Winterlezing 2022 Vrienden van de Leidse Hortus

Jammer genoeg moest de Winterlezing weer
digitaal georganiseerd worden. Maar fijn dat deze
mogelijkheid er is. Onze technicus Thijs van Luijk
had een mooie opstelling gemaakt op het
Cycasterras, zodat de 175 kijkers zich toch een
beetje in de Hortus konden wanen. De
hoofdmoot van de Winterlezing behelsde
invasieve exoten en de bestrijding ervan, in het
bijzonder de Japanse duizendknoop en het
onderzoek naar biologische beheersing daarvan
met Japanse bladvlooien.

Onze voorzitter John van Ruiten heette iedereen
welkom en leidde de eerste spreekster in, Joyce
Penninkhof van de Stichting Probos. De Stichting
Probos fungeert als schakel tussen onderzoek,
beleid en praktijk op het gebied van duurzaam en
klimaatslim bosbeheer en bosuitbreiding. Daarbij
heeft men te maken met invasieve exoten. Dat
zijn dieren, planten en micro-organismen die
door menselijk handelen in een nieuw gebied
terecht zijn gekomen, die zich snel uitbreiden.
Daarmee vormen ze een bedreiging voor
inheemse soorten of ze veroorzaken
gezondheidsproblemen of economische schade.

Bij een enquête over gemeentelijk groen
bleek 92 % van de respondenten de
Japanse duizendknoop als probleem te
ervaren. De reuzenberenklauw scoorde
73 %. De bakermat van de Japanse
duizendknoop in Nederland is de Leidse
Hortus. Van Siebold bracht hem daar
naartoe in de 19de eeuw.

Exoten

In Nederland komen drie soorten Aziatische
duizendknopen voor, De Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse
duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en een
kruising van beide, de Boheemse
duizendknoop (Fallopia x bohemica). Ze
woekeren enorm, doordat ze hier geen
natuurlijke vijanden hebben en er uit de
kleinste stukjes wortel weer een hele nieuw
plant kan groeien. Maaien en wortels
uittrekken zijn daardoor niet afdoende.

De risico’s ervan zijn ecologisch, technisch en
financieel: verdringing van inheemse soorten;
schade aan bouwwerken, verhardingen, oevers
en taluds; hoge kosten voor beheer.

Meer informatie:
www.invasieve-exoten.info en
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
Joyce bracht deze en nog veel meer informatie
vlot en aansprekend, heel leuk voor de
toehoorders.

Vervolgens presenteerde hoofdredacteur Adri Mulder editie vijf van ‘Hortus Leiden’. Leiden is in
2022 de European City of Science. Het jaarthema ‘Planten onder de Loep’ sluit daarbij aan. In het
magazine is veel aandacht voor wetenschap in de Hortus. Alle auteurs, fotografen en tekenaars
werken belangeloos mee, Adri vindt dat iedere keer weer heel bijzonder. Zij reikte het eerste
exemplaar van editie 2022 uit aan Prof. Jasper Knoester. Hij is sinds kort, per 1 januari, decaan van de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen waaronder de Hortus ressorteert.

Het betrof het eerste representatieve optreden van de
heer Knoester. Hij melde blij en trots te zijn op ‘de
oudste en mooiste Hortus van Nederland’. Bijzonder
vond hij het wetenschappelijk belang in combinatie met
de publieksfunctie, belangrijk voor de universiteit en de
faculteit. Hij was ook heel blij met de Vriendenstichting:
‘een vaste club van Vrienden is een enorm geschenk, de
faculteit is dankbaar dat er zoveel mensen zo betroken
zijn bij deze prachtige tuin.’

Na een korte pauze waarin het drukproces van
het magazine werd getoond, ging John van Ruiten
over tot de uitreiking van de Jaarring, een blijk
van waardering voor iemand met grote
verdiensten voor de Hortus. Volkomen terecht
ging de Jaarring 2022 naar Hortusimker Fred
Weber, die al vele jaren de bijen in de Hortus
verzorgt en onderhoudt en honing en producten,
gemaakt van bijenwas, levert voor de
Hortuswinkel. Fred geeft ook lezingen, workshops
en rondleidingen, kortom veel Hortusbezoekers
hebben hem leren kennen.
Fred toonde zich heel blij met en trots op de
Jaarring. Hij is twintig jaar geleden begonnen als
Hortusimker. Op dat moment werd er in de oude
Clusiustuin een replica van de oude bijenstal van
Kluit uit 1594 opgesteld. Tegenwoordig staat
deze replica achter het beeld van Clusius aan het
begin van de systeemtuin.

