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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door
exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de
waterschappen problemen op. Om die reden hebben de waterschappen meegedaan aan een
onderzoeksproject voor Interreg (Europese samenwerking met Vlaanderen). Daarin is gekeken naar
optimale bestrijdingsmethodes voor onder andere exotische water- en oeverplanten. Na het
Interregproject (2009-2012) en de landelijke ontwikkelingen zijn door beide Brabantse
waterschappen de aandacht en vervolgacties met name bij de bestrijding en effectmonitoring van
duizendknopen gelegd.

1.2 Pilots en Onderzoeksvraag
Boute Ecologie & Water Advies (BEWA) heeft een aantal bestrijdingspilots van duizendknoop, met
gerichte praktijk- en veldkennis begeleid, gecoördineerd, gemonitord en gerapporteerd. De pilots zijn
in juni 2012 gestart met aansluitend effectmonitoring in het groeiseizoen. De looptijd van de pilots
beslaat vijfenhalf jaar (2012-2017) waarbij 2017 in het teken staat van de eindmeting conform
planning van de landelijke bestrijdingsproef. De hoofdonderzoeksvraag die met de bestrijdingspilots
beantwoord wordt is:
Welke van de toegepaste methoden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken en/of grondwerken
en afdekken zijn kosteneffectieve bestrijdingsmethoden en toepasbaar in het beheer van het
waterschap en (natuur)beheerders. Daarbij is van belang of de effectiviteit voor de korte en/of
lange termijn geldt en op welke schaal de methode toepasbaar is.

1.3 Samenwerking en doelgroep
Belangrijk aspect voor een succesvol project waarin de pilots voor de bestrijding van duizendknoop
centraal staan, is de samenwerking van BEWA met Avallo Advies en de uitvoerders/beheerders van
Waterschap De Dommel en district Boven Aa van Waterschap Aa en Maas. Naast het hebben van
gebiedskennis zijn het de mensen die de pilots in de dagelijkse onderhoudspraktijk uit (gaan laten)
voeren. Het zijn ook de mensen die, nadat de pilots zijn uitgevoerd, de eventuele succesformule
breed moeten gaan uitdragen en toepassen in het beheersgebied.
Beide waterschappen zijn parallel aan het onderzoeksspoor bezig de samenwerking met alle
partners waaronder natuurbeheerders, terreineigenaren en overheden (RWS, provincie en
gemeente) op te tuigen en draagvlak te creëren. Het succes van de uiteindelijke aanpak (bestrijden)
staat of valt met een integrale gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met alle partners.
De resultaten van de hier beschreven bestrijdingspilots zijn input voor de landelijke bestrijdingsproef
duizendknoop die gecoördineerd wordt door Probos (www.probos.nl;
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www.bestrijdingduizendknoop.nl). Met Probos zijn hier afspraken over gemaakt. De in dit rapport
beschreven pilots zijn een jaar eerder begonnen dan de bestrijdingsproeven in het landelijke traject;
daarmee hebben de pilots van WDD en WAM een looptijd van vijf groeiseizoenen.
De landelijke bestrijdingsproef duizendknoop heeft stobbenbehandeling met glyfosaat, het injecteren
van stengels met glyfosaat, bladbehandeling met Ultima (contactherbicide), intensief maaien,
afdekken van de groeiplaats en begrazing (3x per groeiseizoen) op twee locaties als proeven
uitstaan. Het heeft een looptijd van 2013/2014 tot en met 2016 (drie à vier groeiseizoenen,
afhankelijk van de resultaten). Het vierde groeiseizoen met bestrijding is op de meeste locaties
afgesloten. Effecten van de toegepaste bestrijding zijn zichtbaar en Probos is de resultaten op de
website www.bestrijdingduizendknoop.nl aan het actualiseren. De ervaringen en resultaten per
bestrijdingsmethode zijn daar te zien en besproken in het eindrapport (Probos, 2018).
In 2017 heeft Probos een uitgebreide analyse van de resultaten van onder andere de afdek- en
maaiproeven uitgevoerd. De conceptrapportage is begin december aan de deelnemers aangeboden
en in februari 2018 definitief opgeleverd. Op een aantal proeflocaties is overigens niet in 2013, maar
in 2014 begonnen met de bestrijding.
Landelijke bestrijdingsproef duizendknoop
Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders zijn in 2013 in samenwerking met Stichting Probos, op ruim
honderd plekken waar duizendknoop groeit, gestart met een landelijke praktijkproef. De proef heeft als doel
effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. In een eerdere studie is de beschikbare
informatie uit praktijkervaringen en literatuur bestudeerd en is voor de praktijkproef een selectie gemaakt
van potentieel succesvolle bestrijdingsmethoden. Het gehele experiment kent een doorlooptijd van vier
groeiseizoenen voor alle methoden, tenzij tijdens het experiment blijkt dat een methode al eerder binnen
vier groeiseizoenen tot een dusdanig resultaat leidt dat voortzetting van het experiment met de betreffende
methode niet noodzakelijk is.

Bij de uitvoering en effectmonitoring van de pilots op De Halte, De Utrecht en Wellenseind is
rekening gehouden met en aangesloten bij de werkbeschrijvingen van Probos (Probos, 2014).
Eventuele afwijkingen en de kosten per pilot zijn aan Probos doorgegeven.

1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk zijn de verschillende pilots beschreven en uitgewerkt. Materiaal en
methoden van de effectmonitoring en uitvoering van de pilots vormen hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4
zijn de resultaten gepresenteerd gevolgd door de discussie in hoofdstuk 5. Afsluitend zijn in
hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2. Uitwerking en beschrijving pilots

2.1 De exoot en bestrijding
Japanse duizendknoop is een exoot uit Azië en ook wel een “duivel in bruidskleed” genoemd. De
soort heeft een enorme groeikracht waarmee het aanzienlijke schade aan huizen, wegen en
riolering kan toebrengen. Daarnaast heeft het een sterk negatief effect op plantensoorten die van
nature in Nederland voorkomen. De soort kan de stabiliteit van oevers, waterkeringen en
watergangen ondermijnen waarmee het de veiligheid in gevaar brengt. Verder brengt de soort in de
praktijk vaak herstelkosten met zich mee (Probos, 2011a en b, www.cabi.org; Probos, 2018;
www.bestrijdingduizendknoop.nl).
In Nederland komen drie soorten voor die alle Japanse duizendknoop worden genoemd. De soorten
zijn: Japanse (Fallopia japonica), Sachalinse (Fallopia sachalinensis) en Boheemse (Fallopia x
bohemica) duizendknoop. De Afghaanse variant komt niet of nauwelijks in Nederland voor en wordt
hier buiten beschouwing gelaten. De Boheemse duizendknoop is een kruising van Sachalinse en
Japanse duizendknoop. De soorten hebben verschillende eigenschappen waardoor de gevoeligheid
voor diverse bestrijdingsmethoden onderling varieert (zie figuur 1; Probos, 2011b, Probos, 2018).

Figuur 1. Overzicht van de belangrijkste kenmerken van Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop
(www.floron.nl).
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2.2 Inleiding pilots
In tabel 1 staan de gegevens van de pilots in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Tabel
2 bevat de pilots in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
Tabel 1. Overzicht pilots bestrijding duizendknoop waterschap De Dommel 2012-2017.

Locaties

Exoot

Bestrijdingsmethode

Frequentie

Traject
(m, m2)

Effectmonitoring
2017

Landgoed
Wellenseind

Japanse
duizendknoop

bedekking textiel
Terram2000 +
afdekken met grond

1x

1 (60 m2)

eindmeting (4 oktober)
geen kiemproef

bedekking textiel
Terram2000 +
afdekken met
boomstammen

1x

1 (60 m2)

eindmeting (13 juni, 4
oktober)

referentie

1x

1 (60 m2)

groeiseizoen 2x

bedekking textiel
Terram2000 +
afdekken met grond

1x

1 (100 m2)

eindmeting (4 oktober)

bedekking textiel
Terram2000 +
afdekken met
boomstammen

1x

Referentie

1x

Landgoed De
Utrecht

Sachalinse
duizendknoop

geen kiemproef

geen kiemproef
1 (100 m2)

eindmeting (13 juni, 4
oktober)
geen kiemproef

1 (100 m2)

groeiseizoen 2x

Tabel 2. Overzicht pilots bestrijding Japanse duizendknoop waterschap Aa en Maas 2017.

Locaties

Exoot

Bestrijdingsmethode

Frequentie

Traject
(m, m2)

Effectmonitoring
2017

Kanaal van
Deurne “De
Halte”

Japanse
duizendknoop

maaien en afvoeren
(west- en oostoever
Kanaal van Deurne)

1x/wk

35 m2 west;
20m2 oost

eindmeting (26 juli)

maaien en afvoeren
(west- en oostoever
Kanaal van Deurne)

1x/2 wk

maaien en afvoeren
(west- en oostoever
Kanaal van Deurne)

1x/4 wk

begrazen (schapen)

eenmalig

Japanse
duizendknoop

Japanse
duizendknoop

Japanse

1x (groeiseizoen)
35m2 west;

eindmeting (26 juli)

20 m2 oost

1x (groeiseizoen)

35 m2 west;

eindmeting (26 juli)

20 m2 oost

1x (groeiseizoen)

0,16 ha

eindmeting (26 juli)
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Locaties

Exoot

Bestrijdingsmethode

Frequentie

Traject
(m, m2)

duizendknoop

Kanaal van
Deurne “De
Halte

Effectmonitoring
2017

1x groeiseizoen

Japanse
duizendknoop

Referentie

niets doen

35 m2 west;
20 m2 oost

groeiseizoen 2x

Japanse
duizendknoop

verwijderen (ontgraven)
en afvoeren; opvullen
met schone grond

eenmalig

25 m2

eindmeting (26 juli)

afdekken met
Terram2000

eenmalig

Japanse
duizendknoop

vitaliteit en
kiemkracht 1x
25 m2

eindmeting (26 juli)
geen kiemproef

Japanse
duizendknoop

begraven (besmette
grond ondergraven en
afdekken met
Terram2000)

eenmalig

25 m2

eindmeting (26 juli)
vitaliteit en
kiemkracht 1x

Japanse
duizendknoop

Referentie

niets doen

36 m2

groeiseizoen 2x

Figuur 2. Locatie van de bestrijdingspilots met duizendknoop op landgoed De Utrecht in het gebied van waterschap
De Dommel
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Figuur 3. Locatie van de bestrijdingspilots met duizendknoop op landgoed Wellenseind in het gebied van
waterschap De Dommel

Figuur 4. Overzicht van de locatie langs het Kanaal van Deurne waar de pilots bestrijding Japanse duizendknoop zijn
uitgevoerd in Aa en Maas gebied (maaien en afvoeren, grondwerken en afdekken met Terram, begrazen).
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In de volgende paragrafen zijn de pilots per waterschap kort toegelicht.

