
 



Drugshond Guus zoekt nu naar 
knolletjes in de grond; spaniël 
moet Peel bevrijden van 
hardnekkig onkruid 

DEURNE - Guus snuffelt normaal gesproken naar drugs. Maar ook voor 

onkruid haalt hij nu zijn neus op. De Engelse springerspaniël wordt ingezet in 

De Peel om de knolcyperus op te sporen. ,,Een geur is een geur voor een 

hond.” 

Het is best wel een bijzondere opdracht, beaamt baasje Marco Leenders 

van Snifferdogs uit Meerssen. ,,Hoewel ons bedrijf niets anders doet dan 

opsporen. Maar normaal gaat het dan om explosieven of drugs. 

Waterschap Aa en Maas benaderde mij een jaar geleden met de vraag of 

we een hond dit ook kunnen leren. Dat kan, alles heeft een geur.” 

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouw- en 

tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken, meldt het waterschap. 

,,Oogst van met knolcyperus besmette percelen is waardeloos en moet 

worden vernietigd", aldus een woordvoerder.  ,,Voor project Leegveld is het 

belangrijk dat de grond schoon is, omdat die wordt gebruikt om percelen op 

te hogen en onder andere kades te maken.”  

Lastig te herkennen 

Een projectmanager kwam op het idee van een speurhond. ,,Deze plant is 

slechts een beperkte periode zichtbaar boven de grond. En dan ook nog 

lastig te herkennen omdat ze lijkt op veel andere soorten. Daarom 

gebruiken we een hond, naast de standaard inzet van plantenkenners.” 



 

Marco Leenders koos Guus voor deze opdracht omdat die als jachthond 

‘sowieso al met de snuit over de grond gaat'. ,,We hebben hem geleerd om 

het grasachtige onkruid met onderin knolletjes te herkennen.” Dat is een 

kwestie van de hond aan de knolcyperus laten ruiken zodat die geur in zich 

opneemt. Vervolgens word Guus beloond, elke keer als hij het plantje 

vindt. ,,Dat moet je vaak genoeg herhalen.”  

Op een stuk grond werden knolletjes verstopt. 
Guus vond ze allemaal 

Hij sprak met het waterschap af om de hond in eigen tijd op te leiden, om te 

kijken of het lukt. Pas bij het inzetten van de hond zou Leenders een 

rekening indienen. Guus slaagde voor zijn ‘examen': ,,Op een stuk grond 

werden knolletjes verstopt. Hij vond ze allemaal.” 

Inmiddels is Guus al een paar keer aan het werk gezet in Leegveld, bij 

percelen van de provincie rondom de Soeloop. De buit bedroeg nul 

exemplaren. ,,Dat is positief. In dit gebied waren ook geen eerdere 

meldingen van besmette locaties bekend", zegt de woordvoerder. ,,De hond 



wordt het komende anderhalf jaar ingezet om de percelen waar we gaan 

ophogen en afgraven te controleren.” 

Wennen aan buiten 

De honden van Snifferdogs zijn gewoon om in ruimtes te zoeken, 

bijvoorbeeld op een vliegveld. Het is daarom voor Guus even wennen om 

nu in de buitenlucht in de grond te speuren. Omdat het onkruid niet veel 

geur afgeeft, moet de grond eerst wat losgemaakt worden voor de Engelse 

springerspaniël gaat snuffelen.  

Kan het gebeuren dat de hond - gezien zijn ervaring - aanslaat bij drugs in 

de grond? ,,Die vind je normaal niet in een veld, hoogstens lege zakjes”, 

pareert Leenders. ,,Maar anders is het mooi meegenomen.”  
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