheemse
plantensoorten veel geëxperimenteerd. Er is dan ook voldoende kennis beschikbaar om een goede bestrijding van deze soort mogelijk te maken. De bestrijding
van reuzenberenklauw vergt, zoals bij veel invasieve exoten, een langdurige en
intensieve inzet.
Voordat begonnen wordt met de bestrijding moet bij elke exoot eerst voorkomen
worden dat de soort zich verder kan verspreiden om de effecten van het bekende
spreekwoord ‘dweilen met de kraan open’ te voorkomen. In het geval van reuzenberenklauw kunnen hiervoor de bloemschermen verwijderd worden. De timing is
hierbij van belang. Als de schermen te vroeg worden verwijderd, zijn de planten
na deze ingreep toch weer in staat te bloeien en rijp zaad te produceren met vaak
een grotere zaadproductie tot gevolg. Worden de bloemschermen te laat verwijderd, dan kan een deel van het zaad al gevallen zijn of bij het verwijderen alsnog
vallen en op de grond verder rijpen. De verwijderde bloemschermen worden bij
voorkeur afgevoerd in afgesloten plastic zakken, gedroogd en gecomposteerd of
verbrand.

De meest geschikte methode voor de bestrijding van reuzenberenklauw verschilt per situatie en is afhankelijk van de populatiegrootte, terreinkenmerken en
uitgangspunten van de organisatie. Uit de beschikbare methoden kan een keuze
worden gemaakt met behulp van onderstaand stroomschema. Begrazing kan in
een zeer dichte, grote kolonie van reuzenberenklauw zeer effectief zijn, maar bij
verspreide kleinere populaties te kostbaar en inefficiënt. Op plekken met enkele
exemplaren is uitsteken een meer geschikte methode. Voor de bestrijding is
echter vaak een combinatie van diverse methoden nodig. Zo kunnen er plaatsen
zijn die voor de grazers niet bereikbaar zijn, zodat aanvullend uitsteken of maaien
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noodzakelijk is. De werkwijze en de voor- en nadelen van de verschillende methoden worden hieronder uitgewerkt. Ongeacht de gebruikte methode dienen de
terreindelen waar reuzenberenklauw is bestreden tenminste twee keer per jaar
(april en juni) te worden gecontroleerd op nieuwe zaailingen. Omdat de zaden
van reuzenberenklauw hun kiemkracht tot 7 jaar lang kunnen behouden is lange
tijd nazorg nodig.

Uitsteken
Als reuzenberenklauw wordt uitgestoken op 15 cm diepte, net onder de
wortelhals (het groeipunt), sterft de plant volledig af. Deze maatregel kan
het beste in het vroege voorjaar worden uitgevoerd met een herhaling in de
zomer in verband met later ontkiemde planten. Het is een zeer doeltreffende,
maar arbeidsintensieve methode en is daarom alleen aan te raden op plaatsen
met een klein aantal exemplaren. De uitgestoken planten moeten bij voorkeur
met de wortelhals vrij van de grond in het veld worden achtergelaten, om te
voorkomen dat deze opnieuw
kunnen wortelen. Als de plant
al bloeit moet in elk geval het
bovenste deel worden afgevoerd
en vernietigd om te voorkomen
dat narijpend zaad voor nieuwe
individuen zorgt.

Begrazing
Intensieve begrazing is een veelgebruikte en bewezen efficiënte
methode voor grote populaties
reuzenberenklauw. Schapen zijn
hiervoor het meest geschikt,

Reuzenberenklauw kan zeer effectief
worden bestreden middels begrazing
door schapen. Er moet echter worden
gecontroleerd op voor schapen moeilijk
bereikbare plekken, waar aanvullende
maatregelen nodig zijn.

maar ook geiten en runderen kunnen worden ingezet. Meestal moeten de grazers wennen aan reuzenberenklauw voordat ze de planten volop beginnen te
eten. Al snel ontwikkelen ze echter een uitgesproken voorkeur voor de plant.
Er bestaat voor dieren een klein risico dat ze te veel reuzenberenklauw eten
en zichzelf daardoor “vergiftigen” vanwege de giftige stoffen in het sap van de
plant. Kuddes moeten bij voorkeur bekend zijn met de soort in verband met
gewenning aan de giftige stoffen. Het sap kan een ontsteking van de huid
veroorzaken. Vooral blote niet-gepigmenteerde huid is hier erg gevoelig voor.
De keuze voor grazers met een sterkere pigmentatie van de huid, bijvoorbeeld
schapen met een zwarte kop, heeft dan ook de voorkeur. Zwartkopschapen
en Kempische heideschapen blijken uit praktijkervaringen geschikte rassen
te zijn. Afhankelijk van de grootte van de populatie reuzenberenklauw, kan
worden gevarieerd met drie tot acht schapen per hectare. De begrazing dient
in de periode van 1 maart tot 1 november plaats te vinden. Als de schapen te
laat in het jaar worden ingezet, worden de planten weliswaar kaal gevreten,
maar kunnen deze wel tot bloei komen (zie foto pagina 11). Het is dus noodzakelijk de begrazing op tijd in te zetten of de bloemschermen handmatig te
verwijderen. De begrazing moet gedurende zeven jaar worden voortgezet.
Eventueel kan na enkele jaren, als de aantallen afnemen, worden overgestapt
op een andere bestrijdingsmethode, bijvoorbeeld uitsteken.
Praktische tip! Controleer bij de start van het begrazingsseizoen of er geen
obstakels in het terrein aanwezig zijn waardoor de dieren eventueel niet alle
planten zouden kunnen bereiken (zie foto pagina 8). Laat bijvoorbeeld na een
dunning geen grote stapels tak- en tophout liggen die als ‘beschermende kooi’
kunnen dienen voor kleine groepen reuzenberenklauw. De soort kan zich dan
van hieruit weer uitzaaien. Verwijder de obstakels of zorg dat de planten er niet
tot bloei komen.

Maaien
Maaien is vooral bij grote kolonies geschikt. Er moet ten minste vijf keer per
groeiseizoen worden gemaaid om te voorkomen dat de plant gaat bloeien,
nieuwe zaden produceert en ondergrondse reserves aanlegt. De eerste
maaibeurt moet eind april of begin mei plaatsvinden. Dit maairegime moet
gedurende een tijdsperiode van minimaal vier jaar worden voortgezet om
de soort kwijt te raken. Daarna blijven controles tot het zevende jaar nodig.
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Eenmalig maaien van reuzenberenklauw, ongeacht het moment van het jaar,
vermindert weliswaar de groei, maar vermindert de aantallen niet en kan ook
bloei en zaadzetting niet voorkomen. Als reactie op afmaaien produceren de
planten namelijk nieuwe scheuten en kan er noodbloei optreden.
Een aanvullende maatregel op maaien is het inzaaien van de locatie met een
mix van grassen, zodat een dichte grasmat kan ontstaan die het ontkiemen
van de zaden van reuzenberenklauw bemoeilijkt. De voorkeur gaat uit naar
inheemse, competitieve soorten die een dichte mat vormen en goed bestand
zijn tegen maaien, bijvoorbeeld: roodzwenkgras (Festuca rubra), rietzwenkgras
(Festuca arundinacea) of Engels raaigras (Lolium perenne). Er wordt aanbevolen
4000 zaden per m2 te gebruiken.
LET OP: Bij maaien kan het sap van de plant gemakkelijk vrijkomen. Omdat
het sap agressief is onder invloed van licht, kan het werk het best op een zwaar
bewolkte dag plaatsvinden. Het dragen van beschermende kleding die het
hele lichaam bedekt wordt aanbevolen. Ook de ogen moeten daarbij goed zijn
beschermd. Het wordt aanbevolen om bij het maaien van grote populaties een
mondmasker te dragen of regelmatig te pauzeren, omdat er mensen onwel zijn
geworden bij het maaien van grote populaties reuzenberenklauw.
Was de huid bij contact met reuzenberenklauw direct af met water en zeep.
Zorg dat de huid bedekt wordt zodat er geen zonlicht op kan komen. Het is
verstandig om dit stuk huid een week lang uit de zon te houden. Wrijf het sap
niet uit en voorkom aanraking van het gezicht. Als er sap in de ogen terecht
is gekomen, dan moeten de ogen direct met veel water worden uitgespoeld.
Neem daarna zo snel mogelijk contact op met een huisarts. Ga direct naar de
spoedeisende hulp als u sap in de mond heeft gekregen, dit is zeer gevaarlijk.

Chemisch
Talrijke proeven hebben aangetoond dat reuzenberenklauw gevoelig is voor
herbiciden op basis van glyfosaat. Bij de bestrijding van reuzenberenklauw is
de noodzaak om glyfosaat te gebruiken echter klein, omdat er andere efficiënte methoden beschikbaar zijn. Glyfosaat kan het beste vroeg in het
groeiseizoen worden aangebracht, wanneer de planten een hoogte van 20
tot 50 cm hebben bereikt en de bladeren zich hebben ontwikkeld. Hierdoor
wordt voorkomen dat de planten kunnen bloeien. Bovendien zijn de planten dan nog redelijk eenvoudig te bereiken voor terreinmedewerkers. Een
nabehandeling eind mei / begin juni is noodzakelijk om zaailingen te doden

die na de eerste behandeling ontkiemd zijn. Het gehele behandelde gebied
moet vervolgens in juli en september weer gecontroleerd worden op nieuwe
zaailingen en overlevende planten. Deze methode moet tenminste vier jaar
worden voortgezet om reuzenberenklauw succesvol uit te roeien.

