
WOEKERENDE PLANTEN
HET WEGHALEN VAN

Een plant die laag bij de grond begint, en ook kan bloeien als fluitekruid. 
Een zgn. wortelonkruid, het kruipt onder de grond steeds verder. Hoe 
deze aan te pakken? Er zijn 2 manieren. Het meest effectief is het om 
de wortels (die zien er uit als spaghetti in allerlei soorten diktes) uit 
de grond te halen. Een precisie-werkje, want elk wortelstukje kan weer 
planten vormen. Je moet een plek waar 3/7-blad staat of stond regelmatig 
weer controleren en zonodig aanpakken. Begin aan de randen van een 
plek en werk naar het midden toe. Gooi alles van deze plant weg met 
het huisvuil. Nooit op de composthoop. Laat de bloemen ook niet zaaien! 
De tweede manier is minder efficiënt, maar beter dan niets doen: steeds 
het groen weghalen (dan put je de wortel op den duur uit. Dit moet je 
dan wel heel vaak en heel lang blijven doen! Jong blad is eetbaar.

Slinger/klimplant met witte wortels die alle kanten op gaan en 
steeds weer uitlopen. Je vindt hem slingerend in planten en in 
struiken. Weghalen die wortels, net zo grondig als bij Drieblad. Ook 
het wegtrekken van de stengel helpt, al is het maar dat deze niet gaat 
bloeien (bloeit met kortbloeiende witte klokken, en verspreidt daarna 
zaad.) Wortels (ook klein stukje) of zaad nooit op composthoop!

Een gras dat zich meestal laag bij de grond bevindt (tenzij het in 
andere planten of struiken omhooggroeit!) en a.h.w. in ‘kettingen’ 
groeit. Elk knooppuntje is een plantje. Het kan zich zeer snel 
vermeerderen. In het vroege voorjaar is het gemakkelijk te herkennen 
en weg te halen. Lostrekken en de worteltjes meetrekken (soms even 
lossteken). Niet op de composthoop!

Hiervan moeten alle onderdelen via het huisvuil verwijderd worden. 
De wortels moeten zo mogelijk uitgeschept, en in ieder geval de plant 
zelf steeds wegtrekken of afsnijden. Hoe vaker hoe beter, dan kan de 
wortel – die vaak diep zit – niet groter worden.

Bamboe bestaat uit 2 hoofdgroepen, waarvan er een door de hele 
tuin kan woekeren: deze soort moet bestreden worden, hoort op een 
volkstuin niet thuis (behalve in een zeer sterke bak). Bamboe uit 
de andere hoofdgroep is zeer groeizaam, vormt een steeds bredere 
kluit met soms een uitloper. Let ook op ingroeien in de heg! De 
kluit is keihard en kan flink uitdijen: zorg dat deze niet te veel 
uitbreidt en maak het je zelf niet moeilijker door uitstel... Wil je de 
bamboe behouden, dan is het planten binnen een daarvoor bestemde 
kunststof  ring een oplossing. Of vervang de bamboe door een ander 
gewas. Bamboe-afval mag niet op compost- of takkenhoop. Stengels 
kunnen soms her-gebruikt worden voor plantensteun etc. Houd 
bamboe-afval (takken, wortelkluiten) op je tuin tot het tijd is voor de 
ophaal van grof vuil.
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Andere bodembedekkers die zeer snel groeien: gele gevlekte dovenetel, 
hondsdraf, etc. Trek hiervan de slierten voorzichtig los, zo veel mogelijk 
de wortels meenemend. Waar er te veel van zijn: blijf controleren en 
weghalen.

Dump deze planten nooit in open
baar groen, wegberm of op de dijk!