2.3 Waterschap De Dommel
2.3.1 Pilot Sachalinse duizendknoop Landgoed De Utrecht
De locatie (zie ook figuur 2 op pagina 9) ligt in het beekdal van de Reusel (bij de Poelebrug) op
Landgoed De Utrecht in de gemeente Hilvarenbeek. De bestrijdingsmethode en -frequentie bestaan
uit het eenmalig maaien van de proefvakken en het vervolgens afdekken met Terram2000 (2012).
Periode effectmonitoring
Start van de pilot was op 27 juni 2012. Van 2012-2016 zijn de proefvakken door BEWA
gecontroleerd op verstoring door recreanten en/of vandalen en eventuele doorgroei, vraatschade,
1besmetting of kieming van Sachalinse duizendknoop uit de opgebrachte grondlaag. De
effectmonitoring bestaat naast de controle, uit meting van de vitaliteit van de wortels samen met de
groei en kiemkracht. De looptijd van de effectmonitoring beslaat 2012-2017.
Nulsituatie (juni 2012)
De bedekking met duizendknoop voor de start en uitvoering van de pilots was 88%.
2.3.2 Pilot Japanse duizendknoop Landgoed Wellenseind
De locatie (zie ook figuur 3 op pagina 10) bevindt zich langs de provinciale weg Lage Mierdense
weg/Wellenseind (N297) op Landgoed Wellenseind in de gemeente Reusel-De Mierden. De
bestrijdingsmethode en –frequentie bestaan uit het eenmalig maaien van de proefvakken met
uitzondering van het referentievak en het vervolgens afdekken met Terram2000.
Periode effectmonitoring
Start van de pilot was op 27 juni 2012. De effectmonitoring bestaat uit het controleren van de
proeven op verstoring door recreanten dan wel vandalen en mogelijke besmetting, doorgroei of
kieming van duizendknoop vanuit de opgebrachte grondlaag. De effectmonitoring bestaat naast de
controle op doorgroei, vraatschade en besmetting, uit meting van de vitaliteit van de wortels samen
met de groei en kiemkracht. De looptijd van de effectmonitoring beslaat 2012-2017.
Nulsituatie juni 2012
Voor de start en uitvoering van de pilots lag de bedekking van Japanse duizendknoop rond de 90%.
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2.4 Waterschap Aa en Maas pilots Japanse duizendknoop De Halte
.
Achtergrondinformatie
Op de oevers en directe omgeving van het Kanaal van Deurne is de soort Japanse duizendknoop
(Fallopia japonica) sterk aanwezig. Japanse duizendknoop is sinds de jaren veertig-vijftig van de
vorige eeuw in de Peel aanwezig waarbij de soort sterk uitbreidt (mond. med. J. Mensink, Avallo
Advies). De oorzaak van de aanwezigheid ligt bij de kwekerijen van de Duitse arts Von Siebold die
begin 19e eeuw bijzondere planten uit onder andere Azië naar Nederland haalde en van daaruit de
planten verkocht. Zo vond Japanse duizendknoop waarschijnlijk haar weg richting welvarende
mensen in den lande waaronder de Peel.
Waterschap Aa en Maas is in het voorjaar van 2012 op locatie De Halte een aantal proeven gestart
waarin (kosten)effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop centraal staat.
Locatie
De Halte ligt langs het Kanaal van Deurne (zie ook figuur 4 op pagina 11) aan de rand van het
Natura2000-gebied de Deurnesche en Mariapeel in Deurne (Noord-Brabant). De Halte is een
benaming van het spoorwegstation, dat aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven nabij de Limburgse grens
werd aangelegd. In ruimere zin werd ook de omgeving van dit station aangeduid als de Halte. Het is
de plek waar in 1716 de grens werd gemarkeerd tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Pruisen.
Deze historische grens werd in 1716 met grenspalen gemarkeerd. Deze grenspalen zijn in 2012 in
ere hersteld. De Halte ligt op de plek waar in de 20e eeuw de verdedigingslinie Peel-Raamstelling
lag. Het Defensiekanaal en de kazematten zijn daarvan de restanten.
Bestrijdingsmethoden en –frequentie
Zie voor de bestrijdingsmethoden die uitgevoerd en getest zijn tabel 2 op pagina 9 en 10.
Effectmonitoring
De effectmonitoring in het groeiseizoen van 2012 tot en met 2017 is volgens het overzicht in tabel 3
uitgevoerd.
Tabel 3. Overzicht pilots De Halte waterschap Aa en Maas met de effectmonitoring

bestrijdingspilot

start

effectmonitoring

2012
begrazing met
schapen
maaien en
afvoeren met
drie frequenties

2013

2014

2015

2016

2017

9 juni
2012

nulopname
+ 5 rondes

startopname
29 april + 4
rondes

startopname
4 april + 3
rondes

startopname
24/04 + 3
rondes

startopname
3 mei + 1
ronde

eindmeting
+ 1 ronde

19 juni
+
herstart

nulopname
+ 5 rondes

startopname
29 april + 4
rondes

startopname
4 april + 3
rondes

startopname
24/04

startopname
3/05 + 1
ronde

eindmeting
+ 1 ronde
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bestrijdingspilot

start

effectmonitoring

2012
(westoever
Kanaal van
Deurne)
maaien en
afvoeren met
drie frequenties
(oostoever
Kanaal van
Deurne)

2013

2014

2016

2017

+ 3 rondes

17 juli
2012

24/07/2
012

2015

nulopname
+ 3 rondes

startopname
29 april +

startopname
4 april + 3
rondes

startopname
24/04 + 3
rondes

startopname
29 april + 4
rondes

monitoren

stopgezet

startopname
3/05 + 1
ronde

eindmeting
+ 1 ronde

4 rondes

toepassing
gaas
maaswijdte
0,6x0,6

4 mei
2013

toepassen
gaas
maaswijdte 2x2
cm

22 juni
2012

nulopname
+ 5 rondes

toepassen
gaas
maaswijdte 1 x
1 cm

24 juli
2012

nulopname
+ 3 rondes

start
opname + 4
rondes

monitoren

stopgezet

afdekken met
Terram2000

5 juni
2012

nulopname

controle op
doorgroei en
besmetting,
kiemkracht
en vitaliteit

controle
doorgroei,
besmetting
kiemkracht
en vitaliteit

controle
doorgroei,
besmetting,
kiemkracht
en vitaliteit

controle,
doorgroei en
besmetting,
kiemkracht
en vitaliteit

Eindmeting
+ 1 ronde

begraven
(besmette
grond
ondergraven)
afdekken met
Terram2000

5 juni
2012

nulopname

controle op
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

Eindmeting
+ 1 ronde

afgraven
wortelbiomassa
afvoeren en
aanvullen met
schone grond.
Afgedekt met
Terram2000

5 juni
2012

nulopname

controle op
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

controle
doorgroei en
besmetting

Eindmeting
+ 1 ronde
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De effectmonitoring van de pilot “afdekken met Terram2000” bestaat naast de controle op
(vraat)schade, doorgroei en besmetting, uit meting van de vitaliteit van de wortels samen met het
bepalen van de groei en kiemkracht. De looptijd van de effectmonitoring beslaat de jaren 20122017.
Nulsituatie (juni 2012)
De bedekking van Japanse duizendknoop voor de start van de pilots varieerde van minimaal 18% in
de proefvakken maaien en afvoeren op de oostoever van het kanaal tot 100% bij de pilotlocaties
voor gaas, en maaien en afvoeren op de westoever.
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3. Materiaal en methoden
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan gebruikte materialen en de onderbouwing van de toegepaste methoden voor
de verschillende pilots centraal. 2017 staat in navolging van de landelijke bestrijdingsproef in het
teken van de eindmeting van alle bestrijdingspilots. Dit betekent dat het toegepaste
bestrijdingsmiddel dan wel -methode vóór de eindmeting NIET is ingezet dan wel toegepast.
Concreet betekent dat: geen inzet van schapen, niet maaien en afvoeren, Terram (als
afdekmethode) verwijderen (opslaan) en rhizoombegrenzers handhaven om herbesmetting tegen te
gaan.

