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Injectiespuiten
Bart van Kollenburg van Vos Capelle laat ons 
weten dat hij een landelijk protocol zeker 
wenselijk acht. ‘Wij leveren injectiespuiten 
om Roundup Evolution direct in de stengel 
te injecteren; de toepasbaarheid hiervan is 
afgelopen voorjaar verruimd. Met het oog op 
bestrijdingstechnieken en wetgeving is een lan-
delijke aanpak met bestrijdingstechnieken een 
must. Door een effectieve dosering wordt een 
optimaal resultaat verkregen; een protocol kan 
hierbij helpen.’

Bundeling innovatiekracht
Harry Kloosterman van Weed Free Service 
Nederland is ook een groot voorstander van 
een landelijk protocol. Kloosterman: ‘Hiermee 
wordt het voor terreineigenaren en over-
heden snel duidelijk wat de beste methode 
is voor de bestrijding van de familie van de 
Aziatische duizendknopen, waaronder ook de 

Japanse duizendknoop, in hun eigen specifieke 
situatie; maatwerk dus.’ Kloosterman heeft 
nog wel een aanvullende opmerking: ‘Het zou 
wellicht een goede toevoeging zijn om een 
certificering toe te kennen aan instanties en 
bedrijven die bewezen hebben het protocol 
rondom de bestrijding van Aziatische duizend-
knopen te kunnen hanteren.’ Kloosterman pleit 
hiervoor omdat de kwaliteit van de beheersing 
en bestrijding zo gewaarborgd kan worden en 
verspreidingsrisico’s worden beperkt. Afsluitend 
beweert Kloosterman dat een landelijk protocol 
kan helpen om de innovatiekracht te bundelen, 
om zo sneller meer effectieve bestrijdingsme-
thodes te ontwikkelen. 

Grond saneren 
Jan Busser, directeur van Jansen Recycling, laat 
ons weten dat hij heeft geprobeerd contact te 
zoeken met de initiatiefnemers van het pro-
tocol. Busser: ‘Wij vinden het zeker een goed 
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initiatief en wilden eraan meewerken. In het 
voorjaar van 2018 zijn wij namelijk gestart met 
proeven in verband met het saneren van grond 
die besmet is met wortelresten en kiemen van 
Aziatische duizendknoop; dat noemen we het 
hygiëniseren van grond. Inmiddels hebben wij 
zo’n 5000 ton grond behandeld. Het resultaat 
van onze proeven is onderzocht door een 
bureau in Wageningen. Hieruit blijkt dat de 
grond volledig duizendknoopvrij is. We hebben 
wel het idee dat de bewustwording omtrent 
de verspreiding van Aziatische duizendknoop 
toeneemt. Opdrachtgevers en overheden raken 
steeds beter bekend met de verwoestende 
eigenschappen van deze exoot en nemen geen 
risico’s meer.’

Hygiëne 
Het wordt bijna saai, maar ook Erik Punt, direc-
teur van Eijkelboom, is blij dat er eindelijk een 
landelijk protocol komt. Hij wil niet spreken 
van mosterd na de maaltijd. ‘Het is nooit te laat; 
we moeten ergens beginnen.’ Punt vindt dat er 
genoeg initiatieven zijn rondom de bestrijding 
van Aziatische duizendknopen, maar denkt dat 
het probleem zit in de zorgvuldigheid van wer-
ken. Punt: ‘Er wordt nu vooral gekeken naar ini-
tiatieven en innovaties voor het uitputten van 
duizendknopen op bestaande locaties, maar 
ik denk dat dit breder moet worden bekeken. 
Kijk eens naar je manier van werken, je hygiëne. 
Een Aziatische duizendknoop is ontzettend 
“besmettelijk”. Er is grote zorgvuldigheid nodig 
bij het werken en bij het reinigen van het mate-
riaal.’ 

Punt noemt als voorbeeld dat vroeger machi-
nes moesten worden ontsmet na het werken 
met suikerbiet en aardappelen om geen aaltjes 
te verspreiden. Punt denkt dat hygiëne een 
onderbelicht thema is bij de bestrijding van 
Aziatische duizendknopen. ‘De bestrijding van 

deze exoten moet breed worden bekeken, 
het hele proces van verwijderen, vernietigen, 
afvoeren en continu de hygiëne in de gaten te 
houden. Dat is positief aan de komst van een 
landelijk protocol: dat iedereen met dezelfde 
zorgvuldigheid te werk gaat.’

Hoge risico’s 
Punt wist ons zelfs te vertellen dat er al een 
gemeente aansprakelijk is gesteld door huisei-
genaren die Japanse duizendknoop aantroffen 
in hun tuin. Punt: ‘Hieruit blijkt dat er grote risi-
co’s kleven aan “besmette” grond. Geen gezond-
heidsrisico’s, zoals bij chemisch vervuilde grond, 
maar financiële risico’s. In Engeland, bijvoor-
beeld, kun je geen hypotheek meer krijgen als 
er Japanse duizendknoop is aangetroffen in de 
fundering. Dit zijn misschien extreme voorbeel-
den, maar ze schetsten wel de problematiek en 
de grote (financiële en juridische) belangen die 
kunnen spelen.’

Punt peinst verder: ‘Als je deze denkwijze door-
trekt, zul je in de toekomst misschien moeten 
komen met een grondverklaring. Zo ontstaat 
er een garantiesysteem. Er worden vaker ver-
klaringen afgegeven voor grond; waarom dan 
geen garantie van Aziatischeduizendknoop-
vrije grond?’
 
Nederland wordt nooit meer schoon
Alle professionals die wij spreken, zijn het 
erover eens: de komst van het protocol is 
positief; klagen dat het te laat zou zijn is 
zinloos. Hoewel Nederland nooit meer vrij 
van Aziatische duizendknoop wordt, kunnen 
we nog genoeg tools inzetten om het pro-
bleem beheersbaar te maken en in te perken. 
Bewustwording en betere hygiëne – juist daar-
aan kan een protocol veel bijdragen.
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