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Reacties op artikel in Hart van Nijmegen leiden tot een ontmoeting in het Goffertpark

De reuzenbalsemien; een mooie en geliefde maar ook risicovol e p ant
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/23juni:Weg met de reuzenbalsemien!/Zo luidde de kop van een klein
artikel in de vorige Hart van Nijmegen. Het artikel riep op om 23juni mee
te helpen met het verwijderen van de reuzenbalsemien in het Goffertpark.
Reden: de plant met de mooie roze bloemen woekert en verdringt andere
plantensoorten waardoor de biodiversiteit afneemt. Direct na het verschij-
nen ontving de redactie verontruste reacties van lezers die totaal geen
begrip hadden voor deze actie. Aanleiding voor Hart van Nijmegen om
hen en de initiatiefnemers van de actie met elkaar in contact te brengen.
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Thomas van der Hulst (gemeente Nijmegen) met de Japanse duizendknoop. Annerie Rutenfrans (Beleef& Weet) met de reuzenbalsemien

ie donderdagochtend schijnt het

zonnetje in het Goffertpark. Op
het bruggetje boven de vijver

staan koffie, thee en iets lekkers klaar,

verzorgd door Vincent van Herkhuizen.
Hij is een van de lezers die reageerde op
het artikel.

Dat deden ook Oda Fennema en Lucy

Kurstjens. Lucy, bioloog, was deze och-
tend verhinderd maar kon zich vertegen-

woordigd voelen door Oda aangezien
ze van hetzelfde overtuigd zijn: de actie

op 23 juni om de reuzenbalsemien uit
het Goffertparkte verwijderen mag
niet doorgaan! Volgens hen zorgt de
reuzenbalsemien in het park niet voor

hinder en is de plant in het najaar een
voedselbron voorverschillende insecten.

Door de plant te verwijderen verklein je
volgens hen juist de biodiversiteit omdat

de reuzenbalsemien groeit waar andere
planter) nietgraag groeien.

Invasieve exoot

Hierop mag Annerie Rutenfrans reage-
ren. Annerie is eigenaar van Beleef &
Weet, een adviesbureau voor educatie
over duurzaamheid. Ze is de initiatiefne-

mer van de actie op 23 juni die gesteund
wordt door o.a. de gemeente Nijmegen,
de province Gelderland, IVN en de
NVWA. Ze legt uit dat de reuzenbalse-
mien nu nog niet hindert in het Goffert-
park/'Maar het is slechts een kwestie van
tijd voordat ie dat wel doet. Doordat de
plant hier van oorsprong niet thuishoort,
heeft hij weinig natuurlijke vijanden en
woekert hij razendsnel in de vrije natuur.

De plant trekt bovendien alle bijen naar
zich toe, waardoor het voortbestaan van

andere plantensoorten onder druk komt
te staan. Hierdoor neemt de biodiver-

siteit af. Als je niet op tijd ingrijpt, is de
reuzenbalsemien niet meerte beheer-

sen. In Oost-Europa zijn al bossen waar
niets anders meer groeit dan reuzenbal-
semien."

Annerie vertelt dat de bedreiging voor
de biodiversiteit de reden is waarom de

Europese Unie haar lidstaten sinds
2 augustus 2017 verplicht om de reuzen-
balsemien te bestrijden.

Arm park
Bij het gesprek zijn ook Arjan Vernhout
en Marieke Ketelaar van NL Bloeit!

aanwezig. NL Bloeit! is verantwoorddijk
voor de aanleg van twee bloemenwei-
des in het Goffertpark. Afgelopen najaar
hebben ze bovendien nog eens 4. 000 m2

bosrand omgevormd met wilde plan-
ten en meer dan 70.000 bloembollen.

Volgens hen is de aanwezigheid van de
reuzenbalsemien een gevolg van het
(bos)beheervan het Goffertpark. "Het is

een arm park,"aldus Marieke. "Doorde
hiaten in de beplanting krijgt de reu-
zenbalsemien ruimte'om te woekeren.

De reuzenbalsemien weghalen is niet
voldoende. Er moeten andere planten

voor in de plaats komen."
Thomas van der Hulst, beleidsadviseur

Groen en Water bij de gemeente Nijme-

gen, licht toe dat de onderbegroeiing in
sommige delen van het parkjaren gele-
den inderdaad grotendeels is verwijderd.
Het was een wens van de politic, zodat

zij meer zicht kregen op voetbalvanda-
len. "Als mensen geen overzicht hebben,
voelen ze zich bovendien minder veilig."

Toch is Annerie van plan om op de

plekken waar de reuzenbalsemien wordt
verwijderd, meteen inheemse soorten
te planter), om precies de reden die
Marieke aankaart.

Japanse Duizendknoop
De reden waarom Vincent van Herkhui-

zen reageerde op het artikel in Hart van

Nijmegen had te maken met een andere
exoot die ook voorkomt in het Goffert-

park; de Japanse duizendknoop. Deze
plant is volgens hem een veelgroter

probleem dan de reuzenbalsemien. In

Engeland zijn huizen al minder waard
doordat in de bijbehorende tuinen de

Japanse duizendknoop niet meer te
beheersen is en dwars door funderingen

heen groeit.
De gemeente Nijmegen deelt Vincents

zorgen. De reuzenbalsemien is makkelijk
te verwijderen, de Japanse duizend-
knoop niet. Thomas: "We beschikken
gewoon nog niet over een goede
bestrijdingsmethode. Het enige wat we
nu kunnen doen is heel vaak maaien en

het maaisel afvoeren. Daarbij moeten we

heel zorgvuldig omgaan met het afval,
want dat loopt gemakkelijk weer uit.

Beter uitleggen
Hoe denkt Oda nu, na alles wat ze ge-
hoard heeft, over de reuzenbalsemienac-

tie van 23 juni? "Ik begrijp nu dat reuzen-
balsemien van de EU bestreden moet

warden op een plek als deze. Maar ik ben
het nog steeds niet eens met de manier
waarop over de actie is gecommuniceerd
in Hart van Nijmegen. Volgens mij moetje
mensen eerst bewust maken en beter uit-

leggen wat het probleem is van een plant,
voordatjezeoproeptom meete helpen
met de bestrijding ervan."

Tekst: Elvi van Wijk. Foto's: Vincent
Mail

Van links naar rechts: Maneke Ketelaar (NL Bloeit!), Annerie Rutenfrans, Arjan Vemhout

(NL Bloeit!), Nanda Kurstjens (junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit), toehoor-
sterieonie Dehue, Vincent van Herkhuizen, Thomas Verhulsten Odd Fennema.
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