3.2 Effectmonitoring duizendknoop
3.2.1 Bedekking met Tansley-schaal
De teruggroei (effectmonitoring) van duizendknoop is gevolgd door gebruik van de Tansley-schaal.
De Tansley-schaal is opgebouwd conform Nederlandse “vertaling” door Bureau Natuurbalans (zie
tabel 4).
Tabel 4. Uitwerking en invulling Tansleyschaal (Bureau Natuurbalans)

Schaal

Afkorting

Omschrijving

Bedekking (%)

Bedekking
afgerond (%)*

Aantal
exemplaren

Rare

R

zeldzaam aanwezig

<5

1

<5 totaal

Sporadic

S

spaarzaam
aanwezig

<5

2

< 10 totaal

Occasional

O

hier en daar
aanwezig

<5

3

<3/m2

Lokaal
frequent

Lf

soort komt lokaal
vrij talrijk voor

<5

4

3-10/m2

Frequent

F

frequent aanwezig

5-25

8

>10/m2

Lokaal
abundant

La

soort is lokaal veel
aanwezig

18

18

Abundant

A

abundant aanwezig

26-50

38

Lokaal
dominant

Ld

soort overheerst
lokaal

38

38

Codominant

C

soort overheerst
samen met andere

51-75

68

15

Rapportage pilots bestrijding duizendknoop

soorten
Dominant

d

soort dominant
aanwezig

lokaal**

l

lokaal

76-100

88

*:

Getallen zijn ontleend aan de originele schaal van Tansley

**:

De toevoeging l (lokaal) wordt gebruikt in combinatie met de andere aanduidingen als een
soort niet verspreid, maar lokaal in het opnamevlak voorkomt bijvoorbeeld in een hoek

3.2.2 Eindmeting en looptijd
In 2017 is, in navolging van de landelijke bestrijdingsproef, de eindmeting van alle bestrijdingspilots
uitgevoerd. In overleg met beide waterschappen is besloten de eindmeting aan te vullen met een
monitoringsronde in het najaar. Pilots waar geen teruggroei wordt “gemeten” worden aangevuld met
een kiemproef. De resultaten zijn input voor een evaluatie en aansluitend gevolgd door een
eventuele voortzetting van de pilots of een deel ervan.
De totale looptijd van de effectmonitoring beslaat ruim vijf jaar (2012-2017). Looptijd is gebaseerd
op het parallel lopen met de landelijke bestrijdingsproef van Probos en resultaten uit literatuur
(www.cabi.org, Probos, 2011a).

3.3 Pilots Waterschap De Dommel
3.3.1 Pilots Sachalinse duizendknoop Landgoed De Utrecht
De proefvakken zijn op 27 juni 2012, voor uitvoering van de pilots, samen met de beheerder van het
landgoed dhr. L. Liebregts en Avallo Advies geselecteerd, begrensd en vastgelegd. De locatie van
de proefvakken is met uitzondering van het referentievak van te voren gemaaid met een handzeis.
Vervolgens is Terram2000-doek uitgerold en vastgelegd met een laag van ongeveer 20 cm grond of
een aantal boomstammen. Terram2000 is een middelzwaar geotextiel, dat in de grondbouw wordt
gebruikt voor het scheiden en afdekken van minder vaste bodems bijvoorbeeld bij de aanleg van
rails, voet- en fietspaden, opritten en dijken.
De boomstammen komen uit het landgoed zelf. De functionaliteit van het afdekken met grond of
boomstammen is drieledig: 1 druk op het doek houden, 2 doek vastleggen (voorkomen dat het
wegwaait of weggehaald wordt) en 3 assimileren/ademen. Voor het afdekken van het doek met
grond is aannemer Van Dommelen uit Esbeek ingeschakeld. De proefvakken hebben een oppervlak
van 20 x 5 m. Bij de selectie is gekeken naar representativiteit, een hoge dichtheid en bedekking
van de exoot, maximale omvang van de proefvakken/trajecten en gelijke standplaatsfactoren. De
bedekking met Sachalinse duizendknoop is in alle vakken hoog (88%) waarbij sprake is van een
monocultuur en van onderbegroeiing is nauwelijks sprake. De vakken liggen in het bos en
beschaduwing speelt een belangrijke rol. Enkele weken na uitvoering van de pilots is door Avallo
Advies in samenwerking met de beheerder een rhizoombegrenzer aangebracht om de proefvakken.
Een rhizoombegrenzer voorkomt dat wortelscheuten van duizendknoop onder de proefvakken door
groeien en de vakken besmetten. Hiervoor is een geul gegraven van minimaal 1,5 m diep waarin de
rizoombegrenzer in de vorm van Terramdoek tot aan het grondwater is geplaatst. Dit is de diepte
waar geen wortels van Sachalinse duizendknoop meer aanwezig zijn.
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Op 6 juli 2017 zijn de pilots definitief ontmanteld door medewerkers van waterschap De Dommel. De
eindmeting heeft in twee delen plaatsgevonden: 13 juni en 4 oktober 2017.
3.3.2 Pilot Japanse duizendknoop Landgoed Wellenseind
De proefvakken voor uitvoering van de pilots zijn op 27 juni 2012 samen met voormalig beheerder
dhr. K. van Haaren en Avallo Advies geselecteerd, begrensd en vastgelegd. BEWA zorgde voor de
regie en aansturing. De locatie van de proefvakken is van te voren (onbedoeld) door de
wegbeheerder (Provincie) meegenomen als onderdeel van de maaiwerkzaamheden langs de N269
Wellenseind/Lage Mierdse weg.
De referentiestrook en sloot zijn in 2017, net als in 2015 en 2014, door de wegbeheerder (provincie)
gemaaid. Voor de effectmonitoring (eindmeting) heeft het geen directe gevolgen, maar het geeft aan
dat de provincie haar taak als regievoerder onvoldoende invulling geeft. Waterschap De Dommel
heeft net als voor de proeven op Landgoed De Utrecht de grond geleverd. De 8 m3 is met een
kiepwagen tussen het fietspad en de N269 afgezet. De functionaliteit van het afdekken met grond of
boomstammen is drieledig: 1 druk op het doek houden, 2 doek vastleggen (voorkómen dat het
wegwaait of weggehaald wordt) en 3 assimileren/ademen. Aannemer Van Dommelen uit Esbeek is
hiervoor ingeschakeld. De proefvakken hebben een oppervlak van 20x3 m (60 m2). Hierbij is
gekeken naar representativiteit, een hoge bedekking van de exoot, maximale omvang van de
proefvakken/trajecten en gelijke standplaatsfactoren. De bedekking met duizendknoop is in alle
vakken hoog (88%) waarbij sprake is van een monocultuur en van onderbegroeiing is nauwelijks
sprake. De trajecten liggen tussen een weiland en wegbermsloot van de provincie. Beschaduwing
speelt geen belangrijke rol.
Op 6 juli 2017 zijn de pilots definitief ontmanteld. De ontmanteling is onvoorzien in twee rondes
uitgevoerd. De eindmeting is daarom op twee verschillende tijdstippen uitgevoerd: 13 juni en 4
oktober 2017.
Vitaliteit en kiemkracht
In 2013-2016 zijn één of twee rondes bemonstering en beoordeling van de afdekproeven op De
Utrecht en Wellenseind uitgevoerd. Vanuit praktische overwegingen zijn de afdekproeven waar
boomstammen op liggen gebruikt voor de monstername en beoordeling. Daarbij gaat BEWA ervan
uit, dat het afdekmiddel (boomstammen of grond) niet onderscheidend is voor het eindresultaat
(mate en efficiëntie van bestrijding). Dit onderzoek geeft geen antwoord op die aanname. Van circa
10 m2 is een representatief bodemmonster genomen door het doek vrij te maken van de
opgebrachte boomstammen en een strook Terramdoek om te slaan. Vervolgens is met een
(steek)schep een sleuf tot 20 cm diepte gegraven om wortelstokken van Japanse duizendknoop te
bemonsteren en te beoordelen. BEWA neemt van beide proeflocaties een tiental worteldelen mee
om de kiemkracht te bepalen.
De kiemkracht, groei en vitaliteit zijn getest door de monsters gescheiden van elkaar in een aantal
proefbakken te verspreiden, aan te vullen met schone (niet besmette) grond en te monitoren op
kiemsnelheid en groei.
In 2017 zijn van beide locaties (De Utrecht en Wellenseind), na het uitvoeren van de eindmeting,
geen kiemproeven ingezet.
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3.4 Pilots De Halte Waterschap Aa en Maas
Begrazen
Om een representatieve eindmeting uit te voeren is het toegepaste bestrijdingsmiddel dan wel methode vóór de eindmeting NIET toegepast. Dit betekent concreet: geen inzet van schapen. In de
jaren 2012-2016 zijn schapen van het ras Schoonebeker heideschaap het hele groeiseizoen ingezet
(continu begrazing) op een geselecteerd en uitgerasterd oppervlak van 0,16 ha (zie tabel 5). Het
terrein is in 2012 uitgezocht op primair de (co)dominante begroeiing met Japanse duizendknoop
samen met de aanwezige fundamenten van de voormalige turfdrogerij van de
verveningsmaatschappij van de Griendt.
Het proefvak grenst aan het Kanaal van Deurne en is vanuit praktische overwegingen voor de inzet
van schapen niet gemaaid. Aanwezige kiemplanten van Japanse duizendknoop waren relatief klein
waardoor van te voren maaien niet efficiënt is. Er is eenmalig gedurende het groeiseizoen van 2013
drukbegrazing uitgevoerd. De schapen zijn in oktober/november uit het proefvak gehaald als
aanwezige biomassa van duizendknoop en grassen minimaal was.
Tabel 5. Inzet aantal schapen beweidingsvak 2012-2017

Pilot begrazen (continu) De Halte

inzet aantal
schapen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

start: 30

5-7

5

5

14

eindmeting

na 2 wk  5

(2 dagen
drukbegrazing)

na 6 wk  8

(geen inzet
schapen)

