
 
 

 
 
Ede, 23 juni 2016 
 
Schriftelijke vragen van het raadslid Peter Jansen, behorend tot de fractie van de ChristenUnie, 
ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 
 
Onderwerp: Japanse Duizendknoop 
 
Bij de fractie van de ChristenUnie zijn vragen binnen gekomen over de aanwezigheid van de Japanse 
Duizendkoop in Ede, o.a. langs de Kierkamperweg, Edeseweg en bij de Bovenbuurtweg. Ook wordt 
hier op sociale media momenteel aandacht voor gevraagd.1 De Japanse Duizendknoop is een diep 
wortelende plant die zich snel uitbreidt. De stengels groeien onder de grond horizontaal en kunnen 
overal naar boven komen in weer een nieuwe plant. Deze plant overwoekert andere planten en zorgt 
voor grote schade aan funderingen, muren, bestrating, etc.2 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 
1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop binnen de 

gemeentegrenzen?  
 

2. Indien ja, wat heeft zij tot op heden gedaan om de Japanse Duizendknoop te bestrijden en wat is 
zij van plan te doen om verdere verspreiding tegen te gaan? 

 
Ook andere gemeenten worstelen met dit probleem. Te denken valt aan Amersfoort, Utrecht, 
Eindhoven en Den Haag. Laatstgenoemde gemeente experimenteert momenteel met duurzame 
alternatieven voor bestrijding.3 In Amersfoort en Eindhoven heeft men bijvoorbeeld in kaart gebracht 
waar deze plant groeit, ten einde deze plant gericht te kunnen bestrijden. 4 Tevens heeft men in 
Amersfoort net als in Utrecht een publiekscampagne opgezet om samen met burgers deze plant te 
bestrijden. 5   

 
3. Heeft het college contact met andere gemeenten t.a.v. de bestrijding van de Japanse 

Duizendknoop? Indien ja, wat zijn de ‘lessons learned’? En indien nee, is het college bereid op 
korte termijn met andere gemeenten in contact te treden? 

 
4. Wat vindt het college van de publiekscampagnes, zoals die momenteel plaats vinden in  

Amersfoort en Utrecht? Is het college bereid te onderzoeken of een dergelijke publiekscampagne 
ook voor Ede zinvol (betaalbaar en effectief) is?  

 
Wij willen u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.  
 
Peter Jansen  

                                                                 
1 Zie https://twitter.com/maartenbakkerch/status/874629863948382208 
2 Zie http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/waarom.html  
3 Zie http://www.avn.nl/milieuvriendelijke-bestrijding-japanse-duizendknoop 
4 Zie http://nos.nl/artikel/2167024-japanse-duizendknoop-rukt-op-in-amersfoort.html en 
https://www.eindhoven.nl/actueel/persberichten/Inventarisatie-Japanse-duizendknoop.htm 
5 Zie https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-3/bestrijden-van-de-japanse-duizendknoop.htm en 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenonderhoud/aanpak-japanse-duizendknoop/  
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