Biologisch
Het middel BioBeer is een biologisch bestrijdingsmiddel voor reuzenberenklauw. Dit middel bevat de schimmel Sclerotina sclerotiorum, die van nature
in Nederland voorkomt. In de plant tast de schimmel de wortel aan en zorgt
voor slecht kiemende zaden. Het middel moet bij voorkeur in het begin van
het groeiseizoen worden aangebracht. Biobeer geeft uiteenlopende resultaten, maar lijkt gezien de ervaringen alleen geschikt voor gebruik op beperkte
schaal bij groeiplaatsen op zandgronden. Op kleigronden lijkt het middel
onvoldoende te werken. Het mag momenteel echter uitsluitend voor proefdoeleinden worden gebruikt op specifieke locaties waarvoor door het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een
proefontheffing is verleend. Het kan daarom op dit moment niet voor het
reguliere beheer worden ingezet.
Schapen aan het werk.
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Reuzenbalsemien
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kenmerken
Latijnse naam: Impatiens glandulifera Royle
Hoogte: tot 2,5 meter
Levensduur: eenjarig
Bloeitijd: juli t/m oktober
Wortels: stengelvoet met steltwortels
Stengels: de stengels zijn dik, kaal en geribd met brede knopen
Bladeren: de tegenoverstaande of in kransen van 3 tot 5 zittende
bladeren zijn langwerpig, toegespitst en scherp getand met rode
punten op de zaagtanden en forse, knotsvormige rode klieren in de
bladoksels
Bloemen: rozewit, soms rood of wit, van binnen gevlekt en 2½ tot 4
cm groot, in pluimen met 2 tot 15 bloemen op rechte, schuin omhoog
staande stelen
Vruchten en zaden: na de bloei worden de ei- tot peervormige doosvruchten gevormd. Eén plant kan 2.500 tot 4.000 zeer
kiemkrachtige (80% loopt uit) zaden produceren, die
tot 7 meter van de plant kunnen wegschieten als de
rijpe vrucht zich opent. Transport van de zaden vindt
veelal via beken en rivieren plaats. De zaden kunnen
tot maximaal 18 maanden overleven.

Waarom bestrijden?
Reuzenbalsemien is een bedreiging voor de lokale vegetatie en biodiversiteit in
Europa. De snelle zaadverspreiding in combinatie met een grote aantrekkingskracht op bestuivers maakt de soort zeer concurrentiekrachtig ten opzichte van
inheemse plantensoorten. Reuzenbalsemien kan door de explosieve groei zeer
dichte opstanden vormen en daardoor niet alleen inheemse plantensoorten
verdringen en verstikken, maar ook de fauna die erin leeft. In verstoorde oevervegetaties waar de soort wijdverbreid voorkomt kan de soortenrijkdom tot
25% afnemen. Veel van de soorten die een negatief effect van reuzenbalsemien
ondervinden zijn echter algemene soorten. Naast negatieve ecologische effecten
kan reuzenbalsemien ook economische schade veroorzaken. Zo kunnen oevers
van beken en rivieren en andere taluds met dichte opstanden van reuzenbalsemien erosiegevoelig en instabiel worden. Plantensoorten en grassen die voor de
stabiliteit van de oevers zorgen, kunnen zich op deze plekken namelijk moeilijk
handhaven. Reuzenbalsemien heeft een beperkt wortelstelsel dat in de winter
afsterft, waardoor de grond slecht wordt vastgehouden. Het herstel van oevers en
taluds kan hoge kosten met zich mee brengen.
12
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Ecologie
Reuzenbalsemien komt voor op uiteenlopende groeiplaatsen, maar gedijt het
best op vochtige, voedselrijke en stikstofrijke bodems, zoals oevers van meren, beken en rivieren. Maar ook in bossen, bosranden en uiterwaarden kan de
soort voorkomen. In de eerste fases van de
kolonisatie van een gebied heeft reuzenbalsemien een voorkeur voor door de mens
beïnvloede groeiplaatsen, terwijl in latere
stadia vooral meer stabiele systemen worden
gekoloniseerd. Reuzenbalsemien heeft een
sterk regeneratief vermogen. Afgemaaide
stengels kunnen opnieuw uitgroeien en tot
bloei komen. Ook relatief kleine individuen
produceren bloemen en zaden. De tijd tussen
het ontkiemen en het begin van de bloei is
ongeveer twaalf weken. De soort is intolerant
voor vorst en droogte, maar relatief schaduw-

tolerant. De individuen verwelken snel en kunnen alleen overleven als de periode
van droogte van korte duur is.

Herkomst en historie
Reuzenbalsemien is afkomstig uit de Himalaya, waar hij groeit op een hoogte van
1800 tot 4000 meter. De soort werd in 1839 ingevoerd in Groot-Brittannië, is vanaf
1900 gaan verwilderen en kan momenteel in heel West-Europa worden aangetroffen. Begin negentiende eeuw werd de soort ook in Nederland als tuinplant
geïntroduceerd en de afgelopen decennia is deze op veel plaatsen verwilderd
vanuit tuinen en door gebruik door imkers. Reuzenbalsemien komt op steeds
meer plaatsen in Nederland algemeen voor.

Reuzenbalsemien kan in zeer grote aantallen voorkomen op oevers van rivieren en beken. Door
het oppervlakkige wortelstelsel dat in de winter afsterft, kan dit instabiliteit van deze oevers tot
gevolg hebben.

Bestrijding in de praktijk
De strategie voor het bestrijden van reuzenbalsemien is relatief eenvoudig, doordat het zaad hooguit 18 maanden (maar meestal korter) zijn kiemkracht behoudt.
Er ontwikkelt zich dus geen langlevende zaadbank. In principe is daarom slechts
één jaar van intensieve bestrijding nodig, met twee of drie controleronden na de
intiële bestrijding. In het tweede jaar zijn na-controles en beperkte bestrijding
noodzakelijk om de soort volledig uit een gebied te verwijderen.
Door het grote regeneratievermogen en de effectieve verspreiding is het verwijderen van reuzenbalsemien arbeidsintensief. Omdat de soort zich zeer effectief
via water verspreidt, heeft de bestrijding van populaties langs waterwegen
voorrang. Als de soort zich over een grote oppervlakte langs een waterloop heeft
verspreid heeft, moet de bestrijding grootschalig worden aangepakt. Bij kleinschalige, incidentele bestrijding wordt een oever namelijk snel opnieuw gekoloniseerd. Om stroomafwaartse verspreiding tegen te gaan dient stroomopwaarts
met bestrijding te worden begonnen.
De timing van de maatregelen is van groot belang. Als deze te vroeg worden
uitgevoerd kunnen de planten regenereren en als te laat wordt begonnen zal het
nieuw gezette zaad in staat zijn te ontkiemen. Afhankelijk van de groeiomstandigheden in het voorjaar, zal de bestrijding tussen eind mei en eind juni moeten
plaatsvinden. Op dat moment is de reuzenbalsemien gemakkelijk te herkennen.
Alle exemplaren moeten gedurende het gehele groeiseizoen worden verwijderd.
In het stroomschema op pagina 16 is weergegeven welke methoden het meest
geschikt zijn. Bij kleine hoeveelheden planten (<200) is handmatig uittrekken
de meest efficiënte methode gevolgd door maaien. Bij grotere populaties zijn
machinaal maaien en inunderen de meest efficiënte methoden. Begrazing en
chemisch behandelen zijn ook effectief, maar respectievelijk minder geschikt en
minder gewenst dan maaien en inunderen. Het gebruik van glyfosaat is vaak niet
toegestaan bij open water en langs waterwegen, plaatsen waar reuzenbalsemien
juist het meest voorkomt. Bovendien zijn er goede alternatieven voorhanden. Tot
op heden is er nog geen bruikbare biologische bestrijder van reuzenbalsemien
gevonden.
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REUZENBALSEMIEN
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Ook in bossen en
bosranden komt
reuzenbalsemien
regelmatig voor,
vaak als gevolg
van het dumpen
van tuinafval.

Maaien
Houd er rekening mee dat reuzenbalsemien die te hoog is afgesneden, beschadigd of platgedrukt, gemakkelijk opnieuw kan uitgroeien. De vegetatie
moet zeer kort bij de grond worden afgemaaid. Idealiter gebeurt dit bij droog
weer zodat de afgemaaide planten snel uitdrogen en niet opnieuw kunnen
wortelen. De afgemaaide planten kunnen dan in het veld achter worden
gelaten. Bij vochtiger omstandigheden kunnen de plantenresten het beste
worden afgevoerd. Bij voorkeur wordt gewacht met maaien tot net voor de
zaadzetting, om de kans op noodbloei zo klein mogelijk te maken.

