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oosterbeek Als een jong hondje
rolthetgevlektevarkentjezichophaar
zij omNorbertMergen alle ruimte te
biedenover haar buik te kroelen. ‘Het
zijnuiterstrelaxtedieren,dathoortbij
dit ras’, vertelt de geestelijk vader van
een experiment langs de spoorlijn
Utrecht-Arnhem. Bij station Ooster-
beek, is dit voorjaar eenhalve hectare
tussen rail en villawijk ingericht voor
zes jonge bonte Bentheimer landvar-
kens. Omdehaverklap stoppen auto-
mobilisten en stappen fietsers af, om
knorrend teworden verwelkomd.Ne-
derland zit propvol varkens,maar zel-
denzo inhet zicht.

Deze halfwas dieren hebben een
missieuit tevoeren:hetbestrijdenvan
Japanse duizendknoop, eenhardnek-
kig onkruid dat hier langs het spoor
welig tiert, maar ook elders inNeder-
land en in andere Europese landende
inheemse flora verdringt. Vooral in
Groot-Brittannië heeft de plant een
slechte reputatie. Eenhypotheek kan
worden afgeblazen als er Japansedui-
zendknoop inde tuinstaat.

‘Dergelijke probleemverhalen ken-
nenwehiernogniet,maarhetiswelzo
datwaterschappen,gemeentenenna-
tuurorganisatiesmetdehandeninhet
haar zitten bij de bestrijding’, vertelt
JanOldenburger van Probos, een ken-
nisinstellingvoorbosbeheerinWagen-
ingen. Eigenlijk is Japanse duizend-
knoop, legtOldenburgeruit,eenverza-
melnaamvoor drie verwante soorten
duizendknoop.Levenskrachtigezaden
zijn zeldzaam,maar daar staat een fe-
nomenalegroeikrachtvanhetwortel-
stelsel tegenover.

‘Vooralwaterschappenmaken zich
zorgen’, aldus Oldenburger. ‘Onder
meervanwegehetwortelstelselvande
duizendknoopdiedestabiliteitvandij-
kenenoeverskanaantasten.Maarook
andere groenbeheerders beginnen
meerenmeerdeproblementezien.De
plant staat nubijvoorbeeld indemid-
denbermvandeA12. Gras is daar geen
probleem, dat komt niet boven de
vangrail uit, maar met Japanse dui-

zendknoopmoet je omde haverklap
maaien.’

Op verzoek van de Nederlandse
Voedsel- enWarenautoriteit voertPro-
boseenvierjarigepraktijkproef uithoe
deplanteenkopjekleinerkanworden
gemaakt. ‘Naeenoproephaddenwein
eenmumvan tijdmeer danhonderd
proeflocaties verspreid overhet land.’
Op deze percelenworden diverse be-
strijdingsvariantenbeproefd.

DegemeenteRenkum,waarOoster-
beekondervalt,doetmeemetdeproef
vanProbos,maarzetalsextraatjedevar-
kens in. NorbertMergen, al jarenlang
enthousiast fokker vanbonteBenthei-
mers, een zeldzaam varkensras uit
Twente,kwamophet idee. ‘Mijnvrouw
enikhaddenJapanse duizendknoopop
onsterrein.Dieisdooronzevarkensuit-
geroeid. Toen ik dat vertelde aanwet-
houderWendyRuwhofwaszijenthou-
siast. Daarna is Sjef Meijman van het
projectHetVarkenshuis erbij gehaald
omdathij ervaringhadmethetplaat-
sen van varkens in woonwijken. Hij
heeftookdebiggengeleverd.’

VolgensAndréMenting, beleidsme-
dewerkergroenenlandschapvandege-
meente,dienthetprojectnogeenander
doel. ‘Wewillenookonzevoedselketen
inzichtelijkermaken.Opdezemanier
doordringenwemensenervandatdat
anoniemeplakjevleesindesupermarkt
ooit een dier is geweest.’ Voorwaarde
was wel, vertelt hij, dat de buurt ak-
koord zou gaan. ‘Dit experiment was
geenvolksopstandwaard.Eigenlijkge-
beurdehetomgekeerde;deomwonen-
denreageerdenenthousiast.’

Tijdens een voorlichtingsavond
meldden zich twaalf omwonenden
als hulpboer. Zij houden een oogje in
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Varkensalswapentegenonkruid
Een Bentheimer landvarken neemt een hapje van een Japanse duizendknoop die groeit langs de spoorlijn bij station Oosterbeek. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
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Norbert Mergen bedenker van het
experiment met de landvarkens
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Hoeroei jede Japanse
duizendknoopuit?Dit
hardnekkigeonkruid
verdringtalles. Bij station
Oosterbeekproberenze
hetmethulpvanvarkens.

het zeil en geven zo nodig voer. ‘Gaaf
hoor dat de gemeente zijn nek uit-
steekt voor zo’n natuurlijke bestrij-
dingsmethode’, zegt hulpboer Colin
Cleeren (41). ‘Het is leuk om mee te
doen. Ik heb nog geen wanklank ge-
hoord. Het grootste probleem is dat
ookanderenzichermeebemoeienen
dedierenbijvoeren.’

Mede daardoor hebben de bonte
Bentheimershunhoofdtaakbehoorlijk
verwaarloosd.Ookzatenerlekkernijen
indegrond,zoalskastanjes,speenkruid
en berenklauwscheuten. ‘Het terrein
was tegrootvoorzesbiggen,daarheb-
benweonsopverkeken’, zegtMergen.

‘Bovendien staat Japanse duizend-
knoop niet bovenaan hun voorkeurs-
lijstje.Gelukkigwillenvarkensdehele
dagdooreten. Inmiddels zijn zeerwel
degelijk aan de planten begonnen en
wroetenzenaardewortels.’

In principe eindigt de proef dit na-
jaar en gaan de varkens dan naar de
slacht. Prima, vindthulpboerCleeren:
‘Diebeestenhebbeneenprachtigleven
gehad; vanmijmogen zeopdebarbe-
cue’, maar in het schriftje waarin be-
zoekers hun reactie kunnen geven,
broeitalsnogeenvolksopstand. ‘Zezijn
lief dus zemoetenblijven’, verwoordt
Ruben (9)degangbareopinie.


