Plantje breidt zich uit over Piccardthof

Het drama van de Japanse Duizendknoop
Alles wat groeit en bloeit, moet je koesteren. Maar is dat wel zo. Niet in alle gevallen, want als
toevallig de Japanse Duizendknoop staat te bloeien in je tuin, heb je een levensgroot probleem. Die
wil je echt niet hebben, want die woekert zich helemaal suf en voor je het weet zit alles er onder.
Weg krijgen lukt meestal niet meer en het enige wat dan overblijft is ontmoedigen.
Oorspronkelijk komt de plant uit Japan, maar dat zal je niet verbazen. Ongeveer 100 jaar geleden
vandaar meegenomen omdat het zo’n mooie tuinplant leek. In Nederland verwilderd en inmiddels
algemeen voorkomend. Het is een diep wortelende plant die bestaat uit holle stengels met grote
bladeren. De wortelstokken kunnen een gigantisch gebied overwoekeren. In de winter sterft ze
bovengronds af, maar onder de oppervlakte gaat het feest gewoon door. De stengel zelf is
opgebouwd uit holle compartimenten. Uit
de verdikkingen in de stengel, de ‘knopen’,
ontstaan nieuwe zijtakken. Een beetje
vergelijkbaar met bamboe. De plant bloeit
in augustus en september met crème witte
en soms wit-roze bloempjes en ze worden
ongeveer een meter hoog. Hoewel het een
goede drachtplant is voor honingbijen kun
je hem beter niet aanplanten. Want heb je
dat plantje eenmaal in je tuin, dan ben je
nog niet jarig.
Extreme kracht
De groeikracht van de plant is enorm. Het is in staat door muren te breken en asfalt op te tillen. In
sommige gevallen leidt het soms tot verzwakking van dijken als die daar bloeit. Alle reden dus om te
zorgen dat je de boel ‘klein’ houdt. Verwijderen en vernietigen is bijna een illusie. Beheersen is het
woord en dat op zich vergt flink wat energie. Je zult in de groeitijd er wekelijks mee aan de slag
moeten. Maar hoe komt de Japanse Duizendknoop nu in onze tuinen terecht? Een stukje stengel of
wortelstok is al voldoende om de plant te verspreiden. Soms zit dat al in de aangebrachte grond of in
de compost.
Slim bestrijden
Ook op ons complex begint de Japanse Duizendknoop op te rukken. Zo hebben zich exemplaren
gevormd aan de slootkant bij de Hortensialaan. Door het intensief te bemaaien kan dit worden
beheerst, maar het is geen garantie. Het maaisel moet dan uitdrogen en in afvalzakken worden
afgevoerd en mag niet op de composthoop worden gestort. Dat het geen garantie is, blijkt uit het
feit dat de wortelstokken al zover geworteld zijn dat ze bij een enkeling aan de Hortensialaan als
plant in de tuin opduikt. Meest verstandige is om de grond met daarvoor geschikte folie af te
dichten, zodat de plant uitgeput raakt. Kort houden dus en het afval als afval behandelen. Opgraven
heeft geen zin, want sommige wortelstokken zitten wel zeven meter diep in de grond. Inmiddels
woekert de plant ook op de composthoop, dus is het eigenlijk niet langer verantwoord daar compost
weg te halen. Een geit zou leuk zijn, maar dat mag helaas niet van de gemeente.

Help mee
Alle signalen staan op rood en dat betekent dat de tuincommissie druk doende is de situatie in beeld
te brengen en advies in te winnen. Met het beleid van bemaaien en afdichten en afvoeren, zit de
vereniging ook op het spoor van zowel de gemeente Groningen als Natuurmonumenten als het gaat
om bestrijding. Jij kunt daarbij ook helpen door te melden als jij denkt dat de plant ook in jouw tuin
aan het woekeren is. Verder staat op onze website onder natuurlijk tuinieren/naslagwerken een
advies wat je het beste kunt doen om de zaak onder controle te houden. De Japanse Duizendknoop,
die wil je echt niet hebben!

