
De natuur schittert in tinten geel, rood en oranje:  
het is herfst! Tijd om de tuin winterklaar te maken  
én de laatste kans om dit jaar af te rekenen met  
een hardnekkige exoot: de Japanse duizendknoop.  
Ecoloog Theo Portegijs van Natuur en Ruimte geeft tips. 

Met zijn heldergroene  
blad en witte bloemen  
is de bamboeachtige  
duizendknoop een aan
trekkelijke verschijning.  

De plant groeit snel en kan 
in een paar maanden wel 
drie meter hoog worden. 
Daarmee verdringt deze 
woekeraar het andere 

groen en vormt een  
bedreiging voor de  
biodiversiteit in de tuin. 
“Waar de duizendknoop 
groeit, groeit geen andere 

inheemse plant meer”, 
weet Portegijs. 

In opdracht van de pro
vincie bestrijdt de expert 

met zijn team de duizend
knoop in enkele Utrechtse 
natuurgebieden. Herken je 
een Japanse duizendknoop 
in je eigen tuin en wil je 
meehelpen verspreiding 
te voorkomen? Trek de 
plant dan uit de grond of  
graaf  hem uit, zo diep als 
mogelijk is. “Neem vooral 
uitlopers en wortels mee. 
Gebruik géén gif  zoals  
glyfosaat, dat is slecht 
voor de tuin en de natuur.”

In het najaar zijn de  
planten bruin. De stengels 
zijn hol met rode vlekjes. 
De wortel heeft een 
oranje binnenkant. Gooi 
de plant en wortels weg 

als restafval en niet in de 
groene kliko of  op de com
posthoop, om verspreiding 
te voorkomen. “De sten
gel en worteldelen kunnen 
weer uitlopen en worte
len. Dit geldt ook voor de 
stengels van de Japanse 
duizendknoop in  
boeketten, zogenaamde  
poly gonumstokken”,  
waarschuwt hij.  
“Gaat na de winter de 
plant toch weer groeien,  
is het belangrijk de  
duizendknoop steeds  
te blijven weghalen.  
Dan heeft het effect.” 
Meer informatie: 
provincieutrecht.nl/
natuurbescherming

Waar de duizendknoop groeit, 
groeit geen andere inheemse plant meer

 TUIN WINTERKLAAR?  
 DUIZENDKNOOP WEG 

 

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

Ontdek wandelend  
de waterlinie rond de 
Kromme Rijn 
Een bocht naar links, 
een kronkel naar rechts, 
een fort hier, een sluis 
daar. Ontdek deze herfst 
de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) rond 
de Kromme Rijn! Check 
vooraf  de drukte op  
druktemonitorutrecht.nl. 
Kies een rustig wandel
rondje uit als Highlights 
van Wijk of  Rondje Lunet
ten en trek je wandel
schoenen aan. Je vindt ze 
in een nieuw boekje over 
het Kromme Rijnpad,  

een wandelroute van  
29 km. In het boekje  
staan ook veel andere 
wandelingen met aandacht 
voor de rol van de Kromme 
Rijn voor de NHW. Haal  
het boekje bij de VVV’s in 
het gebied en in Utrecht.  
Het boekje is digitaal 
beschikbaar via:  
routesinutrecht.nl/
krommerijnpad

Meer info: 
krommerijnpad.nl, 
druktemonitorutrecht.nl

Uniek zuivelinitiatief 
in Abcoude
Het melkveebedrijf  van de 
familie Hak maakt zuivel
producten en wil een zo 
kort mogelijke route van 
boer naar consument. 
Ze hebben daarvoor een 
uniek initiatief  ontwikkeld. 
Boerin Femke Hak:  
“We werden vaak benaderd 
door mensen met een plan 
voor een zuivelproduct.  
Er was geen experimen
teerruimte om deze  
vernieuwende producten te 
testen. Zo kwamen wij op 

het idee voor het project 
Anna’s ZuivelLokaal.  
We hebben een soort 
broedplaats voor het 
verwerken van zuivel 
geopend. Een plek waar 
lokale zuivel initiatieven 
een kans krijgen.”  
De provincie Utrecht 
ondersteunt dit project 
voor lokaal voedsel. 

Meer informatie: 
provincieutrecht.nl/
meerlokaalvoedsel

Vergaderingen Provinciale Staten

De commissie en statenvergaderingen kunnen in ver
band met de huidige coronamaatregelen live gevolgd 
worden via stateninformatie.provincieutrecht.nl. 
De volgende vergaderingen staan gepland op:

18 november, 10.30 uur: Provinciale Staten
25 november, 09.00 uur: Financiële Audit 
Commissie
25 november, 11.30 uur: Commissie Milieu en 
Mobiliteit
25 november, 13.00 uur: Commissie Ruimte,  
Groen en Water
2 december, 09.00 uur: Commissie Bestuur,  
Economie en Middelen
2 december, 13.00 uur: Commissie Milieu  
en Mobiliteit
9 december, 10.30 uur: Provinciale Staten

Bekijk de actuele agenda van alle  
openbare bijeenkomsten en vergaderingen op  
stateninformatie.provincieutrecht.nl. 

Werk aan de weg

Met inachtneming van de geldende coronamaat
regelen gaan diverse geplande wegwerkzaamheden 
uitgevoerd. Hieronder een greep uit de  
wegwerkzaamheden, onder voorbehoud:

N201 Vreeland: vervangen brugbesturing  
Vreelandbrug 623 november 2020
N402 Nieuwersluis: vervangen brugbesturing 
Nieuwe Weteringbrug 23 november7 december 2020
N403 Loenen aan de Vecht: groot asfaltonderhoud 
Bloklaan 2023 november 2020
N417 Maartensdijk-Hollandsche Rading: groot 
onderhoud tot eind november 2020 en vanaf   
voorjaar 2021

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk
zaamheden aan de provinciale wegen vind je op: 
provincieutrecht.nl/wegen. 
Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de 
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl 

Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op  
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. Via 
mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij publi
caties over een locatie bij jou in de buurt. Wil je toch 
een geprinte versie van een provinciale verordening, 
beleidsregel of  kennisgeving, die betrekking heeft op 
jouw directe leefomgeving? Bel dan (030) 258 9111.

Ecoloog Theo Portegijs met de Japanse  
duizendknoop in Huis ter Heide.
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