Schriftelijke vragen over Jacobskruiskruid
De fractie van het CDA maakt zich, even als een heel aantal boeren, zich grote zorgen over de
gevolgen van het Jacobskruiskruid. Deze bloem komt in toenemende mate voor in bermen,
slootkanten. Jarenlang was het niet een heel groot probleem, doordat er veelvuldig gemaaid werd.
De laatste jaren wordt er minder gemaaid waarvoor ook zeker goede argumenten voor zijn op gebied
van biodiversiteit. Door het late maaien komt de plant in bloei, en daar ligt het probleem. Het kruid
van deze bloemen bevat giftige stoffen (pyrrolizidine alkaloïden) wat gevaarlijk is voor mensen, maar
ook voor grote grazers zoals koeien en paarden. Niet alleen het maaiafval van deze bermen is dan in
de agrarische sector niet meer bruikbaar (als meststof) maar een nog groter probleem is dat het
kruid verwaaid naar de weilanden en akkers. Met het oogsten van het gras komen de giftige stoffen
in het voer terecht.
Vragen die de CDA-fractie hierbij heeft:
1. Is inzichtelijk hoe groot het probleem in Raalte is?
2. Door pluisvorming gaat de verspreiding van deze plant snel. Vindt het college, net als de
CDA-fractie, dat ander beheer nodig is om deze verspreiding tegen te gaan en de plant te
bestrijden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
3. Aangezien rond deze tijd de bloei begint, is nu ook het moment om er wat aan te doen, is dit
haalbaar?
4. Deelt het college de mening van de CDA-fractie dat gezamenlijk optrekken de aankomende
tijd tegen dit kruid met bijvoorbeeld provincie en waterschap en andere instanties een begin
kan zijn van een globale aanpak? Kan het college aangeven welke partij het meest
aangewezen is om hierin te coördineren?
5. In hoeverre kan de kracht van de samenleving benut worden bij de bestrijding van dit kruid?

De laatste jaren wordt er heel actief, door verschillende partijen en groepen in het voorjaar
bloemenmengsels en biodiversiteitsmengsels gezaaid, ook in deze mengsels komt het
Jacobskruiskruid wel eens voor.
6. Ziet het college een mogelijkheid deze partijen en groepen erop te wijzen voor mengsels te
kiezen zonder dit kruid? Wellicht hierbij ook de verkooppunten van mengsels hiervoor
aandacht te vragen?
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