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Praktijkdag chemie-vrije bestrijding van 
Aziatische duizendknopen

Datum 9 mei 2019
Duur 9.30 - 16.00
Locatie Naast Kerkweg 42, Heelsum
Prijs € 295,- (excl. BTW)
Aanmelden www.natuurenruimte.com

Inhoud en doel
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen is niet meer toegestaan. 
Voor bestrijding van invasieve exoten mogen nog wel chemische middelen worden gebruikt. 
De meeste weg-, water- en natuurbeheerders kiezen hier echter niet meer voor. Onlangs is 
gebleken dat glyfosaat een negatief effect heeft op de darmflora van bijen waardoor ze 
vatbaarder worden voor ziektes. Hebben andere insecten hier ook last van? Ook blijkt 
glyfosaat veel langer in de bodem aanwezig te blijven dan gedacht. Zijn er goede 
alternatieven? 

Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. doet onderzoek naar bestrijdingsmethoden zonder 
chemische middelen. Hieruit is gebleken dat door het combineren van verschillende 
methoden Aziatische duizendknopen effectief kunnen worden bestreden. Welke methode het 
meest kosteneffectief is verschilt per situatie.

In samenwerking met onder andere Stichting Probos en de Renkumse duizendknoopbrigade 
zullen op deze praktijkdag een groot aantal duurzame bestrijdingsmiddelen onder 
praktijkomstandigheden worden gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de 
werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook wordt getoond op welke 
wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden 
voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden 
gemeten. Aansluitend worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn 
toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Deze praktijkdag sluit aan bij de 
theoriecursussen die regelmatig door Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. worden 
georganiseerd maar is ook zonder deze voorkennis zeer informatief.

Programma (onder voorbehoud)

09:00 Ontvangst met koffie en thee

09:30 Locatie Kerkweg Heelsum
Machinaal ontwortelen 
Met een graafmachine met wortelriek worden de wortelstokken uit de bovengrond 
verwijderd

Ontgraven en uitzeven
Met een trommelzeef worden worteldelen uit de ontgraven grond verwijderd
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Frezen
Een hydraulische freesmachine snijdt de wortelstokken in de bovenlaag in 
kleine stukjes 

Maaien met maairobot
Na het frezen van de bovenlaag en het leggen van graszoden maait de maairobot de 
opkomende stengels regelmatig af

Begrazing met schapen
Een schaapsherder laat zien hoe effectief schapen duizendknopen afgrazen

Injectie met heet water
De wortelstokken worden gedood door heet water in de bodem te injecteren

Reinigen materieel op locatie
Machines worden met heet water onder hoge druk gereinigd 

11.25 Locatie Dunolaan Heveadorp
Resultaat (machinaal) ontwortelen en inzaaien met inheemse concurrenten

11:50 Locatie Nico Bovenweg Oosterbeek
          Resultaat begrazen met varkens

Resultaat handmatig uittrekken
Resultaat frequent maaien

12:30 Lunch

13:40 Locatie Roggekamp Doorwerth 
            Afdekken met folie

Met een speciale folie, geschikt voor steil terrein, worden de wortelstokken afgedekt

Ontgraven met grondzuiger
Een grondzuiger verwijderd grond met wortelstokken bij kabels, leidingen enz.

Bestrijding met elektriciteit (electricide)
Met een hoge spanning worden de stengels tot in de bodem gekookt

Meten verspreidingssnelheid
De afstand tussen oude en jonge stengels is een maat voor de verspreidingssnelheid

14:50 Locatie Bennekomseweg Renkum
Resultaten afdekken met folie

15:15 Locatie Ritzema Bosweg Wageningen
          Resultaten injectie met heet water en inzaaien van concurrenten 

16.00 Afsluiting met een drankje

Bereikbaarheid en vervoer
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van bij de begraafplaats achter de kerk aan de 
Koninginnelaan te Heelsum. U wordt met een bus vervoerd naar de verschillende locaties. Indien u 
met openbaar vervoer reist kunt u worden opgehaald om 9.00 uur bij station Oosterbeek. Aan het eind 
van de dag wordt u weer bij station Oosterbeek afgezet.
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