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Geachte heer Neimeijer ,
Op 6 september 2021 hebben wij een brief van uw fractie ontvangen waarin u aangeeft dat u, net als vele boeren,
zich grote zorgen maakt over de gevolgen van het Jacobskruiskruid. In uw brief geeft u aan dat de plant in
toenemende mate in bermen en slootkanten voorkomt en dat dit veroorzaakt wordt door het minder en later
maaien van de bermen. U vermeldt verder dat het kruid van deze bloemen giftige stoffen (pyrrolizidine
alkaloïden) bevat wat gevaarlijk is voor mensen, maar ook voor grote grazers zoals koeien en paarden en dat
hierdoor het maaiafval van deze bermen niet meer bruikbaar is in de agrarische sector (als meststof). Daarnaast
benoemt u dat het verwaaien van het kruid naar de weilanden en akkers een nog groter probleem is omdat met
het oogsten van het gras giftige stoffen in het voer terecht kunnen komen.
Uw fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het Jacobskruiskruid.
In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Is inzichtelijk hoe groot het probleem in Raalte is?
Op dit moment zijn er nog geen meldingen bij ons binnen gekomen over Jacobskruiskruid in onze bermen en we
monitoren zelf niet actief op Jacobskruiskruid. Vanuit onze waarnemingen en meldingen, denken wij dat het
probleem in de gemeente Raalte nog beperkt 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?
Het is de bedoeling om uiterlijk volgend jaar een behandelingsprotocol op te laten stellen voor het
Jacobskruiskruid. Dit in navolging op de behandelingsprotocollen die we ook voor invasieve soorten als
Reuzebereklauw en Japanse Duizendknoop in het beheerplan openbaar groen (2021) en het beheerplan bermen
en sloten (2022) laten opstellen. Het behandelingsprotocol zal gericht zijn op het beheersbaar houden van het
Jacobskruiskruid en niet op uitroeiing, aangezien het Jacobskruiskruid ook een belangrijke insectenplant is voor
vlinders en bijen en zeer waardevol is voor de Nederlandse biodiversiteit. De brochure 2809.pdf (louisbolk.org)
gaat gebruikt worden als input voor het behandelingsprotocol.

3. Aangezien rond deze tijd de bloei begint, is nu ook het moment om er wat aan te doen, is dit haalbaar?
Het probleem binnen onze gemeentegrenzen lijkt nog niet groot. Zoals hierboven al is aangegeven wordt er
gewerkt aan een behandelingsprotocol.

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?

Het is belangrijk om gezamenlijk met andere partijen op te trekken tegen dit probleem. De Provincie is
voornemens het oude convenant, dat de Provincie Overijssel in 2006 heeft afgesloten o.a. met LTO en TBO’s, te
actualiseren. Concreet betekent dit dat er een afwegingskader ontwikkeld gaat worden waar en wanneer er
gehandeld moet worden (denk hierbij aan bepaalde bedekkingspercentages en afstanden van de berm tot het
landbouwperceel). Vooralsnog is er geen plan om grootschalige maai-activiteiten op te zetten om het
Jacobskruiskruid ingrijpend terug te dringen. De gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders worden daarna
op de hoogte gesteld van het Provinciaal beleid/het vernieuwde convenant.

5. In hoeverre kan de kracht van de samenleving benut worden bij de bestrijding van dit kruid?
De samenleving kan wellicht helpen door bijvoorbeeld een melding (MOR) te doen wanneer het Jacobskruiskruid
wordt waargenomen in de berm. Het is wel van belang om hier goed over te communiceren omdat een aantal
geelbloeiende bloemen (Sint Janskruid en Boerenwormkruid) snel worden verward met het Jacobskruiskruid.
Daarnaast agenderen wij het onderwerp in het overleg met LTO Salland.

6. 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. 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?
Een aantal jaren geleden kwam het nog wel eens voor dat Jacobskruiskruid in de bloemenmengsels voor kwam.
Gelukkig komt dit nu nog nauwelijks voor. In de bloemenmengsels die we zelf toepassen komt in ieder geval geen
Jacobskruiskruid voor en dit vragen wij ook aan partijen die bloemenmengsels zaaien in de openbare ruimte.
Wij gaan ervan uit dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen en u voldoende hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Warner Pander (tel. 0610342319) of
Wendy Busscher (0682520154).
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