In twintig jaar is de imkerij in de Hortus sterk uitgebreid, ook met moderne kasten, zodat Fred allerlei
aspecten van de bijenhouderij kan demonstreren en erover kan vertellen aan een groeiend publiek.
Fred doet het niet alleen, hij heeft de steun van een team met als voornaamste vertegenwoordigers
Jack Sluijs en Ciska van der Zwan. In 2012 heeft Leni Duistermaat, bij ons bekend van de Vriendendag
in 2020, in de kweektuin een onderzoek gedaan naar de bestuiving van ook Fallopia’s. Fred heeft
daarvoor de bijen geleverd. Momenteel loopt er een onderzoek naar een bacteriofaag (een virus dat
bacteriën aanvalt) die een darmbacterie van bijen kan uitschakelen. Fred spoort iedereen aan het
programma van de Hortus in de gaten houden, want er is veel te doen.

Suzanne Lommen, de tweede spreekster, doet
onderzoek naar de biologische beheersing van
de Aziatische duizendknoop door de plant met
zijn natuurlijke vijand, die van nature niet
voorkomt in Nederland, te verenigen. Het
onderzoek hoort bij het project
#uitde1000knoop en is een samenwerkingsverband tussen Leiden Uni, Koppert Biological
Systems, Wetterskip Fryslân, Stichting Probos,
STOWA en CABI. Wereldwijd wordt deze
methode al meer dan honderd jaar gebruikt, zie
bijvoorbeeld de succesvolle bestrijding van de
waterhyacint met snuitkevers in het
Victoriameer.

Een natuurlijk vijand moet specifiek voor de te bestrijden
soort zijn, hij mag geen andere soorten aantasten. In
Engeland zijn door het instituut CABI vele natuurlijke
vijanden van de duizendknoop getest en geselecteerd.
Daar bleven er twee van over, de Japanse bladvlo en de
bladvlekkenschimmel. Er zijn meer dan 140 planten uit
21 families getest, waaronder alle Nederlandse inheemse
soorten van de duizendknoopfamilie, waarbij in het lab is
gekeken of de bladvlo zijn levenscyclus daarop kon
voltooien. De meest geschikte waardplanten bleken
precies die te zijn die bestreden moeten worden, de
Japanse duizendknoop, de Boheemse duizendknoop en
de Sachalinse duizendknoop.
In Japan wordt de bladvlo uitsluitend op
de Japanse duizendknoop en de
Sachalinse duizendknoop gevonden. De
Nederlandse soorten uit de
duizendknoopfamilie bleken alle
ongevoelig. Al dit onderzoek heeft ertoe
geleid dat er een ontheffing is verleend
om de Japanse bladvlo in de natuur te
introduceren, een doorbraak! In de
land- en tuinbouw zijn er meer
ontheffingen, maar voor een invasieve
soort in de Nederlandse natuur is dit de
eerste. De bladvlo werkte het best op de
Boheemse duizendknoop. Daarom is
besloten het veldwerk hierop te richten.
Met behulp van Koppert zijn tienduizenden
bladvlooien opgekweekt. Die zijn in de herfst
van 2020 uitgezet. In het voorjaar daarop bleek
dat de bladvlooien de winter goed hadden
doorstaan. De bladvlooien moeten zich
voortplanten, want de aantallen die je uitzet
zijn nooit genoeg voor de bestrijding. Het bleek
dat de bladvlooien zich snel verspreidden en
dat de populatie niet groeide in de standplaats.
Daarom werd de populatiegroei gemonitord in
een gesloten omgeving, namelijk met een net
om een tak van de duizendknoop, zodat de
bladvlooien niet konden ontsnappen.
In dit experiment werd in 21% van de gevallen een
exponentiële groei waargenomen. En dat is wat je wilt
bij biologische beheersing. Er trad schade op aan de
stengels en aan jong blad, dat niet meer uitgroeide. Er
is dus potentie tot vestiging, reproductie en het
aanrichten van schade door de bladvlo. De tijd moet
leren of er in praktijk een voldoend grote populatie kan
ontstaan om de duizendknoop een klap toe te brengen.

Dat gaan Suzanne en haar mede-onderzoekers
de komende jaren volgen. De verwachting is dat
de bladvlo, vooral op plekken waar de
duizendknoop is gerooid, het opnieuw
uitgroeien van achtergebleven stukjes plant en
wortel kan voorkomen.

John van Ruiten bedankt de spreeksters met
een afbeelding uit de Flora Japonica

De volgende keer hopen we natuurlijk dat we de Hortusvrienden weer fysiek kunnen ontvangen,
maar voor nu was het een geslaagde avond met dank aan alle sprekers en zeker ook aan onze
technicus Thijs.

Tekst Adri Mulder

