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Vragen van de raad 
 
Datum  15 juli 2018 
Raadsvraagnummer RV 16 van 2018 
Fractie D66Velsen 
Naam Els Zorgdrager 
 
 
Onderwerp: Japanse Duizendknoop 
 
 
Toelichting bij de vragen: 
 
Op 13 oktober 2011 heeft de fractie van D66Velsen vragen gesteld over de 
Japanse Duizendknoop en het college ervoor gewaarschuwd dat deze plant een 
probleem gaat vormen. Het is namelijk een plant die moeilijk te bestrijden is, snel 
overwoekerd door de enorme groeikracht en andere planten verdringt. 
 
In september 2013 heeft de raad van Velsen een motie aangenomen waarin het 
college is verzocht in plaats van chemische middelen, alternatieve 
onkruidbestijdingsmiddelen te gebruiken. Ook het informeren en activeren van 
inwoners werd gevraagd. 
 
In juli 2017 heeft D66Velsen wederom raadsvragen gesteld nadat de fractie had 
geconstateerd dat er een behoorlijke uitbreiding van deze exoot binnen onze 
gemeentegrenzen plaatsvond. De antwoorden waren toen wel heel bijzonder, het 
college deelde deze mening niet, de beantwoording was als volgt: ‘ De locaties 
waar de planten voorkomen zijn geïnventariseerd. Ervaring binnen onze gemeente 
leert dat het regelmatig kort wegmaaien van deze plant het uitbreiden hiervan 
tegengaat. De uitbreiding is met deze maatregel de afgelopen jaren namelijk 
minimaal gebleken’. De reactie heeft D66Velsen behoorlijk verbaast, de uitbreiding 
is de afgelopen jaren namelijk behoorlijk groot gebleken. 
 
Afgelopen week zijn wij dan ook overvallen toen we in de krant en op Facebook, 
via de gemeente pagina, moesten vernemen dat een aannemer namens de 
gemeente Velsen, komende week de Japanse Duizendknoop en de 
Reuzenberenklauw gaat bestrijden met een cocktail van twee 
onkruidbestrijdingsmiddelen. De bestrijding zal bestaan uit het sproeien van 
water met deze cocktail over de groene delen van deze planten. Daarna zullen de 
groene delen afsterven en dit jaar niet of minimaal terugkomen. 
Dit roept niet alleen bij D66Velsen veel vragen op, maar ook bij onze inwoners, 
gezien de vele reacties op de Facebookpagina van de gemeente. 
 
 
Vraag 1  
D66Velsen heeft afgelopen week via de krant en Facebook vernomen dat de gemeente 
Velsen volgende week start met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop door 
middel van bestrijdingsmiddelen. Het beleid in de gemeente is erop gericht om geen 
bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Nu blijkt dat u een ander beleid gaat voeren en 
de aangenomen motie in 2013 waarin het college is verzocht te stoppen met 
bestrijdingsmiddelen zoals Roundup wordt hiermee niet meer uitgevoerd. Bent u het met 
ons eens, dat het college de raad op zijn minst vooraf had moeten informeren? 
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Vraag 2  
 
Uit de beantwoording van onze vragen in de zomer van 2017 bleek van uitbreiding van 
de Japanse Duizendknoop geen sprake te zijn, omdat het wegmaaien al een aantal 
jaren in de praktijk succesvol werd toegepast. Dit antwoord bevreemdde ons omdat de 
fractie en inwoners toen al een behoorlijke uitbreiding van de Japanse Duizendknoop 
hadden gesignaleerd. Wat is volgens het college de reden waarom er nu wel een groot 
probleem is met deze exoten en waarom werd dit in 2017 ontkend?  
 
 
 
Vraag 3  
Heeft u, zoals wij eerder middels vragen verzocht hebben, contact gehad met de 
omliggende gemeenten om dit probleem gezamenlijk aan te pakken? 
Zo nee, waarom niet, zo ja, op welke wijze pakken de omliggende gemeenten het 
probleem op? 
 
 
Vraag 4 
In de IJmond is een burgerinitiatief ontstaan om gezamenlijk de Japanse Duizendknoop 
op een milieuvriendelijke manier uit te bannen. Het bevreemdt ons dat dit college, wat 
participatie zo hoog in het vaandel heeft staan, blijkbaar geen enkel initiatief ontplooit 
om de inwoners te betrekken bij de aanpak. Is het college dit met ons eens en wil het 
college het initiatief nemen om samen met de inwoners initiatieven te ontplooien, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij het initiatief van de heer Brantjes. Bij onze fractie 
hebben meerdere mensen aangegeven mee te willen helpen met de bestrijding. 
 
 
 
Vraag 5 
Mogelijk is het injecteren van planten milieuvriendelijker en minder gevaarlijk voor mens 
en dier dan besproeien. Door experts wordt aangegeven dat dit de beste methode is. 
Kunt u aangeven waarom er door het college is gekozen voor het besproeien van de 
Japanse Duizendknoop in plaats van het injecteren in de stengel. 
 
 
Vraag 6 
———————————————————————————————————————
Is het college bereid over te gaan op injecteren van het gif direct in de stengel zodat de 
gevolgen voor de omgeving geminimaliseerd worden. 
 
 
Vraag 7 
Voor de Reuzen Berenklauw is afsteken een goede en veel gebruikte optie en 
besproeien met gif absoluut niet nodig. Een andere methode is maaien en met kokend 
water de holle stengel vullen. 
Waarom kiest het college dan toch voor het gebruik van gif en is het college bereid 
daarvan af te zien? 
 
 
 
Vraag 8 
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Bent u zich bewust van het feit dat veel inwoners met huisdieren zoals honden en katten 
ontzettend bezorgd zijn nadat zij afgelopen week uit de krant en via internet vernamen 
dat er gesproeid wordt met gif en zij niet weten of dit schadelijk is voor dieren? 
 
 
Vraag 9  
Onlangs plantte de gemeente de Rimpelroos (Rosa Rugosa) aan, terwijl deze in het 
aanpalende duingebied wordt bestreden omdat deze ten kostte gaat van inheemse 
(soms zeldzame) plantensoorten. 
Kan het college aangeven of er beleid is voor exoten en of er samenwerking is met 
andere terreinbeheerders en omringende gemeenten? 
Indien nee, bent u het met ons eens dat dit er zo spoedig mogelijk moet komen? 
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