Maaien en afvoeren
Voor de eindmeting in 2017 is de bestrijdingsmethode in de vorm van maaien niet uitgevoerd.
Op twee locaties langs het Kanaal van Deurne (oost- en westzijde) zijn in 2012 vier proefvakken
geselecteerd, begrensd en vastgelegd met palen of piketpaaltjes. Binnen de vier vakken zijn op
beide locaties drie frequenties van maaien en afvoeren toegepast (1x/week, 1x/2 weken, 1x/4
weken) naast een referentie waar niet gemaaid is. De start in 2016 op de beide oevers was 14 mei
met een looptijd tot en met oktober. De laatste maaironde was 10 oktober. De keuze voor twee
verschillende locaties lag in een verschillende dichtheid en bedekking voor aanvang van de
proeven.
Het maaiwerk is in 2012-2016 uitgevoerd door J. Mensink van Avallo Advies en is conform landelijke
werkprotocollen van Probos (Probos, 2014) uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een
elektrische motorschaar annex heggenschaar waarmee secuur en tot juist boven het grensvlak
bodem-lucht gemaaid kan worden. Het maaisel is afgevoerd naar een groenrecyclingbedrijf in
Deurne (Gebroeders Van Vijfeiken) waar het maaisel gecomposteerd is.
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Grondwerken en afdekken met Terram2000
Op de oostoever van het Kanaal van Deurne zijn in 2012 vier vakken geselecteerd waaronder een
referentievak. De proefvakken hebben een oppervlak van 25 m2; het referentievak is 35 m2. De
bedekking met Japanse duizendknoop lag begin juni 2012 voor uitvoering op 38%. De
graafwerkzaamheden voor de proeven zijn op 5 juni door aannemer Willem Verhees uit Liessel met
mobiele kraan en vrachtwagen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begeleid door Avallo Advies.
De pilots zijn op 7 april 2017 op een zorgvuldige en resultaatgerichte manier ontmanteld om een
representatieve eindmeting van de teruggroei te garanderen (zie figuur 5 pagina 19). De
ontmanteling is onder begeleiding van BEWA en Avallo Advies uitgevoerd.
Afdekken met Terram2000
De Japanse duizendknoop en andere vegetatie in het vak zijn voor het aanbrengen van Terram2000
niet gemaaid. De vegetatie is platgedrukt door het aanbrengen van Terram2000. Op het
Terramdoek is een grondlaag aangebracht van circa 30 cm. Om het proefvak is een
rhizoombegrenzer aangebracht. Een rhizoombegrenzer voorkomt dat wortelscheuten van Japanse
duizendknoop onder de proefvakken doorgroeien en de vakken opnieuw besmetten. Hiervoor is een
smalle geul gegraven van 2 m diep (tot in het grondwater) waarin de rhizoombegrenzer in de vorm
van Terramdoek is geplaatst. Op grondwaterniveau zijn geen worteldelen aangetroffen.
Grond afgraven en afvoeren + afdekken met doek en grond
Bij het inrichten van het proefvlak op 5 juni 2012 is tot 2,4 m-mv grond samen met de Japanse
duizendknoop uitgegraven. Op 2,4 m-mv bevond zich het (freatisch) grondwater. Hierbij is ruim
gegraven tot er geen worteldelen meer te zien waren. De grond is afgevoerd naar de groenrecycling
van Vijfeiken in Deurne. Het gat is vervolgens opgevuld met schone grond en is voorzien van een
rhizoombegrenzer. In totaal is 71,5 ton grond afgevoerd.
Grond omkeren + afdekken met doek en grond
Doel van deze methode is de Japanse duizendknoop met een gesloten grondbalans te bestrijden:
de grond met wortelstokken van Japanse duizendknoop is daarbij uitgegraven en aan de kant gezet.
Vervolgens is het gat dieper uitgegraven en de uitkomende grond is ook apart weggezet. Als het gat
geheel is uitgegraven wordt de besmette (boven)grond onderin het gat gezet en de schone grond
die onderuit het gat komt daar bovenop gezet.
In de praktijk is het gat tot de grondwaterspiegel op 2,1 m-mv uitgegraven met een graafmachine.
Circa 69 m3 vaste grond is daarbij vrijgekomen. Tot een diepte van 2 m waren worteldelen van de
Japanse duizendknoop zichtbaar waardoor het omkeren van de grondlagen (besmette bovenlaag
onderin het gat zetten en de schone grond daar bovenop zetten) niet zinvol was. Er is voor gekozen
de besmette grond terug te brengen in het gat, dat voorzien is van Terram als rhizoombegrenzer, en
de besmette grond vervolgens af te dekken met Terram. Daarbovenop is schone grond aangebracht
met een laagdikte van 50 cm.
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Figuur 5. Ontmantelen bestrijdingspilots grondwerken en afdekken de Halte (7 april 2017): links start verwijderen
opgebrachte grond afdekproef en rechts eindresultaat ontmanteling

Figuur 6. Bemonstering van wortelstokken van Japanse duizendknoop op locatie De Halte voor het bepalen van de
kiemkracht en groei. Links bemonstering pilot “ontgraven”; rechts proefsleuf bemonstering pilot “omkeren”.
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Vitaliteit en kiemkracht
De bemonstering en beoordeling van eventueel aanwezige wortelstokken in de grondwerken zijn op
22 september 2017, aan het einde van het groeiseizoen, uitgevoerd.
Met een (steek)schep is een proefsleuf (20 cm diep) gegraven en grond met eventuele
wortelstokken van Japanse duizendknoop is bemonsterd, beoordeeld en meegenomen voor de
kiemproef.
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4. Resultaten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de resultaten van de bestrijdingspilots tot en met 2017 centraal. Daarbij vormt
de eindmeting het sluitstuk van ruim vijf jaar uitvoeren van een aantal bestrijdingspilots met
bijbehorende effectmonitoring en rapportage.

4.2 Effectmonitoring Waterschap De Dommel
4.2.1 Pilot Sachalinse duizendknoop Landgoed De Utrecht
Uit de eindmeting (13 juni, 4 oktober) tijdens het groeiseizoen van 2017 blijkt dat:
-

De teruggroei van Sachalinse duizendknoop gering is (zie figuur 7 pagina 23). Het gaat om een
twintigtal relatief kleine planten met een bedekking van 4% (lf).

-

De directe omgeving van de proeflocaties sterk begroeid is met een dominante begroeiing van
duizendknoop.

-

De bedekking in de referentievakken 100% is zonder ondergroei van betekenis.

Vitaliteit en kiemkracht
Op basis van de resultaten van de eindmeting is geen kiemproef uitgevoerd.
4.2.2 Pilot Japanse duizendknoop Landgoed Wellenseind
Uit de eindmeting tijdens het groeiseizoen van 2017 (13 juni en 4 oktober) blijkt dat:
-

De teruggroei groot is met een bedekking van 88% (d) (zie figuur 8 pagina 24).

-

De bedekking met duizendknoop van het referentievak 100% is. Ondergroei ontbreekt. De
wegbeheerder (provincie Noord-Brabant) heeft de greppel en het referentievak op
Wellenseind in het voorjaar gemaaid.

Vitaliteit en kiemkracht
Op basis van de eindmeting is geen kiemproef uitgevoerd.
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Figuur 7. Afdekpilots De Utrecht: teruggroei Sachalinse duizendknoop eindmeting 4/10/2017. Links afdekproef
Terram + boomstammen als afdekmiddel; rechts afdekproef Terram + grond als afdekmiddel
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Figuur 8. Pilots afdekken Wellenseind: eindmeting teruggroei Japanse duizendknoop 4 oktober 2017.

4.3 Effectmonitoring Japanse duizendknoop Waterschap Aa en Maas
De Halte
4.3.1 Inleiding
In deze paragraaf zijn de resultaten van de effectmonitoring en specifiek de eindmeting van de
bestrijdingspilots op De Halte in het beheergebied van waterschap Aa en Maas uitgewerkt.
De resultaten van de hier beschreven pilots zijn input voor de landelijke praktijkproef bestrijding
duizendknoop. De praktijkproef die onder de vlag van Probos in 2013 is gestart, heeft onder andere
het injecteren van stengels met glyfosaat, bladbehandeling met Ultima (contactherbicide), intensief
maaien en begrazing als proeven (looptijd: 2013-2016) op de rol staan. In de loop van 2017 zijn de
eerste resultaten beschikbaar gekomen en in november jl. een concept rapport (www.probos.nl;
www.bestrijdingduizendknoop.nl; Probos, 2013c).
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4.3.2 Begrazen
Hieronder zijn de resultaten van de effectmonitoring en eindmeting van de bestrijdingspilot begrazen
beschreven.

Ontwikkelingen
De ingezette Schoonenbeker heideschapen in het groeiseizoen (continu begrazing), hebben de
eerste weken duidelijk effect waarbij aanwezige vegetatie inclusief de oever tot aan de waterlijn van
het kanaal kort is “gemaaid”. Pitrus en enkele distels worden gemeden. De bedekking ligt de eerste
jaren (2012 en 2013) op 3% (occassional) en vanaf 2014 op 1 à 2%. Op het grensvlak grond-lucht
zijn gedurende de looptijd van de pilot enkele jonge scheuten aanwezig, maar krijgen niet de kans
door te groeien. Het referentievak heeft in de (na)zomer een maximale bedekking en de bedekking
blijft in het najaar hoog.
Eindmeting
De eindmeting resulteert in een teruggroei van 3% (bedekking occasional) die zich concentreert tot
een smalle strook van een meter breed grenzend aan het referentievak en het noordelijke deel van
het beweidingsvak (zie figuur 9).
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Figuur 9. Pilot begrazen de Halte: resultaat eindmeting teruggroei Japanse duizendknoop dd. 4 oktober 2017.