Uittrekken
Reuzenbalsemien is redelijk eenvoudig met de hand uit te trekken, doordat
het wortelstelsel oppervlakkig en beperkt van omvang is. Het is niet noodzakelijk om het gehele wortelstelsel te verwijderen, het belangrijkst zijn de
wortels dicht bij de stengel.

Inunderen
Tijdens het groeiseizoen is reuzenbalsemien slecht bestand tegen inundatie,
met name tijdens en net na ontkieming van de zaden. In de winter is de soort
hier echter prima tegen bestand. Het inunderen van terreinen waar de soort
voorkomt kan de aantallen aanzienlijk verminderen.

Chemisch
Bij chemische behandeling kunnen de planten het beste in het voorjaar
worden besproeid, net voordat de bloemen zich vormen. Het bladoppervlak
heeft zich op dat moment voldoende ontwikkeld waardoor de glyfosaat in
voldoende mate wordt opgenomen. Bloeiende planten zijn na besproeiing
met herbiciden nog in staat om levensvatbare zaden te produceren.

Begrazing
Reuzenbalsemien is gevoelig voor begrazing. Uit onderzoek is gebleken dat
schapen en runderen de planten in zijn geheel eten. De soort groeit echter
vaak op plaatsen waar begrazing niet of nauwelijks mogelijk is (oevers en
drassige terreinen). Bovendien zijn er in veel gebieden vaak voor grazers aantrekkelijkere soorten aanwezig, waardoor ze reuzenbalsemien zullen mijden.
Begrazing is daardoor in beperkte mate voor de bestrijding inzetbaar.
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Japanse duizendknoop
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kenmerken
De naam “Japanse duizendknoop” wordt algemeen gebruikt voor een
drietal in Nederland voorkomende soorten: Japanse, Sachalinse en
Boheemse duizendknoop. Deze laatste wordt ook wel bastaardduizendknoop genoemd. Daarnaast zijn er nog een aantal terugkruisingen
tussen deze verschillende soorten. In deze gids wordt met ‘duizendknoop’ de bovengenoemde drie soorten inclusief de terugkruisingen
bedoeld.
Latijnse naam: Fallopia japonica (var. Japonica en var. compacta), Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica
Hoogte: zie afbeelding 1
Levensduur: overblijvende plant
Bloeitijd: augustus en september
Wortels: dikke (> 1 cm dik), kruipende wortelstokken. De wortels kunnen een diepte van 3 tot zelfs 7 meter bereiken. Als er een knop aanwezig is kunnen kleine deeltjes van de wortelstokken,
zelfs ter grootte van 0,7 gram en vanaf een diepte van
2 meter, weer uitgroeien tot een nieuwe plant.
Stengel: de buisvormige, rechtopstaande stengels zijn
blauwgroen of roodachtig en sterven tegen de winter
af.
Bladeren: zie tabel 1
Bloemen: de in de bovenste bladoksel groeiende witte
smalle pluimen zijn bebladerd.
Zaden: alleen de terugkruisingen van Boheemse duizendknoop met Japanse of Sachalinse duizendknoop
vormen glanzende zwarte zaden.

Waarom bestrijden?
Duizendknoop is een zeer invasieve exoot die een groot negatief effect heeft op
de inheemse vegetatie in Nederland. Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek wordt inheemse flora
geheel overgroeid en verdrongen. De soort heeft weinig moeite om door zwakke
plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Zo kan duizendknoop
voor hoge kosten zorgen, doordat schade kan ontstaan aan funderingen, verharding, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. Ook kan een intensiever
(maai)beheer noodzakelijk zijn op plekken waar de soort voorkomt, bijvoorbeeld
met het oog op de verkeersveiligheid. Door het wegconcurreren van de (gras)vegetatie op dijken, oevers en andere taluds kan duizendknoop in de winterperiode
erosie veroorzaken. Massale duizendknoopvegetaties kunnen zo de stabiliteit van
oevers van watergangen in gevaar brengen.

		
Ecologie
In het natuurlijke verspreidingsgebied is Japanse duizendknoop (var. Japonica)
een onderdeel van hoogopgaande ruigten op rivieroevers en in bosranden van
rivierbegeleidende bossen. In Europa worden de diverse soorten duizendknoop
aangetroffen op zeer uiteenlopende, niet te voedselarme en/of te droge standplaatsen met een pH tussen 3.5 en 7.5. De soort komt vaak voor op sterk door
menselijk handelen verstoorde en verrijkte groeiplaatsen.
De bovengrondse delen van de plant sterven
tegen de winter af. De opgebouwde koolhydraatreserves in de wortelstokken stellen
de plant in staat in het voorjaar (eind maart,
begin april) binnen korte tijd vele dicht bij
elkaar staande stengels met een aanzienlijk
bladoppervlak te vormen. De soort kan zo
grote, dichte populaties vormen. De verspreiding van duizendknoop vindt in hoofdzaak
langs vegetatieve weg plaats. Fragmenten
van enkele grammen en stengeldelen met
knopen lopen zeer succesvol uit tot nieuwe
planten.
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Tot voor kort werd er vanuit gegaan dat de verspreiding van duizendknoop in
Europa uitsluitend vegetatief plaatsvindt, omdat de hier voorkomende duizendknopen steriel zouden zijn. Recent is echter in Engeland en België aangetoond
dat er wel kiemkrachtige zaden worden gevormd. Dit risico op het produceren
van levensvatbare zaden is ook in Nederland aanwezig als de Boheemse duizendknoop terug kan kruisen met Japanse of Sachalinse duizendknoop. Dit zou de
beheersing en bestrijding van de soort verder kunnen bemoeilijken. Als duizendknoop wordt aangetroffen die levensvatbare zaden produceert, dient deze met
voorrang te worden bestreden.

Tabel 1. Overzicht belangrijkste kenmerken van de verschillende soorten duizendknoop.

Japanse
duizendknoop

Boheemse
duizendknoop

Sachalinse
duizendknoop

Fallopia japonica

Fallopia x bohemica

Fallopia sachalinensis

hoogte (m)

1,5–2,5

2-5

3-6

stengel

veelvuldig vertakt

weinig tot veelvuldig vertakt

geen tot enkele
vertakkingen

grootte blad
(cm)

10-18

15-30

25-50

bladvoet

recht

recht tot zwak
hartvormig

duidelijk hartvormig

haren blad

schubvormig

korte, stijve, driehoekige haren

lange buigzame
haren

Herkomst en historie
Japanse duizendknoop is afkomstig uit Oost-Azië en is tussen 1829 en 1841
vanuit Japan in Nederland ingevoerd. De ingevoerde planten werden gekweekt
in de kwekerij ‘Jardin d’Acclimation’ te Leiden. Dit is waarschijnlijk de bron van de
meeste, zo niet alle, in Europa voorkomende Japanse duizendknoop. In 1850 is
er vanuit deze kwekerij materiaal naar London verstuurd, vanwaar de plant over
diverse landen is verspreid. In Leiden schijnen de oorspronkelijke exemplaren
nog tot op de dag van vandaag voort te leven. Pas na 1950 is duizendknoop in
Nederland op grote schaal gaan verwilderen. Het dumpen van tuinafval heeft
waarschijnlijk in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van de plant in de
primaire fase. De minder algemene Sachalinse duizendknoop is afkomstig uit
Noordoost-Japan en is iets later in Nederland geïntroduceerd dan de Japanse
duizendknoop. De Boheemse duizendknoop is een hybride die in Engelse tuinen
sinds 1872 werd gekweekt. In 1983 werd de soort voor het eerst verwilderd geïdentificeerd in Tsjechië. Al snel bleek dat de Boheemse duizendknoop al geruime
tijd in veel Europese landen voorkwam, maar nooit als zodanig was herkend.
De Boheemse duizendknoop is in Nederland voor het eerst in 1998 herkend en
waarschijnlijk bestaat een groot deel van de duizendknoop in Nederland uit deze
variant. Duizendknoop komt inmiddels wijd verspreid voor in Nederland.

Voorkomen verspreiding
De voornaamste bronnen van verspreiding van duizendknoop zijn machinaal
maaien en de verplaatsing van grond met daarin wortelstokken van duizendknoop. Om de verdere verspreiding een halt toe te roepen moet machinaal
maaien en grondverplaatsing op plaatsen waar duizendknoop voorkomt, zoveel
mogelijk worden vermeden. Bij machinaal maaien kunnen gemakkelijk stukken
stengel met knoop of het bovenste deel van de wortel worden verspreid. Deze
delen kunnen uitlopen en op andere plaatsen een nieuwe populatie vormen.
Maaien moet daarom bij voorkeur handmatig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld
met een bosmaaier. Zowel het maaien als het afvoeren van het materiaal moet
zeer nauwkeurig gebeuren, om ervoor te zorgen dat er geen maaisel wordt
verspreid. Het maaisel moet, totdat het is afgestorven, op een plek worden opgeslagen waar de stengels niet opnieuw kunnen uitlopen, bijvoorbeeld op een
dichte, verharde ondergrond. Vervolgens kan het worden verbrand of afgevoerd
naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf, waar het wordt gecomposteerd.
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Wanneer de mogelijkheid zich voordoet kan een populatie duizendknoop
zeer snel uitbreiden, zoals hier op een
kapvlakte nabij Renkum. In deze situatie kan dit problemen opleveren voor
het slagen van de jonge aanplant.

