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Aanleiding
Twee jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door alarmberichtgeving over de invasie van de
Japanse Duizendknoop. Ook in de gemeente Heusden werd in 2018 de duizendknoop gesignaleerd
op ongeveer 20 locaties in de openbare ruimte. Waterschap Aa en Maas heeft in 2018 aan de bel
getrokken, omdat de duizendknoop was gesignaleerd op een A-locatie (dijklichaam). Er is toen een
pilot gestart om op plekken waar de duizendknoop stond drie keer te maaien en na te behandelen met
heet water. Dat leek een goede aanpak. In 2019 is daarmee doorgegaan op alle locaties, maar de
kosten lopen te ver op.
Informatie
De duizendknoop staat op de lijst van 100 meest invasieve soorten van het IUCN en DAISIE. Veel
Europese landen onderkennen dat de duizendknoop veel ecologische en materiële schade kan
veroorzaken. Dit jaar is het aantal locaties in de gemeente Heusden opgelopen tot 34. Om de
Japanse Duizendknoop te bestrijden zijn alle locaties tot nu 4 maal gemaaid en nabehandeld met heet
water. Tot op heden was het de verwachting dat de kosten binnen de budgetten van het taakveld
groen opgevangen zouden kunnen worden. Er is inmiddels in 2019 € 34.000 uitgegeven aan de
bestrijding. Er was geen rekening mee gehouden dat het aantal plekken en de omvang van de
plekken met duizendknoop zich zo uit zou breiden. Bovendien bleek de methode zeer arbeidsintensief
en niet zo effectief als gedacht. We maken daarom een pas op de plaats. De komende weken wordt
per locatie bekeken welke vragen om verdere behandeling en hoe deze aan te pakken. Voor de beste
bestrijding van de Japanse Duizendknoop wordt nu door overheden verwezen naar de website:
https://bestrijdingduizendknoop.nl. Daar waar de Japanse Duizendknoop gevaar oplevert voor
bouwwerken, dijken en wegen wordt overwogen chemische te bestrijden door injecteren van glyfosaat
in de plant. Verder zal nog op een aantal plekken begonnen worden om de duizendknoop uit te
trekken en wortels te verwijderen. De komende weken zal meer duidelijkheid ontstaan over de
verwachte kosten voor 2019. In de 2e bestuursrapportage 2019 zal hier melding van worden gemaakt
indien blijkt dat de meerkosten in 2019 boven de rapporteringsgrens van € 25.000 uitkomen.
In 2020 zullen we door moeten gaan met de bestrijding, omdat elk jaar niet bestrijden het volgende
jaar tot hogere kosten zal leiden. In samenwerking met de waterschappen en de Natuur en
Milieuvereniging wordt een protocol voor de Japanse duizendknoop opgesteld in lijn met de landelijke
richtlijn. Rekening houdend met een 40-tal locaties met een totale oppervlakte van ± 3000 m2 (30 are)
zijn de te verwachte extra kosten de komende jaren rond de € 20.000 euro op jaarbasis. Bij het
opstellen van de begroting 2020 is vooralsnog slechts rekening gehouden met een beperkte
verhoging van het budget voor het gescheiden afvoeren van de Japanse Duizendknoop.
Het protocol wordt bekend gemaakt bij medewerkers, aannemers en bewoners. Aan de wijkteams
wordt gevraagd extra alert te zijn op de aanwezigheid van de duizendknoop op zowel openbaar als
particulier terrein. Bewoners betrekken we actiever bij de bestrijding (informatie over de duizendknoop,
bestrijdingsmogelijkheden, melden van locaties, afvoeren van duizendknoop, activeren van
vrijwilligers). Locaties waar de duizendknoop voorkomt maken we zichtbaar met piketpaaltjes, linten
of/en borden; herkenbaar voor beheerder, aannemer en bewoner.

