
Door Bart Jonker 

Heemstede – Op woensdag 11 mei 
zaaide wethouder Annelies van der 
Have bloemen op een schoonge-
maakte talud in Park Meermond. Op 
dit talud is de agressieve Japanse 
duizendknoop (Reynoutria japonica) 
grondig verwijderd, die daar volop 
woekerde.  

Behoorlijke klus
De gemeente Heemstede werkte 
samen met ‘Natuurlijke Zaken’ om op 
ecologisch verantwoorde manier af 
te komen van deze Japanse duizend-
knoop. Dat gebeurt door een proces 
van ‘inpakken in plastic’, koken en 
elektrocuteren. Daarnaast hebben 
vele vrijwilligers zich met man en 
macht ingezet om deze intensieve 
klus te klaren.
Jelke Bethlehem van de Groenploeg 
Landschap Noord-Holland legt uit: 
“Een enorm bewerkelijk project: echt 
een behoorlijke klus. Het was hier op 
deze talud een grote belt van woeke-
rende Japanse duizendknoop. Zo’n 
twee maanden geleden zijn we 
begonnen. Een proces waar eerst de 
besmette grond met kranen verwij-
derd werd en waarna de schone 
grond eraf gehaald werd. Over de 
besmette grond is een speciale folie 
gegaan, zodat de Japanse duizend-
knoop geen kans meer krijgt te 
wortelen. Daarover is een diepe laag 
schone aarde gestort waarop een 
bloemmengsel gezaaid is. Zo krijgt 

biodiversiteit weer een kans. Het is 
nu twee weken geleden dat dit alle-
maal is afgerond.” 

Meld en verwijder grondig de 
Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een 
hardnekkig woekerende invasieve 
exoot, die snel wortelt, zich rap 
voortplant en andere inheemse 
planten verdringt. Bovendien veroor-
zaakt die aanzienlijke schade aan 
funderingen, wegen en rioleringen. 
De wortels van de Japanse duizend-
knoop boren zich letterlijk een weg 
door beton en asfalt heen. In zijn 
oorspronkelijke thuisland Japan doet 
de plant zelfs rotsen splijten, die 

afbrokkelen. Eenmaal gevestigd, is 
de plant nauwelijks weg te krijgen. 
Hij komt overal in Nederland voor en 
vormt een aanzienlijke bedreiging. 
Ooit werd deze plant als borderplant 
verkocht in tuincentra, zonder dat de 
exacte gevaren bekend waren. Met 
alle gevolgen van dien. Daar is men 
snel van teruggekomen: deze plant 
wilt u absoluut niet in uw tuin 
hebben. Het is dus zaak en belangrijk 
om de Japanse duizendknoop te 
herkennen (zie bijgaande foto) en te 
bestrijden. De gemeente Heemstede 
roept daarom inwoners op om de 
plant in eigen tuin grondig te verwij-
deren en – wanneer zij deze exoot op 
openbare plekken tegenkomen- dit 
aan de gemeente te melden via 
https://www.heemstede.nl/
meedenken-en-meedoen/melding-
doen. Hoe de Japanse duizendknoop 
te herkennen en bestrijden? Kijk hier-
voor op https://www.nvwa.nl/onder-
werpen/japanse-duizendknoop. 

Nooit in de groenbak, maar 
afvoeren!
Doe de verwijderde Japanse 
duizendknoop nooit in de groenbak, 
maar voer het maaisel af naar een 
gecerti!ceerd compostbedrijf. Kijk 
hiervoor op: https://bvor.nl/inva-
sieve-exoten/. Maak de maaimachine 
na iedere keer maaien zorgvuldig en 
grondig schoon, zodat er nooit 
resten van de plant achterblijven. 
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Als student kwam ik er vaak, in de wasserette. 
Een warme, sterk naar zeep ruikende plek 
waar de wasmachine, door een grote munt in 
werking gesteld, mijn kleding schoonwaste.

Vanmorgen had ik ineens een associatie. Mijn hersenen combineerden 
een heerlijke geur met een oude herinnering. De geur kwam van een 
witte wand vogelkersbloemen net achter de Lindenkom in Wandelbos 
Groenendaal. Verrast bleef ik staan. Deze bloesem had ik nog nooit zo 
bewust ervaren. Zo gaaf, zo prachtig. Nog helemaal vers, de bloesem-
trossen nog niet aan het uitvallen als sneeuw. Een struik in bruidstooi. 
De geur was net zo heerlijk als de bloesem mooi was.

Het hoort bij de lente. Natuurlijk. Maar toch is het een troostrijke ge- 
dachte je te realiseren dat wat mensen elkaar en de natuur ook aandoen, 
de natuur altijd vergevingsgezind zal zijn, altijd zijn beste beentje voor zal 
zetten. Dat werd duidelijk gemaakt door die volle levenslustige lekker 
ruikende bloesem. 

Ik had hem niet alleen ontdekt. Ook 
hommels, bijen en andere honing-
liefhebbers vlogen af en aan om 
niets van deze buitenkans te mis- 
sen. Over een poosje is het resul-
taat hiervan op uw beschuit te 
smeren. De kinderboerderij in het 
Wandelbos verkoopt heerlijke honing onder andere verzameld in Groe-
nendaal door de bijen die wonen in de kasten op de kinderboerderij. 
Een heerlijke aanrader, kan ik je melden.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

De geur van vogelkers

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een heerlijk zonnige 
meidag op Kom In Mijn Tuin (KIMT), 
waar zaterdag 14 mei tot 15 uur een 
gezellige (moes)tuinmarkt plaats- 
vond.

Er was van alles te vinden aan fraaie 
plantjes, bloemen, kruiden en groen-
ten, waarbij de vrijwilligers van Kom 
In Mijn Tuin iedereen graag adviseer-
den met raad en daad. Er was veel 
belangstelling en publiek voor de 
markt, die druk bezocht werd. Het 
was ook prachtig weer.

Om de gezelligheid compleet te 
maken was er ook gedacht aan de 
inwendige mens, met onder meer 
eigen gebakken taarten, ko"e en 
thee. In het Groenendaalse Bos 
werden veel mensen met hun aan-
koop van KIMT gespot, zelfs met 
wagentjes vol.

KIMT is gevestigd aan de Herenweg 
18 te Heemstede tegenover de Man-
padslaan (ingang Groenendaalse 
Bos).
Meer informatie over KIMT op
www.kominmijntuin.com of op
Facebook Kom In Mijn Tuin.

Veel belangstelling voor (moes)tuinmarkt op Kom In Mijn Tuin

Gezellige (moes)tuinmarkt op KIMT. Foto’s: Bart Jonker.
Wagentjes vol met aankopen werden 
gespot.

Talud Park Meermond weer vrij van 
Japanse duizendknoop: meld deze plant 

Jelke Bethlehem van de Groenploeg Landschap Noord-Holland (links) zaait samen 
met wethouder Annelies van der Have (rechts) bloemzaden op het talud waar tot 
voor kort de Japanse duizendknoop volop woekerde.

Zo ziet de hardnekkige Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica) eruit.
Foto’s: Bart Jonker.


