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Japanse duizendknoop. 
 
Op enkele tuinen is de “beruchte” Japanse duizendknoop opgedoken. Dit is een zeer vervelende 
constatering. Het betreft een zeer hardnekkige plant die diep wortelt en heel moeilijk is uit te roeien, erger 
dan Zevenblad of Hagenwinde! Dit dient dan ook rigoureus te worden aangepakt.  
 
Het is vooral heel vervelend voor de tuinders die er mee te maken hebben. Het is namelijk hun 
verantwoording om deze plant zo spoedig mogelijk van hun tuin te verwijderen. En…. daarbij de grootste 
zorgvuldigheid in acht nemen! 
 
Zoals bekend wordt elk stukje dat blijft zitten een nieuwe plant. Het is dan ook belangrijk dat de gehele plant 
met wortel en al van het complex wordt verwijderd en wordt vernietigd! Niets ervan mag op een 
composthoop terecht komen!  
Het best kan men de resten mee nemen en thuis in de grijze bak deponeren, omdat dit dan wordt verbrand. 
Verbranden is namelijk de enige manier om deze plant uit te roeien. 
 
Het complexbestuur is zich er van bewust dat dit een hele klus is voor deze tuinders. Zij hoopt dan ook dat 
men daar zeer zorgvuldig mee omgaat. Wellicht dat collega tuinders bereid zijn een helpende hand toe te 
steken. Hoe sneller we dit met elkaar aanpakken hoe kleiner we deze uitbraak van de Japanse 
duizendknoop op ons complex kunnen houden. 
 
Wij vragen ook aan alle medetuinders goed te controleren of deze plant niet ook op hun tuin aanwezig is. 
Zeker de buren van de tuinen waarop deze Japanse duizendknoop is geconstateerd. 
 
Bij het complexbestuur kunt u navragen welke tuinen dit betreft. 
 
Op internet is nog meer informatie te vinden over de Japanse duizendknoop, zoekterm: bestrijden 
Japanse duizendknoop. 
 

Oproep vrijwilligers 
 
Het complexbestuur is dringend op zoek naar extra vrijwilligers die zich beschikbaar willen stellen voor 
diverse klussen op ons complex. Heeft u tijd beschikbaar en wilt u zich graag inzetten voor onze vereniging, 
meld u zich dan bij onze secretaris Theo de Ruiter: secbickershof@gmail.com  
 

Spreekuren: 
 
Zoals bekend is op zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur iemand van het complexbestuur aanwezig in 
ons verenigingsgebouw Noorderlicht. Hier kunt u terecht met vragen of opmerkingen.  
Ook tussentijds kunt u met uw vragen terecht via e-mail aan secbickershof@gmail.com  
 
De Bouwcommissie heeft op zaterdagochtend spreekuur in Noorderlicht. Ook daar kunt u terecht met vragen 
of advies over bouw- of verbouw van opstallen. 
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