Duizendknoop wordt ook op beperkte schaal verspreid door het dumpen van
tuinafval. De bewustwording bij het publiek over de problemen met duizendknoop is vooralsnog zeer gering, waardoor dit probleem voorlopig zal blijven
bestaan. Attent zijn op nieuwe vestigingsplekken en snel en adequaat handelen
kan voorkomen dat nieuwe vestigingsplaatsen uitgroeien tot grote populaties.
Grondtransporten zijn een belangrijke bron van verspreiding. Te verplaatsen
grond die wortelstokken van duizendknoop bevat wordt nu onbehandeld op andere plaatsen hergebruikt waardoor op deze locaties nieuwe populaties ontstaan.
Helaas is er op dit moment in Nederland geen richtlijn of wetgeving om het transport van (met wortelstokken van duizendknoop) ‘vervuilde’ grond te reguleren.
Gezien de zeer problematische bestrijding van duizendknoop zou transport van
vervuilde grond zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Vervuilde grond kan
veilig worden hergebruikt als deze minimaal 3 meter onder het maaiveld wordt
verwerkt. Grond kan ook veilig worden hergebruikt als stengels en wortelstokken worden verwijderd, bijvoorbeeld door de grond te zeven op een plaats waar
geen risico bestaat voor verdere verspreiding. Eventuele uitlopers kunnen daarna
handmatig uitgetrokken worden. Nadat er gedurende één groeiseizoen geen
uitlopers meer worden waargenomen is de grond geschikt voor verder gebruik.
Bij het aankopen van grond is het belangrijk om er zeker van te zijn dat de betreffende grond niet is vervuild met wortelstokken van duizendknoop. Vraag dus om
een “duizendknoopvrij-verklaring”.

Bestrijding in de praktijk
Door het uitgebreide systeem van wortelstokken, dat in leven blijft als het bovengrondse deel van de plant wordt verwijderd, en zijn groeikracht is de soort zeer
moeilijk te bestrijden. Er zijn weliswaar geen gemakkelijke bestrijdingsmethoden
beschikbaar, maar met een intensief beheer en een combinatie van methoden is
de soort succesvol te bestrijden. Zoals in het stroomschema op pagina 22 te zien
is, zijn afdekken, chemisch behandelen en afgraven de meest geschikte methoden voor de bestrijding van duizendknoop. Als geen van deze methoden tot de
mogelijkheden behoort is zeer intensief maaien een laatste middel. De methoden
worden hieronder verder uitgewerkt. Na succesvolle bestrijding blijven na-controles gedurende vele jaren nodig omdat de wortelstokken van duizendknoop zeer
lang ondergronds in leven zouden kunnen blijven.
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Chemisch
Bestrijding met herbiciden is een kostenefficiënte methode. Het kan echter
erg lang duren voordat de behandeling succes heeft. In Nederland zijn voor
de bestrijding van duizendknoop uitsluitend middelen op basis van glyfosaat
(zoals Roundup) beschikbaar. Chemische middelen kunnen tijdens de groeiperiode met twee methoden worden toegepast, namelijk via verneveling op
de bladeren en door het bestrijken van verse snoeiwonden (stobbenbehandeling). Bestrijding met glyfosaat via verneveling op de bladeren is vooral effectief tussen half augustus en eind september, omdat de planten in het najaar
reservevoedsel en daarmee de werkzame stoffen terughalen uit de bladeren
naar de wortels. De chemische behandeling wordt vooraf gegaan door een
maaibeurt in mei of juni. Deze behandelmethode moet gedurende ten minste
drie jaar worden voortgezet. Gebruik in het voorjaar is mogelijk, maar minder
effectief. Het besproeien van zowel de boven- als onderzijde van de bladeren
bevordert het resultaat. Om de hoeveelheid chemisch bestrijdingsmiddel zo
laag mogelijk te houden en besproeiing van omringende vegetatie te voorkomen, kan de herbicide ook op verse snoeiwonden worden gesmeerd. Door het
grote aantal stengels is deze methode echter zeer arbeidsintensief.

Afgraven
Afgraven van grond op locaties waar duizendknoop voorkomt en deze plek
vervolgens weer opvullen met schone grond is zeer efficiënt, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Er moet tot drie meter diep worden gegraven en minimaal tot anderhalve meter vanaf de rand van de populatie of zoveel dieper
of verder als de wortels in de bodem te vinden zijn. Om een schatting van de
kosten te kunnen maken kunnen enkele proefgaten worden gegraven om te
bepalen in welke mate de wortels zich horizontaal hebben verspreid en hoeveel grond er moet worden afgegraven. Zoals eerder beschreven zijn er twee
opties met de afgegraven grond, afvoeren en hergebruiken of zeven. Bij het
zeven van de wortels kunnen gemakkelijk kleine stukken wortelstok achterblijven en opnieuw uitgroeien. Het is onwaarschijnlijk dat op deze manier een
populatie kan worden uitgeroeid. Wel kunnen hiermee, vooral op losse (zand)
grond, de aantallen, sterk worden verminderd. De bestrijding met glyfosaat of
door maaien wordt hierdoor eenvoudiger en minder intensief. Ploegen, spitten of frezen wordt afgeraden, omdat dit de aantallen duizendknoop niet of
nauwelijks vermindert en de verspreiding van wortelstokken in de hand werkt.

Duizendknoop groeit moeiteloos door
zwakke plekken in metselwerk, beton of
asfalt heen.

Maaien
Machinaal maaien wordt sterk
afgeraden, omdat hierbij stukken
wortelstok of stukken stengel met
knoop kunnen worden verspreid.
Als machinaal maaien onvermijdelijk is, moeten de stengels zo kort
mogelijk bij de grond worden afgemaaid. Het maaiwerk moet zeer
zorgvuldig worden uitgevoerd, om
er voor te zorgen dat er geen maaisel wordt verspreid. Wellicht dat
werken met een maai-zuig combinatie een uitkomst biedt, maar hier zijn voor duizendknoop nog geen ervaringen mee. Het maaisel uit de opvangbak zal zeer zorgvuldig moeten worden
afgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er kan beter voor handmatig maaien, bijvoorbeeld met een bosmaaier of zeis, worden gekozen. Maaien
is echter alleen effectief bij een zeer hoge maaifrequentie van twee keer per
maand of meer gedurende het groeiseizoen. De jonge scheuten mogen dan
niet groter worden dan 15 cm. Op dat moment stopt de plant veel energie in
nieuwe spruiten, maar deze spruiten kunnen nog geen energie aan de wortels
terugleveren en de wortels worden daardoor uitgeput. Deze maatregelen
moeten worden gecontinueerd gedurende ten minste drie jaar.
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Afdekken
Helaas is er weinig praktijkervaring opgedaan met afdekken, maar deze methode lijkt geschikt voor de bestrijding van duizendknoop. De populatie dient
voorafgaand aan het groeiseizoen te worden afgedekt met sterk materiaal,
bijvoorbeeld worteldoek of dik landbouwplastic. Landbouwplastic heeft als
nadeel dat er gemakkelijk water op kan stagneren. Zorg er bij het aanbrengen voor dat de oude stengels worden verwijderd en dat er geen scherpe
voorwerpen door het afdekmateriaal kunnen prikken. Omdat de wortels van
duizendknoop zeer lang ondergronds in leven kunnen blijven, moet de afdekking drie tot vijf jaar, en mogelijk langer, blijven liggen om er zeker van te zijn
dat de wortelstokken zijn afgestorven. Het ligt voor de hand om het afdekmateriaal te bedekken met een flinke laag grond van voldoende dikte. Om
wegspoelen van de grond en beschadiging van het afdekmateriaal te voorkomen moet de laag grond minimaal 30 cm dik zijn. Dit maskeert het lelijke
afdekmateriaal en voorkomt dat het omhoog wordt gedrukt en scheurt. De
opgebrachte grond kan worden ingezaaid voor een betere vastlegging. Het
doek moet minimaal twee meter vanaf de rand van de populatie beginnen
om te voorkomen dat worteluitlopers aan de randen opkomen. Om dezelfde
reden moeten de stroken voldoende overlappen en het afdekmateriaal zo
dicht mogelijk tegen obstakels, zoals bomen en struiken, worden aangelegd.
Uiteraard kunnen obstakels ook verwijderd worden om het aantal plaatsen
waar nieuwe scheuten langs de afdekking kunnen groeien te beperken. Op de
plekken waar de duizendknoop langs het worteldoek heen groeit moet een
andere bestrijdingmethode gekozen worden. Afdekken lijkt vooral geschikt
voor grote populaties waarbij weinig obstakels aanwezig zijn (bomen, verkeersborden, verhardingen e.d.), vooral op plaatsen waar afgraven en chemische behandeling geen opties zijn.