Kosten
Kosten voor de inzet van schapen bestaan uit materiaal- en begeleidingskosten. De kosten voor de
inzet tijdens het groeiseizoen van 2016 (drieëntwintig begrazingsweken) bedragen totaal €900,(€0,56 per m2) voor begeleiding en toezicht door Avallo Advies naast het plaatsen, controleren en
verwijderen van het schapenraster. Het “huren” van de schapen is kosteloos. De werkelijke kosten
voor 2016 zijn per vierkante meter lager dan in 2015 deels door de kortere begrazingsduur.
4.3.3 Maaien en afvoeren oostoever Kanaal van Deurne
Hieronder zijn de resultaten van de effectmonitoring en eindmeting van de pilot maaien en afvoeren
op de oostoever van het Kanaal van Deurne beschreven.
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Ontwikkelingen
De bedekking is tijdens het uitvoeren van de drie maairegimes laag tot zeer laag (1-3%) door het
afwezig blijven van bladen die een groot oppervlak hebben. In het maaivak met de hoogste
maaifrequentie (1x/wk) is de teruggroei in 2013-2016 het sterkst. Dit wijst op herstelgroei door het
frequenter maaien. In de bedekkingswaarden komt dit niet terug door een lagere dichtheid. De
bedekking in het referentietraject neemt toe tot waarden van maximaal 90% eind juli. Eind oktober
2015 en 2016 is de bedekking gereduceerd tot waarden van nul in de vakken met een
maaifrequentie van 1x/week en 1x/2 weken. Opvallend is dat tijdens de looptijd van pilots de planten
en bladeren kleiner zijn door de leeftijdsopbouw (jongere exemplaren) in vergelijking met de
westoever.
Eindmeting
De eindmeting resulteert in een teruggroei van 3% (occasional) tot maximaal 4% (lokaal frequent) in
het maaivak met de hoogste maaifrequentie (1x/wk).
Kosten: zie §4.3.4
4.3.4 Maaien en afvoeren westoever Kanaal van Deurne
Hieronder zijn de resultaten van de effectmonitoring en eindmeting van de pilot maaien en afvoeren
op de westoever van het Kanaal van Deurne beschreven.
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Ontwikkelingen
De bedekking is tijdens de looptijd van het uitvoeren van de drie maairegimes laag (1-3%) door het
afwezig blijven van bladen die een groot oppervlak hebben. Net als in de maaivakken op de
oostoever is de teruggroei het sterkst in het vak met de hoogste maaifrequentie, wat wijst op
herstelgroei door het frequenter maaien. In de bedekkingswaarden komt dit niet terug. Gedurende
de hele looptijd van de pilots is het aantal jonge spruiten per m2 groter ten opzichte van de
maaivakken op de oostoever, hoewel het verschil in dichtheid na verloop van tijd kleiner wordt. De
bedekking in het referentietraject neemt toe tot waarden van 100% eind juli. Eind oktober 2016 is
voor eerst tijdens de looptijd van de bestrijdingspilots de bedekking gereduceerd tot waarden van
nul in het vak met een maaifrequentie van 1x/week.
Eindmeting
De eindmeting heeft als resultaat geen teruggroei in de maaivakken met de maaifrequenties van
1x/wk en 1x/2 wk. De teruggroei is 3% (occasional) in het maaivak met de laagste maaifrequentie
(1x/4wk).
Kosten
De kosten van het maaien, afvoeren en verwerken voor de maaivakken op de oost- en westoever
zijn in 2016 €2.741,- (€16,6/m2) en zijn lager dan in de jaren daarvoor. De kosten zitten voornamelijk
in het arbeidsintensieve maaiwerk. Het afvoeren en laten verwerken van het maaisel (< 1 ton) op
een groenrecyclingbedrijf in Deurne (Gebroeders Vijfeiken) bedragen bijvoorbeeld €100,-.
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4.3.5 Grondwerken en afdekken
Afdekken Terram2000
Het proefvak is gedurende de looptijd van de pilot gecontroleerd op (vraat)schade, doorgroei,
besmettingen van buitenaf of kieming van duizendknoop uit de opgebrachte grond. Het Terramdoek
is afgedekt met 30 cm grond en is op een natuurlijke wijze begroeid geraakt met hoofdzakelijk
Koolzaad en bijvoet.
De eenmalige kosten zijn €423,65 voor een proefvak van 25 m2 waarbij van te voren de Japanse
duizendknoop niet is gemaaid, afgevoerd en verwerkt. Per vierkante meter bedragen de kosten
€16,95.
Eindmeting
Resultaat van de eindmeting is een sterke teruggroei van Japanse duizendknoop met een
bedekking van 88% (zie figuur 10).

Figuur 10. Resultaat eindmeting teruggroei Japanse duizendknoop afdekpilot.

Grond afgraven, afvoeren, opvullen met schone grond, afdekken met doek en grond
Er zijn tijdens de effectmonitoring geen schades, besmettingen van buitenaf of planten
waargenomen die door of langs het doek heen groeiden.
Kosten
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De eenmalige kosten van de proef op De Halte bedragen bijna €3.000,- (€117,33/m2) voor het
ontgraven en afvoeren van 71 ton grond en het weer opvullen met schone grond. De afvoer van de
grond vormt het leeuwendeel van de totale kosten (60%).
Eindmeting
Resultaat van de eindmeting: geen teruggroei van Japanse duizendknoop. Dit is bevestigd door de
ingezette kiemproef (zie figuur 11).

Figuur 11. Links resultaat eindmeting teruggroei Japanse duizendknoop en rechts kiemproef (na 10 weken) pilot
afgraven en opvullen met schone grond

Grond omkeren (gesloten grondbalans) + afdekken met doek en grond
Er zijn tijdens de effectmonitoring geen schades, besmettingen van buitenaf of planten
waargenomen die door of langs het doek heen groeiden.
Kosten
De eenmalige kosten van de proef bedragen €714,75 (€28,59/m2) waarbij de ureninzet van de kraan
het grootste deel van de kosten vormt.
Vitaliteit en kiemkracht
Op basis van de eindmeting is een kiemproef ingezet van de grondwerken “afgraven” en “omkeren”.
De bemonstering en beoordeling van eventueel aanwezige wortelstokken in de grondwerken zijn op
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22 september 2017, aan het einde van het groeiseizoen, uitgevoerd. Beide kiemproeven laten geen
teruggroei zien.

Figuur 11. Resultaat kiemproef na 12 weken van één streng duizendknoop pilot grondwerken “omkeren” De Halte
(ingezet op 7 april); rechts ontmantelen pilot “omkeren”
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5. Discussie
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de discussie van de bestrijdingspilots tot en met 2017 centraal.

5.2 Literatuur en bestrijdingsmethoden
De volgende informatiebronnen zijn in deze rapportage geactualiseerd, toegepast en/of aangevuld:
www.cabi.org, www.gov.uk (Environment Agency), www.nvwa.nl (o.a. risicobeoordeling bestrijding
F. japonica door Japanse bladvlo), www.natuurmonumenten.nl, www.amersfoort.nl, www.floron.nl,
www.utrecht.nl/wonen/parkenengroen/aanpak-japanse-duizendknoop/ en www.picardthof.nl.
Daarnaast zijn de laatste resultaten en ontwikkelingen van de landelijke bestrijdingsproef
duizendknoop meegenomen (www.bestrijdingduizendknoop.nl en informatie Probos).
Toepassen bestrijdingsmiddelen en maaien
Het uitgebreide en sterke (“persistente”) wortelstelsel van duizendknoop is bestand tegen de meeste
methoden van bestrijden of controleren (beheersen). De effectiviteit van verschillende toegepaste
bestrijdingsmethoden is in 2006 door Kabat et al. (bron: www.cabi.org) per methode in beeld
gebracht. Daarbij zijn zes methoden onderscheiden waarbij geen enkele methode op de korte
termijn (!) zorgde voor het structureel bestrijden (i.e. uitroeien) van Japanse duizendknoop of een
van de hybriden. Behandelingen door alleen het snoeien of maaien hebben geen (significant) effect
op de abundantie. Methoden waarmee op de korte termijn de bedekking significant afnam zijn het
toepassen van:
1. glyfosaat (totaalherbicide, onkruidbestrijdingsmiddel);
2. de herbicide imazapyr;
3. een combi van beide bestrijdingsmiddelen;
4. maaien en het inspuiten van glyfosaat in de stengels, en
5. maaien gevolgd door het spuiten met glyfosaat.
Uit bovenstaande blijkt dat onkruidbestrijdingsmiddelen een belangrijke rol spelen in het onderzoek
van Kabat et al. (2006). Lange-termijn effecten zijn op dit moment vanuit hetzelfde onderzoek van
Kabat et al. niet bekend. Het injecteren van de stengels wordt steeds meer toegepast en kan zeer
effectief zijn bij kleine haarden. Het overschrijden van maximaal toelaatbare doses per hectare kan
een belangrijke rol spelen bij het mogen toepassen naast de neveneffecten bijvoorbeeld in
natuurgebieden en de toepassing in de buurt van (grond)water.
Bij nieuwe haarden van Japanse duizendknoop is een effectieve bestrijding alleen mogelijk als het
wortelstelsel niet te omvangrijk is. Als het wortelstelsel in oppervlak en diepte uitgebreid aanwezig is
dan is de duizendknoop beter bestand tegen elke vorm van bestrijding. De populatie of haard heeft
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als het ware een bufferend en herstelvermogen tegen ingrijpen. Kwantificering (hoe jong of oud is
een “nieuwe” haard en wat is niet te omvangrijk”) vindt in de literatuur niet plaats.
Landelijke bestrijdingsproef Probos
De landelijke praktijk bestrijdingsproef Japanse duizendknoop onder de vlag van Probos heeft onder
andere stobbenbehandeling, het injecteren van stengels, bladbehandeling met Ultima (een
contactherbicide), begrazen en intensief maaien als proeven (2013-2016) op de rol staan. In 2016
zijn de eerste resultaten op de site gezet en via nieuwsbrieven gecommuniceerd (www.probos.nl).
De resultaten zijn uitgebreid en nauwgezet in de discussie van dit onderzoek meegenomen
aangezien het de meest recente resultaten van een brede range aan bestrijdingsmethoden van
duizendknoop geeft. Hier volgt een korte samenvatting per bestrijdingsmethode.
1. Resultaten afdekproeven
In het eindrapport wordt aangegeven dat afdekken van de groeiplaats een succesvolle
bestrijdingsmethode kan zijn, mits zorgvuldig toegepast. Het aanbrengen van het afdekmateriaal
blijkt lastig uitvoerbaar waardoor de pilot te maken kreeg met praktische (opstart)problemen. Het toe
te passen afdekmateriaal (Terram4500 en 9000) in combinatie met de af te dekken locaties
(obstakels, oneffenheden) gaf verschillende problemen variërend van te weinig overlap tussen het
doek waardoor duizendknoop door de “kieren” groeide tot gaten en/of scheuren in het
afdekmateriaal. Hierdoor zijn de proeven later gestart (2015) en leveren (nog) geen
bestrijdingsresultaat binnen de landelijke proef.
2. Intensief maaibeheer
De pilots “maaien” (twee- en vierwekelijks) geven een wisselend resultaat. Het aantal stengels
neemt na vier jaar af, maar de groeikracht lijkt niet af te nemen. Verder zijn er indicaties, dat de
horizontale verspreiding van de wortelstokken (i.e. omvang van de duizendknoophaarden), sterker
groeit bij intensief maaibeheer vergeleken met niet maaien of extensief maaibeheer. neemt de
groeikracht niet zichtbaar af. Twee beheerders die op een groot aantal locaties het intensief
maaibeheer binnen de praktijkproef toepasten zijn door de hoge kosten en het gebrek aan resultaat
gestopt met de proef. Er zijn geen significante verschillen tussen de duizendknoopsoorten en
bodemtype.
3. Afgraven
Van de pilot “afgraven” zijn geen locaties in het eindrapport beschreven. Opvallend aangezien op De
Halte twee pilots zijn uitgevoerd met afgraven en input vormen voor de landelijke bestrijdingsproef.
Het eindrapport (Probos, 2018) geeft aan dat in arme zandbodems waar de duizendknoop
oppervlakkig wortelt en geen tot weinig bomen en struiken groeien, afgraven tot ongeveer een meter
voldoende kan zijn.
4. Uittrekken
Het handmatig uittrekken van kiemplanten is een effectieve en arbeidsintensieve
bestrijdingsmethode gebleken. Kosten zijn hoog maar kunnen met de inzet van vrijwilligers gedrukt
worden.
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5. Begrazen
Twee proeflocaties vormen de input voor deze vorm van discontinue bestrijding. De bedekking met
duizendknoop blijkt niet minder te worden.
6. Chemische bestrijding
Voor een toelichting op de chemische methoden (bladbehandeling, stobbenbehandeling en
injecteren met glyfosaat) wordt verwezen naar de website (www.bestrijdenduizendknoop.nl). Alle
chemische bestrijdingsmethoden leiden tot een sterke afname van de teruggroei in aantal
duizendknopen en reductie in groei. Uit een extra proef blijkt dat de concentratie glyfosaat verlaagd
kan worden, wat mogelijkheden biedt om de hoeveelheid chemisch bestrijdingsmiddel sterk terug te
dringen en op korte termijn duizendknoop terug te dringen of zelfs te verwijderen.
Een voorbeeldpilot is die van waterschap Aa en Maas: een populatie Japanse duizendknoop wordt
op een kade langs de Aa en op een kade langs het Drongelens Kanaal behandeld met een
bestrijdingsmiddel door ze te injecteren (bron: mondelinge mededeling B. Brugmans). De eerste
resultaten zijn positief. In 2018 is de intentie om de pilot te monitoren op ontwikkelingen en
teruggroei. De behandelde haard langs het Drongelens Kanaal laat geen teruggroei meer zien. De
proef maakt deel uit van de landelijke praktijkproef van Probos.
Overige methoden en toepassing
Andere methoden die zijn toegelicht op www.cabi.org zijn mechanisch bestrijden (maaien,
uitgraven), biologisch bestrijden (o.a. met een natuurlijke vijand uit de omgeving van duizendknoop
in Azië), begrazen, chemisch bestrijden en het nuttig toepassen als energiebron (biogas
bijvoorbeeld). De eerste resultaten van het toepassen van een natuurlijke vijand, de bladluis
Aphalara itadori onder gecontroleerde omstandigheden in Engeland, laten zien dat de groei van
duizendknoop geremd wordt en dat de bladluis géén bedreiging vormt voor inheemse soorten (zie
o.a. de uitgevoerde risicobeoordeling op www.nvwa.nl). Of de bladluis in de Europese Unie ingezet
gaat worden is in onderzoek.
Voor zover van toepassing zijn bij de betreffende toegepaste bestrijdingsmethoden op De Halte, die
in dit rapport onder de loep liggen, de resultaten in de discussie meegenomen.

