
Werkbezoek duizendknoopbestrijding Zanderij Maarn
Woensdag 27 november

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Graag nodig ik u uit voor een werkbezoek op woensdag 27 november van 9:15 uur tot circa 10:30 uur aan het 
natuurgebied de Zanderij van Maarn. Dit gebied is in beheer bij het Utrechts Landschap. Thema van de 
bijeenkomst is een demonstratie van de bestrijding van Aziatische duizendknopen, specifiek op een locatie waar 
duizendknopen de biodiversiteit bedreigen. Het werkbezoek zal u een beeld geven van de bestrijding. Doel van 
het project waar u kunt komen kijken, is ervaring opbouwen met de juiste combinatie van (bestaande) 
bestrijdingstechnieken. Het moet uiteindelijk leiden tot het geheel verdwijnen van de duizendknopen op deze 
locatie. 

Behalve de bekende ‘knockout-bestrijdingstechnieken’ is vooral ook de nazorg belangrijk. Dit project loopt 
zodoende over meerdere jaren. Het wordt gefinancierd door de provincie, vanuit het Programma Invasieve 
Exoten. De ervaringen zullen uiteraard worden gedeeld binnen het Platform Invasieve Exoten van de provincie. 

Het programma van het werkbezoek ziet er als volgt uit:

9.15 u. Verzamelen op de Bergweg 1 te Maarn (parkeerterrein) 
9.30 u. Start wandeling naar de locatie op de Zanderij van Maarn 
9.45 u. Welkomstwoord van het Utrechts Landschap Markus Feijen 

(ecoloog Utrechts landschap)
9.50 u. Kader van het project binnen het beleid van de provincie Rogier Kuil

(projectleider invasieve exoten 
provincie)

9.55 u. Uitleg methode bestrijding UL tot zomer 2019 Frans Schut 
(boswachter Utrechts landschap)

10.00 u. Demonstratie en uitleg huidig bestrijdingsproject Theo Portegijs
(Bureau Natuur en Ruimte)

10.30 u. Wandeling terug naar de parkeerterrein (einde 
wekbezoek)

Praktische zaken:

o Aanmelden per mail via rogier.kuil@provincie-utrecht.nl (vóór 15 november 2019).
o Verzamelen op de parkeerplaats van het Utrechts Landschap langs de N227 Maarn-Doorn. Adres: 

Bergweg 1 te Maarn.
o Bij vochtig weer is het meenemen van paraplu/regenkleding/laarzen raadzaam.
o Na afloop mogelijkheid tot koffiedrinken in het boscafé ‘Onder de pannen’ (Maarnse Bergweg 1 te 

Doorn). Daar zijn ook sanitaire voorzieningen.

Ik hoop u de 27e november te treffen in Maarn!

Met vriendelijke groet,

Hanke Bruins Slot

Gedeputeerde provincie Utrecht 