Begrazing
Jonge scheuten van duizendknoop zijn eetbaar voor schapen, geiten, runderen
en paarden, maar ze zullen de plant alleen eten als er niets anders beschikbaar
is. Dit maakt het inzetten van begrazing als bestrijdingsmethode niet eenvoudig. Helaas is er weinig praktijkervaring opgedaan met gerichte begrazing.
Aangezien alleen de jonge scheuten van duizendknoop worden gegeten, moet
de begrazing bij het begin van het groeiseizoen starten. Omdat de voorkeur
van grazers uitgaat naar andere soorten is een groot negatief effect op de ge-

wenste (inheemse) vegetatie te verwachten. Begrazing is daarom in de meeste
gevallen geen geschikte bestrijdingsmethode.

Biologisch
In Groot-Brittannië is onderzoek gedaan naar biologische bestrijding met
een natuurlijke vijand uit het herkomstgebied van de duizendknoop.
Laboratoriumonderzoek met diverse inheemse Engelse planten heeft uitgewezen dat de bladvlo Aphalara itadori zeer specifiek op duizendknoop
foerageert en geen andere planten aantast. In 2010 zijn enkele gecontroleerde veldproeven opgestart waarbij deze bladvlo is uitgezet. Hiervan zijn
op het moment van verschijnen van deze praktijkgids nog geen resultaten
te melden. Verder onderzoek moet uitwijzen of er risico’s voor de biodiversiteit bestaan met de introductie van de bladvlo. Op termijn zou dit
onderzoek kunnen leiden tot een toelating van deze natuurlijke vijand als
biologische bestrijder.
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Afdekken van
plekken met duizendknoop moet
zeer zorgvuldig
gebeuren.
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Amerikaanse vogelkers
•
•
•
•
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Kenmerken
Latijnse naam: Prunus serotina (bijnaam: bospest)
Hoogte: tot 20 meter
Levensduur: loofverliezende, overblijvende struik
Bloeitijd: mei en juni
Wortels: oppervlakkig wortelstelsel met een hoge worteldichtheid
Stam: glad en zwartgrijs
Bladeren: de bladeren zijn elliptisch of omgekeerd eirond tot langwerpig lancetvormig, iets leerachtig, van boven kaal en glanzend en 4-12
cm lang. De bladrand is gezaagd.
Bloemen: de bloemen zijn gerangschikt in trossen. De kroonbladen zijn
vrij rond, wit en 2,5 - 4,5 mm lang. De bloemsteel is 3 tot 6 mm lang.
Vruchten: de paarszwarte, bolvormige bessen zijn ongeveer 8-10 mm
in doorsnee. De vruchten rijpen in de loop van september. De meeste
zaden ontkiemen in de eerste 3 tot 5 jaar, maar het zaad kan veel langer kiemkrachtig blijven.

Waarom bestrijden?
Amerikaanse vogelkers kan de bosontwikkeling grondig verstoren, doordat hij de
vestiging van inheemse soorten beperkt. De kruidlaag wordt onderdrukt, maar
een groter knelpunt is dat deze soort de bosverjonging negatief kan beïnvloeden met grote en langdurige negatieve effecten op de natuurlijke successie tot
gevolg. Met zijn perfecte combinatie van pioniereigenschappen: grote zaadproductie, gemakkelijke zaadverspreiding, uitstekend uitstoelingsvermogen, hoge
groeisnelheid, lage eisen aan bodem, geringe gevoeligheid voor vorst en droogte,
de lange houdbaarheid van het zaad en grote kiemkracht, kan hij zich gemakkelijk vestigen en handhaven. Daarnaast ontbreekt de bodemschimmel Pythium
in Nederland, die de Amerikaanse vogelkers in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in toom houdt. De positieve effecten van het strooisel op de bosbodem,
waarvoor de soort oorspronkelijk naar Nederland is gehaald, zijn daarnaast ook
omstreden. Ondanks een lage C/N verhouding, is gebleken dat het strooisel
van Amerikaanse vogelkers voor een afname van de pH en voedselrijkdom kan
zorgen.
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Ecologie
In Nederland komt Amerikaanse vogelkers vooral voor op zonnige tot licht
beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme, zwakzure tot
zure, kalkarme zandgronden. De soort vestigt zich niet op natte, extreem droge of
extreem arme groeiplaatsen. Op minder geschikte groeiplaatsen en bij tekort aan
licht blijft de boom klein of vormt een struik.
Na ongeveer zes jaar produceren de planten
voor het eerst zaden en vruchten. De meeste
vruchten worden geproduceerd door bomen
van 30 tot 100 jaar oud. Een volwassen boom
kan jaarlijks vele tienduizenden vruchten
voortbrengen. Jonge exemplaren kunnen
schaduw goed verdragen, maar vertonen
dan weinig lengtegroei om vervolgens snel
op te komen zodra er gaten in het kronendak
ontstaan. De vruchten worden door vogels
over grotere afstanden verplaatst.
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Herkomst en historie
Amerikaanse vogelkers komt van nature voor in vrijwel de hele oostelijke helft
van Noord-Amerika en in de bergen van Centraal-Amerika. Rond 1915 is Amerikaanse vogelkers naar Nederland gehaald, onder andere met het oog op zijn
bodemverbeterende eigenschappen. De soort heeft snel verterende bladeren
die de arme Nederlandse bosgronden snel vruchtbaar moesten maken. Ook werd
Amerikaanse vogelkers gebruikt als mengboomsoort, voor de afscheiding van
percelen. Sinds de jaren twintig is de soort massaal voor deze doeleinden aangeplant, onder andere bij de bebossing van de heidevelden. In de jaren vijftig is men
gestopt met de aanplant. Niet lang daarna is begonnen met de bestrijding, omdat
de Amerikaanse vogelkers steeds meer werd gezien als een structureel teelttechnisch en ecologisch probleem. De bestrijding werd in de jaren tachtig intensiever
door de beschikbaarheid van subsidies, met als uitgangspunt de uitroeiing van
deze soort in Nederland. Deze inspanningen brachten echter niet het gewenste
resultaat en de bestrijding nam langzaam maar zeker af. Op dit moment accepteren sommige beheerders de soort als onderdeel van het Nederlandse bos. Andere
beheerders bestrijden de soort nog wel, waarbij de bestrijdingsstrategie niet
meer gericht is op uitroeiing, maar op het beheersbaar houden van het probleem.

Bestrijding in de praktijk
Door het gebruik van een systematische werkwijze bij de bestrijding kunnen de
aantallen Amerikaanse vogelkers tot een minimum worden teruggebracht. De
soort kan op deze manier in beperkte mate een rol spelen in de Nederlandse bossen. Er kan gekozen worden voor een initiële grootschalige aanpak of een meer
geleidelijke werkwijze waarbij de bestrijding per vak of perceel wordt opgepakt.
Uiteraard brengt een grootschalige aanpak in eerste instantie een hoge investering met zich mee, maar in de fase hierna zijn de kosten beperkt, zo blijkt uit
diverse praktijkervaringen.
Het verwijderen van de zaadbronnen door ringen en afzagen is de eerste actie
in het jaar waarin wordt begonnen met bestrijden. In de daarop volgende jaren
worden eventuele vergeten zaadbronnen steeds verwijderd en wordt begonnen met het bestrijden van jongere exemplaren. Behandeling met glyfosaat na
afzetten blijft een efficiënte methode voor bomen en struiken met een diameter
op borsthoogte (dbh) groter dan 5 cm, maar ook uittrekken is effectief. Het is aan

te bevelen een bosgebied in te delen in vakken en een werkschema te maken
waarin per vak wordt aangegeven wanneer met de bestrijding wordt begonnen.
Als na een grote bestrijdingsactie de aantallen zijn teruggebracht tot minder dan
50 stuks per hectare, kan een programma worden opgesteld waarbij in een cyclus
van vijf jaar alle in bezit zijnde terreinen worden afgelopen. Hierbij zal incidenteel
glyfosaat nog worden ingezet, maar in verreweg de meeste gevallen kan worden
volstaan met uittrekken. Ook kan ervoor gekozen worden om enkel de zaadbronnen te verwijderen. Struiken worden dan pas verwijderd op het moment dat ze
zaad gaan produceren.
Kleinere struiken en
AMERIKAANSE
zaailingen worden niet
VOGELKERS
bestreden. De jaarlijkse
werkzaamheden blijven
voorkomen
zo relatief beperkt. Het
verspreiding
nadeel van deze meringen
thode is dat elk jaar het
gehele beheersgebied
afzetten en stobbenbomen en
moet worden afgeloverschijningsvorm
behandeling met
struiken
glyfosaat
pen om te voorkomen
dat er toch exemplaren
zaailingen
uittrekken
tot zaadzetting komen.
bedekkingsgraad
< 25%

JA

uittrekken

JA

chemisch behandelen

JA

begrazing

NEE
chemisch
behandelen
acceptabel?
NEE
uittrekken
mogelijk?
NEE
beschaduwen

De keuze voor de methode van bestrijding is
sterk afhankelijk van de
aantallen Amerikaanse
vogelkers die in het
gehele beheersgebied
voorkomen, de groepsgrootte en de grootte
van de individuele
exemplaren. Op basis
van het stroomschema
kan een keuze tussen
de diverse methoden
worden gemaakt.
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Uittrekken
Bij het uittrekken wordt de gehele plant inclusief het wortelstelsel verwijderd. Dit kan zowel machinaal als handmatig worden uitgevoerd. Handmatig
uittrekken zonder schop beperkt zich tot zaailingen en jonge struiken tot
maximaal drie jaar oud. Een dichte grasmat of een diep doorwortelbare bodem kunnen het uittrekken bemoeilijken. In dat geval wordt het gebruik van
een schop aangeraden. Deze maatregel is effectief, maar arbeidsintensief. Elk
terreindeel moet minimaal eens per vijf jaar worden nagelopen om te voorkomen dat de aantallen te sterk toenemen en de soort onbeheersbaar wordt.
Zo wordt voorkomen dat de struiken de kans krijgen te ver uit te lopen en
eventueel zaad te zetten. Om wortelopslag te voorkomen moet een zo groot
mogelijk deel van de wortels worden verwijderd.
Bomen met een dbh groter dan vijf cm kunnen met paard of tractor worden
uitgetrokken. Bij deze maatregel is nazorg vereist, omdat deze vorm van
rooien gepaard gaat met bodemverstoring. Daardoor ontstaat een kiembed
voor natuurlijke verjonging van gewenste boomsoorten, maar natuurlijk ook
voor Amerikaanse vogelkers.

