
 

  EXOTEN.. HOE KOM JE ER VANAF? 

 

 

Een exoot is een plant of struik die van nature niet voorkomt in onze natuur. We 
hebben de plant verhuist om onze tuinen mee te sieren, aquariums en vijvers op te 
vullen of een snelle groene wand te realiseren. Op het eerste gezicht niks mis mee, 
maar als de plant gaat woekeren en inheemse planten verdringt of gemalen en stuwen 
onbruikbaar maakt…ja wat dan? 
 
De exoot is verhuist en vindt hier een warme plek zonder beestjes, beesten of 
schimmels en ziektes die de plant in toom houden. De plant is verhuist maar een deel 
van zijn ecosysteem is achtergebleven. Onze warme winters dragen ook een steentje 
bij en de plant kan gemakkelijk overleven en woekeren. 
 
Op Camping Bakkum groeien ook exoten, al dan niet gewild of ongewild! Een gewilde 
exoot is bijvoorbeeld de sering die verspreid voorkomt op de camping maar niet 
woekert. We genieten van de bloesem en de geur. Ook de reuzenbalsemien is gewild. 
Er groeien mooie bloemen aan waarop veel hommels afkomen maar de plant woekert 
enorm en zaait zich overal uit. Teveel van het goede is dus niet gewenst. Japanse - en 
het broertje Sachalinse duizendknoop zijn net als bamboe, snelle groeiers en handig 
voor een groene wand. Maar als die groene wand de hele kampeerplek dreigt in te 
nemen dan wordt het wat anders. Tijd dus om paal en perk te stellen aan het 
woekeren. 
 
REUZENBALSAMIEN 

 
De Reuzenbalsamien is een éénjarige plant. 
De planten sterven in het najaar en het zaad 
overwintert in de grond om volgend voorjaar 
uit te groeien. De planten zijn zo sterk dat bij 
maaien er twee in plaats van één stengel gaat 
groeien. Trek je de plant uit en laat hem 
liggen dan groeien er binnen de kortste keren 
weer wortels aan. De plant moet dus met 
wortel en tak voordat hij opnieuw in bloei 
komt en zaad maakt, worden afgevoerd. Uit 
de kale grond zullen nog enige tijd zaailingen 
opkomen. Het is daarom verstandig om de 
grond in te zaaien met een inheems zaad en 
de nog opkomende planten regelmatig te 
verwijderen. Mulchen of bedekken helpt maar 
de zaden blijven nog lang goed in de grond. 
Dus voor de bloei met wortel en tak eruit! 
 
 
 
 

 
 



REUZENBERENKLAUW  
 
Reuzenberenklauw is een tweejarige 
schermbloemige plant. Bij aanraking van de 
bladeren kunnen ernstige brandwonden 
ontstaan. De plant trekt veel insecten aan als 
hij bloeit. Omdat we hier te maken hebben 
met een tweejarige plant kan deze het beste 
in het vroege voorjaar worden bestreden. De 
bladrozetten zijn dan zichtbaar en moeten 
net onder de grond in de groeischijf worden 
doorgestoken. Zorg dat de planten niet meer 
in bloei komen. Door regelmatig te maaien 
zal deze plant spoedig verdwijnen. 
 
DUIZENDKNOPEN EN BAMBOE 
 

De beide duizendknopen en de bamboe zijn vaste 
planten. Ze zaaien zich niet uit maar ieder stukje 
van de plant kan weer uitgroeien tot een nieuwe 
plant. Onder de grond hebben de planten een 
uitgebreid wortelstelsel. Om deze planten kwijt te 
raken zijn er twee manieren namelijk met wortel 
en tak verwijderen of blijven maaien totdat de 
plant verdwijnt. Vooral in het vroege voorjaar als 
de scheuten uit de grond 10 á 15 cm. hoog zijn, 
heeft het afmaaien het grootste effect. Gebruik van 
heet water bodeminjectie, een geavanceerde 
professionele methode schijnt ook te helpen. 
 
 
 
 
 
 

 
O ja, gebruik van gif heeft op deze planten weinig invloed. Het is beter voor mens en 
dier om het niet te gebruiken. Dus gewoon ouderwets handwerk door het bij te 
houden geeft het beste resultaat. 
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