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Betreft: Japanse Duizendknoop 

Geachte raadsleden, 

U bent via de raadsinformatiebrief van 21 september 2018 geïnformeerd over het besluit om de Japanse 
Duizendknoop te bestrijden door bij uitzondering gebruik te maken van het chemisch bestrijdingsmiddel 
glyfosaat, de werkzame stof in Roundup. Dit besluit geldt voor de periode 2018 en 2019. 

Wij informeren u met deze brief over de stand van zaken van de bestrijding en het resultaat van de 
bestrijding tot op heden. 

Uitvoering 
Eind september 2018 is gestart met de bestrijding van een negental locaties. De locaties zijn ter plaatse 
gemarkeerd. Een publicatie over de Japanse Duizendknoop is in oktober 2018 verschenen en heeft 
samen met meldingen van de uitvoerende instantie en eigen medewerkers in 2018 twee extra locaties 
opgeleverd en in 2019 vier extra locaties. 

Evaluatie bestrijding tot juni 2019 
De uitvoerende instantie heeft medio juni een tussenrapportage opgesteld over de uitgevoerde bestrijding 
van de oorspronkelijke 11 locaties. Over het algemeen kan gesteld worden dat het gebruik van glyfosaat 
daadwerkelijk de toename van Japanse Duizendknoop terugdringt. 
De reductie varieert van 30% tot 90%. Op twee locaties is nauwelijks reductie waarneembaar als gevolg 
van een moeilijk toegankelijke locatie (bouwdepot) of als gevolg van doorgroei vanuit een privé terrein. 
De nieuw gesignaleerde locaties worden dit jaar voor het eerst bestreden. 

Voortgang 
Medio juli is wederom een publicatie opgenomen in de Blauwkai over de Japanse Duizendknoop en 
daarin de oproep om locaties te melden. Inmiddels zijn door inwoners vier nieuwe locaties gemeld. 
De publicatie zal in september herhaald worden zodat nieuwe locaties meegenomen kunnen worden in 
de geplande bestrijdingsronde in september/ oktober. 
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Toekomst 
De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is moeilijk. De landelijke media geven hier regelmatig 
informatie over. 
De uitgevoerde bestrijding en het resultaat tot heden waaruit blijkt dat een ongestoorde uitbreiding van de 
Japanse Duizendknoop matig tot sterk wordt beperkt geven ons aanleiding om deze bestrijdingsmethode 
vooralsnog voort te zetten. Uiteraard volgen wij de landelijke informatie over effectieve 
bestrijdingsmethodieken en zullen zodra er afdoende alternatieven aanwezig zijn de inzet van het 
chemische bestrijdingsmiddel stopzetten. 
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