Ringen
Het ringen van volwassen exemplaren heeft als voordeel boven afzetten en
uittrekken, dat het tak- en tophout niet hoeft te worden afgevoerd of in de
weg ligt bij de bestrijding
van kleinere exemplaren. Bij
individuele bomen of kleine
groepen is ringen een effectieve maatregel. Bij het
ringen wordt de bast rondom
de stam over een breedte
van gemiddeld 20 cm verwijderd. Hierdoor wordt de
neerwaartse sapstroom van
de plant onderbroken terwijl
Het verwijderen van de zaadbronnen van vogelkers heeft de eerste
prioriteit.

de opwaartse sapstroom onverstoord verder gaat. Dit zorgt ervoor dat de
benodigde voedingsstoffen de wortels niet of in te geringe mate bereiken,
waardoor wortelgroei en wortelactiviteit langzaam afnemen totdat het wortelstelsel en daarmee de gehele plant afsterft. Alle groene delen van de boom
moeten zich boven de geringde band bevinden. Als het bovengrondse deel
van de boom te snel sterft, bijvoorbeeld als bij te diep ringen het spinthout
te veel wordt beschadigd, dan wordt het wortelstelsel niet uitgeput. De kans
is dan groot dat de boom aan de stam weer uitloopt. Afzetten of ringen heeft
het grootste effect op het moment dat de reservevoorraad aan zetmeel in de
wortels het laagst is (eind mei), omdat er dan een kleinere kans is op krachtig
uitlopen. Na ringen in het voorjaar of de zomer moet ongeveer een maand
later een nabehandeling worden uitgevoerd. Bij ringen in herfst of winter kan
de nabehandeling het beste worden uitgesteld tot het volgende groeiseizoen.
Overgroeiingen van de ringen worden hierbij doorbroken en nieuwe scheuten
verwijderd.

Chemisch
De bestrijding van Amerikaanse vogelkers met glyfosaat (Roundup) is zeer
effectief. Dit geldt zowel voor het insmeren of bespuiten van stobben als voor
het bespuiten van zaailingen en jonge struiken. De kosten zijn in vergelijking
met andere bestrijdingsmethoden relatief gering. Glyfosaat is toegestaan voor
de bestrijding van Amerikaanse vogelkers mits het middel niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen
worden geraakt. Stobbenbehandeling heeft, vanwege de kleinere hoeveelheid glyfosaat die nodig is, de voorkeur boven het bespuiten van het blad.
Behandeling van stobben met glyfosaat kan in principe worden toegepast op
struiken en bomen met een diameter aan de stambasis van één cm of meer.
Na afzagen met een bosmaaier of kettingzaag wordt het zaagvlak van de resterende stobbe ingesmeerd of besproeid met een glyfosaat-oplossing. Soms
zullen hier en daar stobben worden vergeten. Dit kan worden voorkomen
door een kleurstof die enkele dagen zichtbaar blijft aan de oplossing toe te
voegen. Dit wordt echter niet aangeraden, omdat kleurstoffen het milieu vaak
nog meer belasten dan het bestrijdingsmiddel. Stobbenbehandeling wordt
afgeraden bij vorst en regen. Er geldt voor stobbenbehandeling geen limiet
wat betreft de periode van gebruik.
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Bij bladbehandeling worden de bladeren met een waterige oplossing besproeid. Hiervoor is een glyfosaatconcentratie van 3,8 gram/liter vereist. Voorafgaand aan het bespuiten van velden met grote aantallen jonge exemplaren
kunnen deze worden geklepeld en afgezet. Als dit voor het broedseizoen
wordt uitgevoerd, heeft dit als voordeel dat, op het moment dat gaat worden
bespoten, alle uitlopers ongeveer 20 cm hoog zijn. Hierdoor wordt de bestrijding eenvoudiger. Bespuiten van het blad is alleen toegestaan in de periode
van half augustus tot eind september.
In België wordt momenteel succesvol gewerkt met de ‘hak en spuit’-methode.
Hierbij worden met een bijl, onder een hoek van 45 graden enkele inkepingen
in de stam aangebracht. Vervolgens wordt glyfosaat in de inkepingen gespoten. Deze methode heeft als voordeel dat deze door één persoon kan worden
uitgevoerd, met in de ene hand een bijl en in de andere een spuitbus. Het
aantal inkepingen, en de hoeveelheid Glyfosaat is afhankelijk van de stamdiameter. Deze methode is tot op heden nog niet toegestaan in Nederland.

Afzetten
Door het sterke regeneratieve vermogen van de soort zullen bomen na kap
zonder nabehandeling vrijwel altijd opnieuw uitlopen. Bovendien zorgt de
kap van grotere exemplaren voor een snellere groei van jonge exemplaren en
de kieming van zaden, die vaak ruimschoots aanwezig zijn in de zaadbank als
gevolg van de toename van de hoeveelheid licht op de bodem. Deze methode
is vooral gericht op het verwijderen van de zaadbronnen. Bij het afzetten is het
belangrijk om de bomen niet te dicht bij de grond af te zagen, maar op heuphoogte. Afzagen resulteert namelijk in vele nieuwe uitlopers. Het verwijderen
van de uitlopers is hierdoor eenvoudiger en bovendien is stobbenbehandeling met glyfosaat in de toekomst eenvoudiger omdat er gemakkelijk opnieuw
een stuk van de stam kan worden afgezaagd.

Biologisch
Er is momenteel geen biologisch bestrijdingsmiddel voor Amerikaanse
vogelkers in gebruik. In het verleden is uitgebreid geëxperimenteerd met de
(inheemse) loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum). De resultaten
waren wisselend en er werden alleen onder zeer specifieke omstandigheden
redelijk goede resultaten bereikt. Toepassing van het middel in de praktijk is
daardoor moeilijk. Het middel is inmiddels niet meer in de handel verkrijgbaar.

Begrazing
Als het gaat om de aantrekkelijkheid voor grazers staat Amerikaanse vogelkers
op de vijfde plaats van alle in Nederland voorkomende boomsoorten. In de
praktijk is de begrazingsschade aan boomsoorten als Amerikaanse vogelkers
echter beperkt, omdat er vaak meer aantrekkelijke voedselbronnen aanwezig
zijn. Begrazing van de soort is dan ook weinig effectief. Bovendien kan het
negatieve effect op de overige vegetatie vrij groot zijn.

Beschaduwen
Door middel van de aanplant van schaduwboomsoorten, zoals beuk, douglas en haagbeuk kan Amerikaanse vogelkers worden onderdrukt. Hierbij is
het belangrijk de Amerikaanse vogelkers in de periode voor de aanplant tot
sluiting van de opstand kort te houden, zodat deze de groei van de gewenste
soort(en) niet beperkt. Het is echter een zeer ingrijpende beheermaatregel die
hoge plantkosten met zich mee kan brengen en een langdurig effect heeft op
de samenstelling van het bos. Bovendien is het isoleren van populaties Amerikaanse vogelkers met schaduwboomsoorten in veel gevallen moeilijk door de
kleinschaligheid van het landschap. Hierdoor zal de soort vaak in de omgeving
aanwezig blijven en zich opnieuw vestigen als de mogelijkheid zich aandient.

In open bossen
met veel licht op
de bosbodem
kan Amerikaanse
vogelkers de
struiklaag zeer
sterk domineren.
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Hemelboom
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Kenmerken
Latijnse naam: Ailanthus altissima
Hoogte: tot 25 meter
Levensduur: overblijvend
Bloeitijd: juni en juli
Wortels: zeer snelle wortelgroei. De laterale wortels zijn weinig
vertakt en wijd verspreid, waarmee een groot bodemvolume wordt
bereikt.
Stam: de bast is glad en grijs, met lichte verticale strepen. Bij het
ouder worden krijgt de schors een meer donkergrijze kleur en wordt
deze ruwer.
Bladeren: de samengestelde bladeren zijn 30 tot 60 cm lang, oneven
geveerd en bestaan uit 9 tot 25 toegespitste eironde tot lancetvormige deelblaadjes. De bladsteel is rood en heeft een lengte van 7 tot
15 cm. In het begin van het groeiseizoen zijn de bladeren dieprood
van kleur, later worden ze groen van boven en bleek
aan de onderzijde.
Bloemen: de groenige of geelachtig witte bloemen
zijn 5 tot 8 mm groot en meestal 5-tallig. Ze groeien
in grote eindelingse trossen. De bomen zijn meestal
tweehuizig.
Vruchten: de roodbruine nootjes zijn gevleugeld en
worden 3 tot 5 cm lang, hangen in een grote tros
van 30 x 30 cm en rijpen van geelgroen tot helder
oranjerood.

