DUIZENDKNOOP

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet diende begin december een motie in om de verkoop van
Aziatische duizendknopen te verbieden. Haar
motie werd gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Minister Schouten

Kamer wil verbod
verkoop duizendknoop,
Schouten houdt voet
bij stuk
Meerderheid Tweede Kamer
Bijna alle Tweede Kamerfracties, op D66 en SGP
na, ondertekenden de motie. Schouten geeft
als reactie op de motie dat ze wil vasthouden
aan de invasieve-exotenlijst van de Europese
Unie. Schouten: 'Er is geen nationale lijst. We
zijn in overleg met sectoren om te zorgen dat
de verkoop beperkt wordt. Ik snap wat er in de
motie staat, maar als we het gaan verbieden,
kan dat ook weer gevolgen hebben wat betreft
schadevergoeding en dergelijke.'
Al tweemaal eerder liet Schouten zich negatief uit over een hard wettelijk verbod en het
laten opnemen van Japanse duizendknoop
op de Unielijst, eenmaal naar aanleiding van
Kamervragen en eenmaal naar aanleiding van
een onderzoek van vakblad Stad en Groen.
Mooie ontwikkeling
Voorzitter Wilfred Reinhold van Platform
Stop invasieve exoten is blij met de
Kamermeerderheid. 'Het is een heel mooie
ontwikkeling. Dankzij vakblad Stad en Groen,
Laura Bromet én Platform Stop Invasieve exoten moet de minister nu iets met die motie. Het
kan nu niet zo zijn dat ze niets gaat doen. Er
moeten wettelijke afspraken komen; dan pas

gelden ze voor iedereen. Afspraken en convenanten maken met de sierteeltsector is mijns
inziens niet voldoende.' Reinhold vindt het
verder opmerkelijk dat de minister spreekt over
‘geen nationale lijst’. ‘Binnen de EU-verordening
betreffende invasieve uitheemse soorten hebben lidstaten uitdrukkelijk de bevoegdheid om
nationale lijsten te maken.’
Minister kent de problematiek niet
Ivo de Groot is met zijn bedrijf Wolterinck actief
in de bestrijding van duizendknopen. Ook hij
is blij met de massale steun voor de motie. De
Groot: 'Het is waanzin dat wij als professionals
de plant massaal bestrijden maar dat tegelijkertijd consumenten hem nog kunnen kopen.
Dat is écht dweilen met de kraan open. Ik denk
dat we hier een minister horen praten die niet
weet waar ze het over heeft. Ze ziet niet in hoe
groot de problematiek is én hoe groot die nog
kan worden. Wij verdienen geld met beheersen
en bestrijden, maar dit is een gebed zonder
einde. Daarnaast is het niet goed uit te leggen. Waarom springbalsemien en hemelboom
wel op de EU-lijst en Aziatische duizendknoop
niet?'

houdt echter voet bij stuk en ziet geen heil in
een wettelijk verbod. In de groensector wordt
positief gereageerd: 'Anders blijft het dweilen
met de kraan open.'
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Begraafplaats vol duizendknoop door
bloemstukken
Harry Kloosterman van Weed Free Services
vindt de motie ook een goede ontwikkeling.
Kloosterman weet waarover hij praat, want
op dit moment is hij met zijn bedrijf Weed
Free Services bezig een begraafplaats in het
Duitse Düsseldorf duizendknoopvrij te maken.
Kloosterman: ‘De duizendknoopproblematiek
op die begraafplaats wordt veroorzaakt door
grafstukken waarin die stokken verwerkt zitten.
Mijn collega kreeg laatst ook een bloemetje
waarin de stokken verwerkt zaten, én de bloemist bij mij in het dorp verkoopt ze ook nog
gewoon. Toen ik daar commentaar op had,
werd er bijna schouderophalend gezegd: “Maar
ik koop het gewoon op de veiling.” Kortom,
goed dat daar nu aandacht voor is. Dat wij ze
als groenbeheerders en andere terreinorganisaties met man en macht bestrijden, maar
bloemenveilingen nog probleemloos levende
stokken kunnen verkopen, dat is water dragen
naar de zee.’
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