Nieuwsbrief winter 2019
Amerikaanse vogelkers bestrijden met heet water
Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V.
heeft een nieuwe bestrijdingsmethode
ontwikkeld voor Amerikaanse vogelkers.
Met heet water wordt de bast op de
stamvoet verhit waardoor deze afsterft. Na
enkele maanden laat de bast los van de
stam en is duidelijk schimmelaantasting
waarneembaar onder de bast. De
aantasting loopt, afhankelijk van de
gebruikte hoeveelheid heet water, door tot
ca 3 cm onder het bodemoppervlak
waardoor slapende knoppen worden
gedood en de wortels niet meer uitlopen.
Het is niet noodzakelijk om de stam vooraf
af te zagen. Voordeel van de heet
watermethode is dat de bodem niet wordt
geroerd waardoor er geen kiembed
ontstaat voor de in de bodem
aanwezige zaden en minder nazorg
noodzakelijk is. De heet
watermethode is tevens sneller en
daardoor kosteneffectiever dan de
bestaande bestrijdingsmethoden.
De warmtebeeldopname geeft aan
dat de bodem rond de stam na de
behandeling een temperatuur heeft
bereikt van ruim 78 oC.
Op naast geplaatste foto is te zien
dat de bast op de stamvoet en
wortelhals van de Amerikaanse
vogelkers zodanig is aangetast dat
deze van de stam loslaat. Voor de
productie van heet water wordt een
biobrandstof gebruikt die voor 100%
vervaardigd is uit hernieuwbare
grondstoffen. Deze schone
brandstof zorgt er tevens voor dat
de emissie van fijnstof, NOx en
koolwaterstoffen aanzienlijk lager is
in vergelijking met fossiele
brandstof. Wij komen graag bij u
langs voor een demonstratie van
deze nieuwe bestrijdingsmethode.
portegijs@natuurenruimte.nl | 0031 622156130 | Dunolaan 30 6869VC Heveadorp
www.natuurenruimte.com | BTW NL 857380205B01 | KvK 68295898

Plan van aanpak invasieve exoten Zeist
Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V.
heeft van de gemeente Zeist de opdracht
ontvangen om een plan van aanpak op te
stellen voor Aziatische duizendknopen en
reuzenberenklauw in de gemeente. De
gemeente Zeist maakt bij het beheer van
de openbare ruimte geen gebruik van
chemische middelen. Dit sluit goed aan bij
onze aanpak. Met een juiste mechanische
of thermische bestrijdingsmethode in
combinatie met het inzaaien van
inheemse planten en nazorg neemt de
hergroei veelal sneller af dan bij een
chemische behandeling. Natuur & Ruimte
invasieve exoten B.V. geeft voor iedere
locatie aan welke bestrijdingsmethode op
die specifieke plaats het meest
kosteneffectief zal zijn. Daarnaast wordt
elke locatie op basis van ouderdom en grootte van de locatie, verspreidingsmogelijkheden, te
verwachten overlast en schade van een prioritering voorzien.

Gelderland geeft subsidie voor aanpak invasieve exoten
De provincie Gelderland heeft het plan van aanpak
invasieve exoten vastgesteld. Voor het opstellen van
plannen voor de gezamenlijke aanpak door verschillende
grondeigenaren wordt 90% subsidie verleend tot een
maximum van € 10.000,-. Deze subsidie biedt met name
gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om inzicht te
krijgen in de bestrijdingsmogelijkheden en daaraan
verbonden kosten en prioriteiten te stellen. Voor meer
informatie over het plan van aanpak klik hier.

Cursus Chemie-vrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 14 februari en 21 maart 2019
organiseert Natuur & Ruimte invasieve
exoten BV wederom de ééndaagse
cursus “Chemie-vrije bestrijding van
Aziatische duizendknopen”. In de cursus
worden de resultaten van recent in het
land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce
Penninkhof van Stichting Probos
presenteert de resultaten van de
landelijke praktijkproef met de bestrijding
van Aziatische duizendknopen en de
beslisboom voor de bestrijding van deze
planten. Henny Tax deelt zijn ervaring met
het opzetten van de duizendknoopbrigade
in de gemeente Renkum en de speciaal
voor de vrijwilligers ontwikkelde app. Aan
de hand van een analyse van sterke en
zwakke kanten van Aziatische
duizendknopen schetst Theo Portegijs
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van Natuur & Ruimte invasieve exoten BV verschillende mogelijkheden voor een effectieve
aanpak. Ook komen de ervaringen uit Engeland aan bod. De deelnemers kunnen vooraf foto’s van
specifieke locaties aanleveren. Tijdens de cursus worden de verschillende
bestrijdingsmogelijkheden voor deze praktijkcasussen behandeld. De cursussen bieden plaats aan
20 deelnemers en worden gehouden in Rozet te Arnhem. Meer informatie vindt u op
www.natuurenruimte.com.

Praktijkdag Chemie-vrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 9 mei 2019 organiseert Natuur & Ruimte
invasieve exoten B.V. in samenwerking met
ondermeer Stichting Probos een praktijkdag
over chemie-vrije bestrijding van Aziatische
duizendknopen. Deze cursus sluit goed aan op
de theoriecursus maar is ook nuttig zonder
specifieke voorkennis. Op de praktijkdag
zullen verschillende bestrijdingsmethoden in
de praktijk worden gedemonstreerd. Zo kunt
zien hoe effectief de wortelstokken met behulp
van een hydraulische graafmachine worden
verwijderd en hoe de bodem door de injectie
van heet water wordt verhit. Ook ziet u de
werking van de trommelzeef, freesmachine en
robotmaaier en zal een schaapsherder laten
zien hoe effectief schapen duizendknopen
bestrijden. Ter plaatse zijn specialisten
aanwezig die hun ervaringen met de
verschillende bestrijdingsmethoden met u
delen. Natuurlijk komt het voorkomen van
verspreiding bij werkzaamheden ook aan de
orde en worden pilotlocaties bezocht waar het
effect van de verschillende methoden
zichtbaar is. Belangstelling? Reserveer alvast
vrijblijvend een plaats in deze cursus door een
mail te sturen aan portegijs@natuurenruimte.nl
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