Waarom bestrijden?
Hemelboom vormt dichte monoculturen waaronder, door de grote schaduwdruk,
vrijwel geen kruidlaag meer te vinden is en waarin het aantal en de verspreiding
van inheemse plantensoorten afneemt. De jonge zaailingen van hemelboom
kunnen tot één meter per jaar groeien en kunnen daardoor gemakkelijk de
concurrentie aan met vrijwel alle inheemse boomsoorten. Daarnaast scheidt
hemelboom allelopathische chemicaliën af, wat wil zeggen dat een chemische
substantie wordt afgescheiden die gedrag, groei en gezondheid van planten of
insecten aantast. Ook kan de soort problemen veroorzaken door het opdrukken
van verharding en het beschadigen van muren.

Ecologie
Hemelboom komt voor op vrijwel alle bodemtypen en is goed bestand tegen een
slechte luchtkwaliteit. De soort komt vooral voor op door de mens verstoorde
plekken. De soort kan zich handhaven in veel verschillende klimaattypen, maar
sterke seizoensgebonden variatie in temperatuur tast de overlevingskansen, groei
en verspreiding aan. Het groeiseizoen voor hemelboom start in Noordwest-Europa later dan bij veel andere soorten, omdat hoge temperaturen nodig zijn voor
het uitkomen van de knopen. Daartegenover staat dat het groeiseizoen langer
duurt, tot in de late herfst. Hemelboom verjongt zich in grote aantallen, zowel via
zaad als via worteluitlopers.

Herkomst en historie
Hemelboom is inheems in China, Australië,
op de Molukken en in Noord-Korea en is
begin achttiende eeuw in Europa geïntroduceerd. De soort werd eerst vooral aangeplant als sierboom in parken en tuinen,
maar wordt tegenwoordig veel aangeplant
in stedelijk gebied, omdat hij goed groeit op
arme gronden en zeer tolerant is ten aanzien
van (lucht)vervuiling. Nederland ligt aan de
noordkant van het huidige verspreidingsgebied van hemelboom en de verspreiding
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concentreert zich hier vooralsnog vooral tot het stedelijk gebied. Dit is het gevolg
van de langere groeiperiode die het stedelijk klimaat biedt als gevolg van hogere
temperaturen ten opzichte van het buitengebied. Daardoor worden vorst- en
koudeperiodes gecompenseerd. De laatste tijd wordt de soort echter ook steeds
vaker waargenomen in middenbermen van snelwegen en op rivieroevers.

Bestrijding in de praktijk
Aangezien het verspreidingsgebied van
hemelboom in NederHEMELBOOM
land zich vooralsnog
vooral beperkt tot het
stedelijk gebied is de
voorkomen
verspreiding
aandacht voor deze
soort nog beperkt. Het
afzetten en stobbenbehandeling met
is belangrijk de verglyfosaat
spreiding en ontwikkebomen en
verschijningsvorm
struiken
ling van hemelboom
afzagen
scherp in de gaten te
zaailingen/
houden, omdat de
worteluitlopers
soort in veel landen in
uittrekken
zowel het stedelijk als
buitengebied als zeer
invasief wordt ervaren.
Dit geldt overigens ook voor de uitheemse soorten fluweelboom en vleugelnoot,
waarvan de bestrijding vergelijkbaar is. Om de potentiële verspreidingskansen
niet te vergroten, zou het verstandig zijn hemelboom in elk geval niet meer nieuw
aan te planten (zeker niet in het buitengebied), zoals nu in veel steden nog wel
gebeurt. Op de plekken waar hemelboom zich uitzaait is het, met het oog op
de potentiële invasiviteit, aan te raden de soort te bestrijden. Dit kan het beste
worden gedaan middels een combinatie van zagen, uittrekken en het gebruik van
herbiciden. De zaadbronnen en bomen ouder dan drie jaar worden afgezaagd
en de stobben ingesmeerd met glyfosaat. Jonge zaailingen kunnen met de hand
worden uitgetrokken. Dit beheer moet minimaal drie jaar worden voortgezet.

Afzagen en ringen
Het afzagen van hemelboom zonder nabehandeling leidt tot een groot aantal
stam- en worteluitlopers en wordt algemeen beschouwd als een ongeschikte
methode voor de bestrijding van deze soort. Het wegzagen of ringen van
vruchtdragende bomen kan echter wel helpen om de zaadbron weg te nemen.

Handmatig uittrekken
Jonge zaailingen kunnen handmatig worden uitgetrokken. Het probleem met
deze methode is dat het erg arbeidsintensief is, dat worteluitlopers zich zeer
moeilijk laten uittrekken en dat het uittrekken van de zaailingen al snel onmogelijk wordt doordat zaailingen binnen korte tijd een uitgebreid wortelstelsel
ontwikkelen. Het risico bestaat daarmee dat er kleine stukken wortel achterblijven, die vervolgens weer uitgroeien tot een nieuwe boom.

Chemisch
De combinatie van het afzagen van bomen met stobbenbehandeling met
chemische bestrijdingsmiddelen, wordt in veel gevallen als de meest efficiënte methode gezien
voor de bestrijding van
zowel jonge als volwassen
exemplaren. De behandeling met glyfosaat kan het
beste laat in het groeiseizoen plaatsvinden, omdat
dan het effect op het wortelsysteem het grootst is.

Hemelboom heeft de potentie
zich ook in Nederland buiten
het stedelijk gebied te vestigen,
zoals hier bij station Oosterbeek.
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Pontische rododendron
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Kenmerken
Latijnse naam: Rhododendron ponticum L. (in de tekst wordt met ‘rododendron’ deze specifieke soort bedoeld)
Hoogte: 1 tot 5 meter
Levensduur: meerjarige, groenblijvende plant
Bloeitijd: mei en juni
Schors: bruinachtig grijze schors
Wortels: vrij ondiep wortelend
Bladeren: de groenblijvende bladeren zijn leerachtig, kaal, elliptisch
tot omgekeerd lancetvormig en glanzend diepgroen, aan de onderkant lichter van kleur. Het blad is giftig voor vee.
Verspreidingsvorm: door zaden en vegetatief door beworteling van
afbuigende takken.
Bloemen: de bloemen staan met 8 tot 15 bijeen. Ze zijn trompetvormig, 4 tot 6 cm lang en paars, roze, witachtig of lila met bruine
puntjes.
Zaden: de talrijke kleine zaden bevinden zich in een
15 tot 25 mm lange, bruine doosvrucht. Een grote
struik kan vele miljoenen zaden per jaar produceren. De zaden kunnen meerdere jaren kiemkrachtig
blijven.

Waarom bestrijden?
Rododendron bevat toxische stoffen, waardoor het loof onverteerbaar is voor
gewervelde dieren en slechts weinig insecten de plant als voedsel kunnen gebruiken. Het strooisel van rododendron verteert dan ook nauwelijks. Daardoor
ontstaat een dikke strooisellaag die ervoor zorgt dat de zaden van veel soorten
niet of nauwelijks ontkiemen. Ook de schaduwdruk voorkomt dat er zich kruiden,
struiken of bomen onder rododendron vestigen.
Rododendron is een belangrijke verspreider van de pseudoschimmel Phytophthora ramorum die in de VS op grote schaal sterfte onder inheemse loofboomsoorten
veroorzaakt. Een aantal plantensoorten is vatbaar voor P. ramorum waardoor deze
schimmelziekte een bedreiging vormt voor inheemse bomen en struiken, zoals
bosbes, kastanje, beuk en mogelijk zomer- en wintereik. Vooral verwilderde rododendrons in bossen zijn erg vatbaar. Door de vorming van sporen op rododendron kan P. ramorum zich verder verspreiden. In tegenstelling tot rododendrons
kunnen geïnfecteerde loofbomen sterven als gevolg van aantasting. Er worden
echter geen nieuwe sporen gevormd waardoor de schimmel zich niet vanaf deze
bomen kan verspreiden. Het aantastingsbeeld verschilt per plantensoort, maar
verkleuring van het hout komt bij elke vatbare soort voor. Bij beuk treedt bloeding op die sterk doet denken aan de symptomen van de kastanjebloedingsziekte. Bij rododendron is taksterfte het meest duidelijke symptoom. Dit begint vaak
aan het uiteinde van de tak waarbij een verkleuring van het hout plaatsvindt van
bruin naar zwart. Het blad aan een aangetaste tak kan slap worden en eraf vallen
wanneer de bladsteel is aangetast.