5.3 Effectmonitoring Waterschap De Dommel
5.3.1 Pilot Sachalinse duizendknoop Landgoed De Utrecht
Vitaliteit en kiemkracht
Het afdekken met geotextiel Terram2000 laat bij de eindmeting een geringe teruggroei van circa 20
duizendknoopplanten zien (4% bedekking). Dit is niet in de lijn van de resultaten van de
effectmonitoring tot en met 2016 “waarbij het afdekken en de uitgevoerde kiemproeven na bijna vijf
groeiseizoenen (ruim 48 maanden) een duidelijk effect lieten zien: minder vitale en levensvatbare
worteldelen en de kiemproeven laten geen teruggroei zien.
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De hypothese dat de soort Japanse duizendknoop minder “last” van het afdekken met Terram
ondervindt dan de Sachalinse duizendknoop wordt deels door de eindmeting bevestigd (samen met
de resultaten van de afdekproef op De Halte waarbij de teruggroei maximaal is. Ook op De Halte
gaat het om de soort Japanse duizendknoop).
5.3.2 Pilot Japanse duizendknoop Landgoed Wellenseind
Vitaliteit en kiemkracht
Het afdekken met geotextiel Terram2000 laat na vijf groeiseizoenen geen effect zien (teruggroei is
100%).
5.3.3 Terramdoek pilots afdekken
Het Terramdoek van de afdekproeven is tijdens de looptijd eenmaal beschadigd geraakt en/of
aangevreten door muizen. Door beschadigingen of vraatschade ziet duizendknoop kans “door” het
doek te groeien. Dit gegeven is vanuit de langjarige toepassing om effect te sorteren en eventuele
toepassing op grotere schaal in de praktijk niet wenselijk. Het materiaal is voor een middellange
termijn van vijf jaar duurzaam genoeg voor toepassing als bestrijdingsmethode van duizendknoop.

5.4 Effectmonitoring Japanse duizendknoop Waterschap Aa en Maas
De Halte
5.4.1 Begrazen
De ingezette schapen (ras: Schoonebeker heideschaap) hebben een duidelijk effect. De tendens dat
de dichtheid van Japanse duizendknoop (aantal stengels/m2) in het begrazingsvak tijdens de pilot is
afgenomen resulteert in een bestrijdingseffect. De afname in dichtheid is niet gaande in het
referentievak. De eindmeting heeft aangetoond dat de langjarige uitputtingsslag leidt tot bestrijding.
De teruggroei in een smalle strook grenzend aan het referentievak en het noordelijke deel van het
beweidingsvak lijkt om besmetting te gaan van aangrenzend gelegen haarden duizendknoop buiten
het beweidingsvak.
Over het uitputten van de wortels door intensieve en langjarige begrazing is in de literatuur geen
informatie bekend. Het resultaat van de pilot is een unicum helemaal omdat de inzet van schapen
op grotere schaal een kostenefficiënte en “aaibare” oplossing is.
Dat er met begrazing weinig tot geen proeven zijn uitgevoerd komt door het feit, dat ook alle andere
(gewenste en inheemse) soorten door de dieren worden gegeten. In Probos, 2011b wordt
aangegeven dat begrazen door het negatieve bijeffect ongeschikt is. Desondanks heeft Probos in
haar landelijke bestrijdingsproef beweiden opgenomen als bestrijdingspilot
(www.bestrijdingduizendknoop.nl, Probos, 2018). Daarbij is een kudde schapen (Kempische
heideschaap) drie keer in het groeiseizoen twee à drie dagen ingezet (“drukbegrazing”). Dit in
tegenstelling tot de continue begrazing in het groeiseizoen van minimaal vijf schapen op De Halte.
De begrazingsmethoden van Probos en De Halte zijn daarmee niet vergelijkbaar. Resultaten van de
bestrijdingspilots “beweiden”, als onderdeel van de landelijke bestrijdingsproef, laten zien dat de
teruggroei van duizendknoop niet afneemt.
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Toepassing
Als beheers- en bestrijdingsmethode is de inzet van schapen op De Halte kosteneffectief. Het is een
methode die zeker op grotere schaal (bijvoorbeeld op kades, dijken, zuiveringsterreinen,
onderhoudspaden (beken) en gebieden waar de natuurdoelstellingen laag zijn) toepasbaar is.
Daarbij is de afweging van belang of het inzetten van grazers veiligheidsrisico’s met zich mee kan
brengen door een mogelijke toename van de erosiegevoeligheid, het verminderen van de
draagkracht van bijvoorbeeld dijklichamen, kades of oevers, en/of het afkalven van oevers.
5.4.2 Maaien en afvoeren oost- en westoever Kanaal van Deurne
De eindmeting resulteert in geen teruggroei (= bestrijding) op de westoever voor twee maaivakken
met de maaifrequenties 1x/wk en 1x/2wk. In het maaivak met een maaifrequentie van 1x/4 wk, dat
grenst aan het referentievak, is de teruggroei gering 3%.
Op de oostoever resulteert de eindmeting in een geringe teruggroei in alle maaivakken (bedekking 3
a 4%).
De uitgangssituatie van de pilots bestaat uit een hogere stengeldichtheid van Japanse
duizendknoop op de westoever ten opzichte van de oostoever. De dichtheid van Japanse
duizendknoop is zowel op de oost- als westoever in alle maaivakken gedurende het project
afgenomen. De afname in dichtheid is niet geconstateerd in het referentievak.
Over het uitputten van de wortels door intensief en langjarig maaien is in de literatuur geen
informatie bekend. De hoge maaifrequenties van één keer per week en een keer per twee weken
leiden op de westoever na vijf jaar tot bestrijding van duizendknoop itt het beheersresultaat van
dezelfde maaifrequenties op de oostoever. Dat de hoge(re) maaifrequenties leiden tot eerdere
uitputting en dus bestrijding van Japanse duizendknoop is niet hard te maken. Opvallend is dat een
hogere stengeldichtheid op de westoever eerder tot bestrijding leidt vergeleken met de oostoever.
De teruggroei van duizendknoop lijkt op beide locaties (oost en westzijde van het kanaal) een
verband te hebben met de aangrenzende haard/populatie Japanse duizendknoop waardoor

