
   

                                            

Rieter: Onkruidbestrijding succesvol? 

 

Het afgelopen jaar zijn er proeven in Helmond geweest wat betreft de bestrijding van de Japanse 

duizendknoop. Dit woekerend onkruid komt van nature niet in Nederland voor en verdringt andere 

planten. Ook de wortels groeien overal doorheen en kunnen veel schade veroorzaken aan woningen, 

wegen en natuur. Niet gek dus dat de gemeente Helmond hier het afgelopen jaar volledig op heeft 

ingezet met middelen, capaciteit en communicatiecampagnes. Dat kunnen we als Helder Helmond 

alleen maar toejuichen.  

 

Niemand weet hoe je de Japanse duizendknoop het beste kan bestrijden. In een eerdere fase zijn er 

duizenden kleine beestjes gekweekt. Deze natuurlijke vijand stopt de groei, maar om de plant echt te 

bestrijden is meer nodig. Helmond meent nu de oplossing in handen te hebben: De firma Geraerts is 

90 grote plekken aan het bestrijden met behulp van stomend water. En met succes! 7000 m2 van 

deze plant is hierdoor al bestreden. De plant is onder controle en daarmee is Helmond de eerste stad 

die dat voor elkaar heeft gekregen. Complimenten namens Helder Helmond voor onze gemeente. Let 

wel: Controle hebben is niet hetzelfde als volledig bestrijden. Of het helemaal succesvol is, kunnen 

we volgend jaar pas zien als de Japanse duizendknoop niet is teruggegroeid. 

 

Hoe succesvol de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijdt, zo stroef gaat de ‘’normale 

onkruidbestrijding’’. De gehele stad grossiert namelijk in slecht groenonderhoud. Er komen veel 

meldingen binnen van inwoners met schrijnende voorbeelden. Soms kunnen de inwoners zelf meer 

doen, maar Helder Helmond is van mening dat de gemeente ook deze onkruidbestrijding beter moet 

gaan reguleren. Net als de aanpak van de Japanse duizendknoop met meer middelen, capaciteit en 

communicatiecampagnes. Het blijkt namenlijk dat er een onderbezetting is om meldingen van 

inwoners te verwerken. Maar wellicht speelt er meer: Het is algemeen bekend dat de ‘’groenere 

partijen’’ onkruid juist willen stimuleren in verband met de biodiversiteit. Zou dit de verklaring zijn 

waarom het groen zo slecht erbij ligt in Helmond? 

 

Helder Helmond wil in ieder geval extra capaciteit en middelen in gaan zetten om de 

onkruidbestrijding te intensiveren. In de begroting van 2021, die de komende weken op de agenda 

staat, is al terug te lezen dat er meer wordt geïnvesteerd . Dat lijkt positief. Nu is alleen de vraag hoe 

deze investering er in de praktijk uit gaat zien. De vooruitzichten zijn dus prima, maar Helder 

Helmond juicht niet te vroeg. 
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