Ecologie
Rhododendron ponticum prefereert zonnige
tot sterk beschaduwde plaatsen op vochtige,
voedselarme tot matig voedselrijke, zwakzure
tot zure, humeuze grond. De soort komt in
Nederland verwilderd voor op vochtige, min
of meer zure grond op buitenplaatsen en in
bossen. De soort is zeer schaduwverdragend
en verdraagt grote variaties in temperatuur,
maar is gevoelig voor droogte. Zaailingen
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hebben moeite zich te vestigen als er al een dichte begroeiing van andere
soorten aanwezig is. Zij vestigen zich het gemakkelijkst op kale, door de mens
verstoorde bodem. Na tien tot twaalf jaar bloeien de struiken voor het eerst en
produceren ze zaad. De vrij kleine zaden kunnen onder goede omstandigheden
door de wind of via water tot 100 meter ver worden verspreid. In gesloten bossen
is de verspreidingsafstand veel kleiner. Rododendron vormt in Nederland slechts
in beperkte mate een zaadbank en verspreiding middels wortelopslag is beperkt
tot afbuigende takken die opnieuw wortelen.

Herkomst en historie
Er zijn wereldwijd ongeveer 700 wilde soorten rododendron, die voorkomen in
Azië, Europa en Noord-Amerika. Daarvan zijn er ongeveer 200 die in West-Europa
winterhard zijn. Rhododendron ponticum is in Nederland de meest voorkomende
soort in het wild. Omwille van zijn groenblijvende karakter en de mooie bloeiwijze
werd en wordt rododendron vaak aangeplant in bossen en parken. Rododendron
werd in 1763 voor het eerst verwilderd aangetroffen in Europa (Groot-Brittannië).
Op de Britse eilanden is de soort inmiddels wijd verspreid. In Nederland is rododendron plaatselijk vrij algemeen, voornamelijk in het oosten, midden en zuiden
van het land en in de Hollandse duinen.

Bestrijding in de praktijk
Rododendron is een soort die zich in het Nederlandse bos langzaam maar zeker
aan het uitbreiden is. Over het algemeen wordt deze soort nog niet als een probleem ervaren, maar in veel gevallen juist als een mooi element in het buitengebied. De esthetische waarde van rododendron is ontegenzeggelijk zeer groot en
bovendien vertegenwoordigt de soort op veel landgoederen en buitenplaatsen

RODODENDRON

uittrekken

afzetten en stobbenbehandeling met
glyfosaat

een (cultuur)historische waarde. Het is daarom van belang deze waarden te laten
meewegen bij het nemen van een beslissing om al dan niet te gaan bestrijden.
Het kan bijvoorbeeld onwenselijk zijn oude structuren van beplantingen van
landgoederen te doorbreken door rododendron te bestrijden. Met de huidige
(vrij beperkte) verspreidingssnelheid van rododendron in Nederland, kan ervoor
worden gekozen historische beplantingen van deze soort binnen deze structuren
te behouden en de exemplaren daarbuiten te verwijderen.
Het afzagen van struiken en vervolgens (machinaal) uittrekken van het wortelstelsel is de meest effectieve methode. Als uittrekken praktisch of kostentechnisch niet mogelijk is, kunnen de te bestrijden struiken worden afgezaagd en de
stobben ingesmeerd met glyfosaat. Omdat rododendron pas na tien tot twaalf
jaar zaad produceert kan de soort, op plaatsen waar hij zich nieuw vestigt, vrij gemakkelijk worden bestreden door de jonge planten uit te trekken. Het bestrijden
van rododendron heeft vaak verstoring van de bodem tot gevolg, waardoor de
ontkieming van de grote hoeveelheid zaden sterk wordt gestimuleerd. Nazorg is
daarom van groot belang. Het is een optie om jonge opslag van rododendron te
beschaduwen door de aanplant van boomsoorten met veel schaduwwerking.
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Verwilderde rododendron.

De rododendron gedraagt zich op dit moment in Nederland, in tegenstelling tot
Groot Brittannië, nog niet ‘agressief’. Maar toch is het belangrijk om de verspreiding en ontwikkeling van rododendron in Nederland goed in de gaten te houden.
Op sommige plaatsen wordt de soort langzaam maar zeker steeds dominanter.

Uittrekken
Het uitgraven of uittrekken van het wortelstelsel is een arbeidsintensieve maar
zeer effectieve methode. Bij kleine planten (tot ongeveer drie jaar oud) kan dit
handmatig worden gedaan, bij grotere exemplaren machinaal. Om te voorkomen dat de stobben opnieuw uitlopen, wordt aanbevolen deze ondersteboven te leggen en van aarde te ontdoen (voor het geval de stobbe toch weer in
contact komt met de bodem).

Afzetten
Afzetten van rododendron zonder nabehandeling heeft geen effect, omdat de
soort na afzagen sterk uitloopt. Als het verwijderen van scheuten echter vele
jaren wordt volgehouden kan rododendron worden uitgeput.

Chemisch
Een efficiëntere methode is om direct na afzagen de stobben in te smeren met
glyfosaat. Hiervoor kan de standaard 5% oplossing worden gebruikt of een 2%
oplossing in water. De beste tijd daarvoor is juli-augustus. Een variant op deze
methode is het injecteren van afgezaagde stobben, waarbij een gat in de stobbe wordt geboord waarna glyfosaat (25% oplossing) in het gat kan worden
aangebracht. Deze methode verkleint de kans op verspreiding van het middel
in de omgeving. Nadeel is echter dat lang niet elke stam dik genoeg is voor
deze methode en dat de dode struik nog lange tijd blijft staan. Het bespuiten
of insmeren van de bladeren is een inefficiënte methode, omdat de bladeren
van rododendron dik en leerachtig zijn en herbiciden in rododendron slechts
in zeer beperkte mate worden getransporteerd.

Biologisch
Er wordt geclaimd dat rododendron goed te bestrijden zou zijn met loodglansschimmel. Bij diverse experimenten met deze schimmel op Amerikaanse
vogelkers bleken de resultaten echter sterk wisselend. De methode is arbeidsintensief en niet zeer efficiënt. In Groot-Brittannië loopt op dit moment een

drie jaar durende proef met loodglansschimmel als biologisch bestrijdingsmiddel van Rododendron ponticum. Het is interessant om te volgen welke
resultaten dit oplevert.
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Bij de overweging om rododendron al dan niet te verwijderen moet de historische waarde van
de soort in bossen en parken worden meegewogen.

Het gebruik van chemische middelen
De meningen over de negatieve milieueffecten van glyfosaat (o.a. Roundup) lopen
sterk uiteen. Om deze reden zijn veel beheerorganisaties zeer terughoudend met
het gebruik van dit middel of hebben zelfs het beleid om het in zijn geheel niet
toe te passen. Het middel is wel toegestaan door het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), maar het ligt voor de hand om
pas voor chemische middelen te kiezen als andere mogelijkheden zijn uitgeput.
Bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moeten wet- en regelgeving
en veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Ga na of het te gebruiken
middel is toegestaan voor de beoogde toepassing. Het Ctgb is hiervoor een goed
startpunt (www.ctb-wageningen.nl).
Bij het gebruik van herbiciden in de buurt van water moet extra voorzichtigheid
in acht worden genomen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om glyfosaat te
gebruiken boven open water. Ook verdient het aanbeveling om bij gebruik nabij
open water, slechts bepaalde producten op basis van glyfosaat te gebruiken die
geen schadelijke effecten hebben op het aquatische leven. Direct aanbrengen op
de plant geeft een lager risico op vervuiling van water dan andere methoden, zoals
besproeiing. Zowel stobbenbehandeling als het bespuiten van bladeren kan het
beste worden uitgevoerd bij droge weersomstandigheden, om wegspoelen van
het chemische middel te voorkomen. De werking wordt zo vergroot en de milieueffecten verkleind
Binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, zijn er enkele pakketten waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan
of slechts in een bepaalde periode of voor bepaalde plantensoorten. Raadpleeg
hiervoor de model-subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer op
www.portaalnatuurenlandschap.nl.
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Relevante organisaties
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
Postbus 217
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0317-471810
www.ctb-wageningen.nl

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
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75011 Parijs
Frankrijk
www.eppo.org
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P.O. Box 544
Rotherham
S60 1BY Groot-Brittannië
www.environment-agency.gov.uk
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www.cabi.org
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Invasieve plantensoorten
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beïnvloedde, Nederlandse landschap
komen veel van dergelijke soorten voor.
Sommige van deze soorten gedragen zich
invasief, waardoor ze een bedreiging voor

Handreikingen voor het beheer

gebieden waar deze oorspronkelijk niet

Handreikingen voor het beheer

reuzenberenklauw

inheemse flora zijn en voor economische

reuzenbalsemien

schade kunnen zorgen. Deze praktijkgids
voorziet u van informatie over de herkenning, historie, ecologie en bestrijdingsme-

Japanse duizendknoop
Invasieve plantensoorten

thoden van zes invasieve plantensoorten.

Amerikaanse vogelkers
hemelboom
Pontische rododendron

Casper de Groot
Jan Oldenburger
Patrick Jansen