besmetting van de proefvakken plaatsvindt.
Machinaal maaien als bestrijdingsmethode wordt in de literatuur afgeraden, omdat stukken stengel
met knoop of wortelstok gemakkelijk kunnen worden verspreid door (onbedoeld) transport via het
materieel (o.a. www.cabi.org, Pyšek 2006 en Brock et al. 1995 in Probos, 2011a en b). Handmatig
maaien is een verantwoord alternatief en dan bij voorkeur met een zeis of omzichtig met een
bosmaaier. Hiermee is bij de maaiproeven op De Halte rekening gehouden door gebruik van een
handmaaier. Het maaisel is daarnaast zorgvuldig door Avallo Advies verzameld en afgevoerd naar
een groenrecycling in Deurne.
Volgens Kelly et al., 2008 in Probos, 2011a is maaien geen effectieve methode voor het
verminderen of verwijderen van Japanse duizendknoop. Uit onderzoek van Adler, 1993 in Probos,
2011a bleek, dat een aantal jaren aaneengesloten maaien met een niet genoemde frequentie (en
starten voor mei) ervoor zorgde dat dichte populaties Japanse duizendknoop veranderen in een
meer diverse vegetatie. De soort kon echter met deze methode, zelfs na zeven jaar maaien, niet
geheel worden verwijderd en komt bij het beëindigen van de bestrijding onverminderd terug.
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In King County (Verenigde Staten) is door de lokale overheid in 2008 een beheeradvies voor
Japanse duizendknoop afgegeven. Hierin wordt het handmatig maaien van Japanse duizendknoop
als zinvolle methode genoemd bij populaties kleiner dan vijftig stengels. De stengels moeten zo
dicht mogelijk bij de grond worden afgemaaid met een frequentie van minimaal twee keer per
maand gedurende het hele groeiseizoen, zodat de jonge scheuten niet groter dan 15 cm worden. De
plant wordt in dat geval gemaaid op het moment dat er veel energie in nieuwe spruiten is gestopt,
maar de spruiten hebben nog geen energie aan de wortels terug kunnen geven. De groei van
scheuten wordt gestimuleerd, waardoor de wortels worden uitput. Deze maatregelen moeten
worden gecontinueerd gedurende ten minste drie groeiseizoenen. Tijdens die periode en enkele
jaren daarna moet er worden gecontroleerd op nieuwe scheuten tot op minimaal 7 m afstand van
het centrum van de populatie. Er zijn echter geen voorbeelden uit literatuur of praktijkervaringen die
het succes van deze methode bevestigen.
Als we de link naar de proefvakken op De Halte leggen zien we, dat de dichtheid op de oost- en
westoever is afgenomen naar minder dan dertig stengels per proefvak. Daarbij is aangenomen dat
de Japanse duizendknoop in elk proefvak een afzonderlijke populatie is. Het onderzoek op De Halte
richtte zich daarbij vooral op de twee hoogste maaifrequenties (1x/week en 1x/2 weken) om te kijken
of het bestrijden succesvol is conform “King County-methode”. Gezegd moet worden dat de
Japanse duizendknoop in de proefvakken onderdeel is van de hele populatie Japanse
duizendknoop langs het Kanaal van Deurne en de Deurnese Peel, en dat ondergrondse
“besmetting” van aanliggende wortelsystemen het succes sterk kan verminderen. Dit risico kan
ondervangen worden door het aanbrengen van rhizoombegrenzers rond de maaivakken.
De in dit rapport beschreven maaiproeven op De Halte zijn deels een succes op basis van de
eindmeting. Zeker gezien het feit dat er weinig tot geen praktijkervaring met dit soort proeven en de
(lange termijn) resultaten is, maakt het interessant. De indicaties na bijna vijf groeiseizoenen zijn
positief te noemen. Daarbij is het belangrijk te weten, dat de kosten voor het maaien, afvoeren en
verwerken aanzienlijk zijn. Voor wat betreft het nuttig gebruiken van maaisel in het algemeen zie het
intermezzo op pagina 35 en de websites www.peelnetwerk.nl, www.bvor.nl en
www.aaenmaas/nl/nieuws/2016.
Toepassing
Het handmatig maaien en afvoeren is gezien de praktische uitvoerbaarheid en kosten voorbestemd
voor kleine haarden duizendknoop die goed bereikbaar zijn. Het opschalen is mogelijk als gewerkt
kan worden met een mechanische maai-zuigcombi waarbij de verspreiding van maaisel minimaal is
en het maaisel in één handeling verzameld en opgeslagen kan worden.
5.4.3 Grondwerken en afdekken
Uit de eindmeting blijkt dat het afdekken met geotextiel Terram2000 na bijna vijf groeiseizoenen
geen effect sorteert. Kieming en teruggroei zijn aanzienlijk. In Probos, 2011a wordt aanbevolen het
afdekmateriaal minimaal drie tot vijf groeiseizoenen op de te bestrijden haard te laten liggen. In het
eindrapport van Probos (2018) wordt melding gemaakt van daadwerkelijke bestrijding na vier jaar
afdekken.
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De eindmeting van de pilots grondwerken “omkeren” en ontgraven resulteert in geen teruggroei. De
kiemproeven bevestigen dit bestrijdingseffect. De kiemplant die op 22 september jl. in het proefvak
“ontgraven” is aangetroffen, is een gevolg van besmetting van buitenaf.
Toepassing
Het toepassen van Terram2000 op grotere schaal lijkt voorbestemd voor haarden duizendknoop met
een gering oppervlak. In Probos, 2011a wordt afdekken juist voor grotere populaties waar weinig
obstakels (bomen, verkeersborden, infrastructuur, verhardingen) aanwezig zijn geschikt geacht.
Zeker in natuurgebieden lijkt de praktische toepassing niet reëel aangezien natuurbeheerders de
(potentiële) natuurwaarden koesteren en het (rigoureus) toepassen van Terram2000 past niet in het
beleid. Daarnaast zal de introductie van “doek” in natuur op weinig voorstanders uit de groene hoek
rekenen. Vraag die beantwoord moet worden is: heiligt het doel de middelen?! De afweging moet
gemaakt worden tussen huidige natuur- en cultuurhistorische waarden, functies en gebruik van een
gebied en is ingrijpen zinvol en nodig vanuit kosteneffectiviteit en behoud van waarden.
Het afgraven en weer opvullen met schone grond is met name effectief bij kleine haarden
duizendknoop die ondiep wortelen (Probos, 2011a, Probos, 2018) mede gezien de kosten. Daarbij
moet zorgvuldig worden gewerkt, zodat alle worteldelen worden verwijderd. Om die reden moet tot
minimaal 3 m diep worden gegraven (Kelly et al. 2008 in Probos, 2011a) of zoveel dieper als de
wortels in de bodem te vinden zijn en tot 1,5 m vanaf de rand van de populatie tot waar wortels
aanwezig zijn.
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Intermezzo
Bioraffinage en duurzame grondstoffen uit groenresten waterschappen
(o.a. www.peelnetwerk.nl en www.aaenmaas.nl)

Bioraffinage is een innovatieve technologie waarmee het mogelijk wordt om meer waarde te halen uit lokale
(rest-)gewassen, gras en sommige planten uit de natuur waaronder ook invasieve exoten als Grote
waternavel en duizendknoop. Het gaat om plantaardige materialen die niet of weinig nuttig gebruikt
worden. Planten bouwen allerlei stoffen op waarbij gebruik wordt gemaakt van zonlicht. Door bioraffinage
wordt het mogelijk de kwaliteiten van die verschillende stoffen zo goed mogelijk te benutten door ze uit de
planten te halen.
Met de techniek wordt het mogelijk om bijvoorbeeld eiwitten en vezels voor veevoeder, maar ook andere
hoogwaardige producten (brandstof, kunstmest, geurstoffen en medicijnen) te maken. Bioraffinage kan
toegepast worden op een breed scala aan groen waaronder ook maaisel van dijken, watergangen en snel
groeiende waterplanten.
Duurzaam en minder transportkosten
Door het optimaal verwaarden van water- en oeverplanten kunnen kosten worden bespaard. Gekeken wordt
of er win-win situaties kunnen worden gecreëerd door via bioraffinage waarde te halen uit biomassa die
vrijkomt bij waterschappen. Daarmee worden onderhoudskosten gereduceerd. Dit draagt tegelijkertijd bij aan
de productie van duurzame grondstoffen zoals eiwitten en vezels. De techniek van bioraffinage is in beginsel
eenvoudig. Het proces bestaat uit twee stappen: het plantmateriaal stukmaken en daarna uitpersen. Hierdoor
wordt het eiwit- en nutriëntenrijke sap gescheiden van de vezelrijke perskoek. Kleinschalige installaties voor
bioraffinage zijn mobiel en kunnen eenvoudig worden getransporteerd naar de locatie waar de biomassa zich
bevindt. Daar kan ter plekke het plantaardig materiaal worden verwerkt. Omdat plantaardig materiaal meestal
voor zo’n 80-90% uit water bestaat, kan door de bewerking de hoeveelheid te transporteren materiaal naar
de gebruiker sterk worden gereduceerd. Dat bespaart kosten en vermindert energieverbruik en hoeveelheid
uitlaatgassen door transport.
Tijdspad
Het onderzoek naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van bioraffinage voor de waterschappen is begin
2016 gestart en duurt ongeveer een jaar. Via verschillende laboratoriumanalyses en diverse praktijkproeven
wordt onderzocht of het vanuit kostenoogpunt interessant is om bioraffinage als beheersmaatregel voor
oever-/waterplanten/dijkbeplanting in te zetten. Bij een goed resultaat en voldoende draagvlak kan daarna
bioraffinage op grotere schaal ingezet worden. Op kleine schaal eind 2016 een praktijktest gedaan met een
mobiele bioraffinageinstallatie op locatie. Daarbij is biomassa van Grote waternavel verwerkt. De installatie
wordt de komende tijd geoptimaliseerd en opgeschaald.
Dit project is mogelijk gemaakt door financiering van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA). Daarnaast zijn er financiële bijdragen van de deelnemende waterschappen (waaronder Aa en
Maas) en ketenpartners.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
6.1.1 Waterschap De Dommel
6.1.1.1 Pilots afdekken duizendknoop
• Na ruim vijf jaar afdekken met Terram2000 is er geen sprake van bestrijding op De Utrecht en
Wellenseind. De teruggroei van Sachalinse duizendknoop op De Utrecht is sterk gereduceerd in
aantallen en groei.
•

Terram 2000 is geschikt voor het meerjarig afdekken van haarden duizendknoop.

