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1. Raadsvragen "Stand van zaken bestrijding Japanse Duizendknoop"

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Kennis te nemen van beantwoording van de door Patty Wolthof van de PvdA en Oswald van Dam van
D66 gestelde vragen over de stand van zaken van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
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Inleiding
Patty Wolthof van de PvdA en Oswald van Dam van D66 hebben op 11 april 2017 artikel 45-vragen
gesteld over de stand van zaken van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Met deze
informatienota beantwoorden wij de gestelde vragen
Kernboodschap
Wij beantwoorden de gestelde vragen als volgt:
1. Wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanpak van invasieve exoten en in het bijzonder
de schadelijke Japanse duizendknoop?
Antwoord:
Bij de bestrijding van invasieve exoten (Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw, Amerikaanse
Esdoorn) en inheemse en uitheemse flora en fauna die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid
(ambrosia, ratten, eikenprocessierups) of hinder kunnen veroorzaken (ganzen, luizen) hanteren we
een gedifferentieerde aanpak, mede ingegeven door de efficiente inzet van de beschikbare
middelen:
- We geven prioriteit aan de aanpak van soorten die schadelijk zijn voor de gezondheid of op
een andere manier ernstige schade kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn de Ambrosia en de
eikenprocessierups.
- Soorten die niet schadelijk zijn voor de gezondheid, maar wel hinder kunnen veroorzaken
pakken we alleen aan als er sprake is van buitenproportionele hinder. Leven in en met natuur
in de stad levert immers soms hinder op; dat accepteren we.
- Invasieve exoten pakken we vooral aan als er sprake is van verdringing van kwetsbare
natuurlijke biotopen.
Het is vaak niet mogelijk en vaak ook niet nodig om een soort helemaal weg te krijgen als hij zich
eenmaal heeft gevestigd. We maken daarom altijd een afweging tussen maatregelen om
introductie van een soort te voorkomen en volledig te bestrijden, en maatregelen om de
aanwezigheid en verspreiding van een soort te beheersen.
Voor de Japanse Duizenknoop kozen we tot nu toe voor het beheersen van de situatie. De plant is
immers niet gevaarlijk voor de volksgezondheid (zelfs eetbaar) en de verspreiding is tot nu toe in
Zwolle beperkt. De maatregelen die we al nemen zijn:
- In kaart brengen waar de groeiplaatsen aanwezig zijn.
- Bij grondverplaatsingen alert zijn op de aanwezigheid van de plant.
- Bij het maaien maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen.
- Een aantal proeven voor actieve bestrijding: frequent maaien (onvoldoende effectief) en
afgraven en lang onder water brengen van de wortels (effectief, maar niet overal
toepasbaar en kostbaar).
Het gebruik van gif is daarbij tot nu toe niet aan de orde geweest en is voor ons een laatste
redmiddel.
De afgelopen weken hebben we contact gehad met onder meer de gemeente Amersfoort en het
waterschap. Voor ons is dat aanleiding om te concluderen dat de problematiek in Zwolle
momenteel niet groot is, maar zonder proactieve maatregelen op termijn veel schade zal
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veroorzaken. We gaan de komende maanden daarom verder in beeld brengen waar de plant
groeit en een plan maken voor de bestrijding. We streven ernaar u voor de behandeling van de
begroting 2018 globaal te informeren over de aanpak en de daarmee gepaard gaande kosten,
zodat u al 2018 kunt overwegen om middelen te reserveren voor de bestrijding. In het kader van
de PPN 2019-2022 zullen we een voorstel indienen met keuzes voor een meerjarenaanpak.
2. Op welke manier wil de wethouder de stad betrekken bij het bestrijden dan wel beheersen van
deze woekerplanten? Heeft de gemeente bijvoorbeeld tips & tricks?
Antwoord:
Op dit moment krijgen we incidenteel meldingen van bewoners die de Japense Duizenknoop in
Zwolle hebben gezien. Dat helpt ons om de problematiek in beeld te krijgen. In het uit te werken
plan zullen we ook bekijken hoe we de stad kunnen betrekken bij de aanpak.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 06-06-2017
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