
Gemeente Ede, 12 juni 2018

Schrifeelijke vragen van de raadseleden keter Jaansen (ChristenUnie) en Anne-Jaan Teelgen (CDA), 
ingevoelge artkeel  2 van het regelement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Onderwerp: Jaapanse Duizendknoop

De Jaapanse Duizendknoop is een invasieve exoot die ook in onze gemeente weelig tert.  ij worden 
hier aels raadseleden voortdurend over benadert. Na contact met faunabeheerders belijkt dat deze 
soort  in toenemende mate aanwezig is in onze gemeente en in de combinate van warm en vochtg 
weer op sommige pelekken weel met 20cm per dag groeit. 

Op 23 juni 2017 zijn er raadsvragen gesteeld door de heer keter Jaansen van de ChristenUnie over de 
bestrijding van de Jaapanse Duizendknoop in onze gemeente. Deze vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Er is een nieuwe bestrijdingsmethode ontwikkeeld door de stchtng krobos.1 Dat is een 
methode waarbij geen bestrijdingsmiddeelen aan te pas komen en die elijkt te werken tegen de 
vermeerdering van de Jaapanse Duizendknoop;  het is een methode waarbij heet water in de worteel 
van de pelant wordt gespoten, hierdoor verzwakt de pelant zodanig dat hij afsterf.

Op basis van voorgaande hebben we de voelgende vragen:

1) Vereloopt de bestrijding van de Jaapanse Duizendknoop in onze gemeente voelgens pelan en kunt
u aangeven wat de efecten/resueltaten van de bestrijding tot dusver zijn?

2) Is het coelelege bekend met de nieuwe mielieuvriendeelijke methode, zoaels ontwikkeeld door 
krobos en hoe kijkt het coelelege hier tegenaan, ofeweel is zij van pelan hiervan gebruik te gaan 
maken?

3)  ie betaaelt de bestrijding van de Jaapanse duizendknoop op (grote) private gronden met ook 
een pubelieke functe, zoaels het Lunters Buurtbosch?

 ) Naar aaneleiding van de raadsvragen van 23-6-1017 van de heer keter Jaansen gaf het coelelege 
aan dat de bewoners van de gemeente beter geïnformeerd moeten worden over de 
bestrijding van de Jaapanse Duizendknoop. 

a)  at zijn de stappen die het coelelege het afgeelopen jaar hierin heef gemaakt en hoe worden
de resueltaten van deze stappen geëvaelueerd?
 
b) Voortdurend heelder communiceren ten aanzien van deze pelant is noodzakeelijk, wat zijn de 
stappen die het coelelege hierin het komende jaar/de komende jaren wiel maken?

 ij wielelen u verzoeken om deze vragen binnen de gesteelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

keter Jaansen
Anne-Jaan Teelgen

1 http://www.probos.nel/projecten/duurzaam-bos-elandschapsbeheer/1  8-bestrijdingsproef-
duizendknoop-heet-water
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