•

Toepassing: kleinschalig op locaties waar obstakels ontbreken.

6.1.2 Waterschap Aa en Maas pilots Japanse duizendknoop De Halte
Begrazen
-

Na ruim vijf groeiseizoenen continue begrazing in het groeiseizoen is sprake van bestrijding.
Langjarig begrazen (>5 jaar) leidt tot structurele uitputting van de wortels en daarmee
kosteneffectieve bestrijding van Japanse duizendknoop.

-

De schapen houden Japanse duizendknoop kort zonder voorkeur voor een vegetatietype.
Distels en Pitrus worden gemeden.

-

Er is sprake van besmetting aan de noordzijde van het begrazingsvak door naburige populaties
duizendknoop.

-

Nadelen van begrazen zijn: inheemse (gewenste) soorten worden ook gegeten en met name bij
drukbegrazing wordt de ondergrond met begroeiing omgewoeld en vertrapt (risico op erosie).
Kijkend naar de functies en doelstellingen van een gebied moet de inzet van grazers goed
overwogen worden.

-

Toepassing: op grotere schaal waarbij de afweging van belang is of het inzetten van grazers
veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen: locaties met standplaatskenmerken
(bodemgesteldheid, begroeiing, verhang, steilheid) moeten getoetst worden op
erosiegevoeligheid, verzakkingen en verschuivingen, en dus mogelijke ondermijning van
keringsfuncties van dijken en oevers.

Maaien en afvoeren
-

Handmatig maaien en afvoeren met drie verschillende frequenties is een effectieve
(beheers)methode. Op de westoever is sprake van bestrijding bij intensief ingrijpen (1x/wk,
1x/2wk). Totale kosten zijn aanzienlijk: > 10.000,- (>€60,-/m2).
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-

Het is arbeidsintensief en vereist veel manuren. Een alternatieve maaimethode, die bijvoorbeeld
op grote schaal in Duitsland langs snelwegen wordt ingezet, is het mechanisch maaien en direct
opslaan/afvoeren met een maai-/zuigcombinatie. Gezegd moet worden dat het daarbij om een
beheersmethode gaat.

-

Langjarig (≥5 jaar) maaien en afvoeren van het maaisel leidt op de westoever tot structurele
uitputting van de wortels en daarmee bestrijding van Japanse duizendknoop.

-

Op de korte termijn (enkele jaren tot vijf jaar) is maaien en afvoeren een beheersmethode.

-

Stengeldichtheid (oost- versus westoever van het kanaal) speelt een rol in de mate van succes
van het maaien. Hoe hoger de dichtheid hoe groter het bestrijdingseffect.

-

Toepassing: gezien de praktische uitvoerbaarheid en kosten voorbestemd voor kleine haarden
duizendknoop die goed bereikbaar zijn. Het opschalen is mogelijk als gewerkt kan worden met
een mechanische maai-zuigcombi.

Grondwerken (ontgraven + afdekken, omkeren + afdekken) en afdekken met Terram2000
Afdekproef
•

Na ruim vijf jaar afdekken met Terram2000 is er geen effect.

•

Terram2000 is geschikt voor het meerjarig afdekken van haarden duizendknoop.

-

Toepassing: op kleine schaal op locaties waar obstakels ontbreken.

Grondwerken
-

Ontgraven en omkeren zijn beide effectieve bestrijdingsmethoden van Japanse duizendknoop.

-

Het ontgraven en afvoeren is arbeidsintensief en kostbaar door de afvoer en afzet van grond.

-

Het met een gesloten grondbalans omkeren en afdekken van de besmette grond is
arbeidsintensief, maar minder kostbaar.

-

Toepassing: op kleine schaal gezien de kosteneffectiviteit.
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Tabel 6. Kosten versus effectiviteit per pilot van bestrijding Japanse duizendknoop. Effectiviteit is als volgt
onderverdeeld en gescoord: bestrijden ++; beheersen +; intermediate (geen effect) -.

Waterschap Aa en Maas

kosteneffectiviteit methode
exoot

begrazen

gaas

++

Japanse
duizendknoop

maaien en
afvoeren

-

€2,8/m2

afdekken
(Terram)

omkeren

ontgraven en
afvoeren

++/+

-

++

++

>€60,-/m2

€16,95/m2

€28,95/m2

117,33/m2

6.1.3 Samenvatting conclusies
Tabel 7. Samenvatting conclusies waterschappen Aa en Maas en De Dommel

Waterschap Aa en Maas
Methode
Japanse
duizendknoop

begrazen

gaas

maaien en
afvoeren

afdekken
(Terram)

omkeren

ontgraven
en afvoeren

effectief
bestrijden

niet
effectief

effectief
(beheersen,
korte termijn)

niet
effectief

effectief
bestrijden

effectief
bestrijden

stopgezet

effectief
(beheersen, korte
termijn <5 jaar)

bestrijden
(lange termijn
≥ 5 jaar)
westoever

Waterschap De Dommel
afdekken met Terram 2000
Japanse &
Sachalinse
duizendknoop

-

geen effect (Japanse duizendknoop Wellenseind); effect op Sachalinse duizendknoop
(De Utrecht)

-

afdekmateriaal is duurzaam voor een afdekperiode van ruim vijf jaar
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Bestuurlijke en strategische conclusies en aanbevelingen
•

•

Effectiviteit
Uit de proeven op De Halte is na vijf groeiseizoenen een drietal effectieve bestrijdingsmethodes
beschikbaar:
1.

Begrazen (continu)

2.

Ontgraven, besmette grond afvoeren en opvullen met schone grond

3.

Besmette grond omkeren en aanvullen met schone grond

Kosteneffectiviteit:


inzet van grazers is kosteneffectief en vormt op de middellange tot lange termijn (> vijf jaar) een
kosteneffectieve bestrijdingsmethode. Het opschalen is mogelijk, mits de veiligheid (kades, dijken,
oevers) gegarandeerd kan worden.



Maaien en afvoeren is een effectieve beheers-/bestrijdingsmethode en is arbeidsintensief met
relatief hoge kosten.



De pilots “grondwerken” zijn goede bestrijdingsmethoden, maar niet kosteneffectief.

•

Het succes van de aanpak (bestrijden) staat of valt met een integrale gebiedsgerichte aanpak in
samenwerking met alle partners (o.a. natuurbeheerders, gemeenten, RWS, Prorail en provincies), maar
ook betrokkenheid bij burgers is belangrijk.

•

Beheer en onderhoud:
De inzet van grazers kan zinvol zijn op plaatsen waar de erosiegevoeligheid van beekoevers aan de
orde is door een hoge bedekking met duizendknoop (of andere exoten als Reuzenbalsemien).
In maaibestekken moet rekening houden worden met de aanwezigheid van duizendknoop. Op besmette
locaties waar machinaal gemaaid wordt, dient dit bij voorkeur handmatig te gebeuren waarbij maaisel
afgevoerd wordt. Als handmatig maaien geen optie is (arbeidsintensief, kostenplaatje, praktische
overwegingen) de haard met rust laten of de mechanische methode vervangen door de inzet van
grazers in geval van duizendknoop.

6.2 Aanbevelingen
6.2.1 Waterschap De Dommel pilots duizendknoop
Afdekken Terram2000
•
•

pilot en effectmonitoring van de afdekproef op Wellenseind niet voortzetten
Pilot en effectmonitoring van de afdekproef op De Utrecht voortzetten. De teruggroei van
Sachalinse duizendknoop is na ruim vijf groeiseizoenen afdekken sterk gereduceerd in aantallen
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en (lengte/dikte)groei. Door de pilot minimaal een jaar voor te zetten kunnen we onderbouwen of
afdekken in de toekomst voor Sachalinse duizendknoop als bestrijdingsmiddel gebruikt kan
worden of definitief afgevoerd kan worden.
6.2.2 Waterschap Aa en Maas pilots Japanse duizendknoop De Halte
Grondwerken
•

Pilots (ontgraven en omkeren) niet voorzetten. Eén ronde effectmonitoring op teruggroei in 2018
uitvoeren.

Afdekken Terram2000
• Pilot niet voorzetten en geen effectmonitoring in 2018 uitvoeren.
Begrazen
• Pilot voorzetten inclusief effectmonitoring en een rhizoombegrenzer aan de zuidzijde van het
beweidingsplaatsen, zodat herbesmetting wordt uitgesloten.
Maaien en afvoeren
•

Pilots niet voortzetten. Eén ronde effectmonitoring op teruggroei in 2018 uitvoeren en twee
locaties langs Kanaal van Deurne qua teruggroei vergelijken.

Tabel 8. Samenvatting belangrijkste aanbevelingen waterschappen Aa en Maas en De Dommel

Waterschap Aa en Maas
Methode
Exoot

Begrazen

maaien en
afvoeren

afdekken
(Terram)

omkeren

ontgraven en
afvoeren

Japanse
duizendknoop

pilot voorzetten
met rhizoombegrenzer
zuidzijde vak

pilot stopzetten,
effectmonitoring 2018

pilot stoppen,
geen effectmonitoring

pilot
stopzetten,
effectmonitoring
2018

pilot stopzetten,
effectmonitoring
2018

Waterschap De Dommel
Afdekken (Terram) De Utrecht en Wellenseind
Japanse en
Sachalinse
duizendknoop

De Utrecht  geringe teruggroei (= beheersen); pilot en effectmonitoring continueren
(bestrijding)
Wellenseind  sterke teruggroei (geen effect); effectmonitoring niet continueren
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