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Op 13 september 2017 heeft u namens de fractie Burgerbelangen Soest-Soesterberg vragen gesteld over 

de aanpak van de Japanse duizendknoop in Soest. Wij willen die vragen met deze brief graag 

beantwoorden.  

 

De Japanse Duizendknoop is een invasieve exoot en vormt landelijk probleem. Voor de bestrijding van de 

plant bestaat nog geen methode. In Soest volgen we de verschillende praktijk experimenten en 

onderzoeken op de voet. Zodra er een bewezen succesvolle methode beschikbaar komt zullen wij 

voorstellen die in Soest te gaan toepassen. In de tussentijd proberen wij in Soest een methode uit die ons 

mogelijk helpt bij het beheersen van de plant. 

 

1. U geeft aan op een aantal geselecteerde locaties de duizendknoop te behandelen met de WAVE-
methode. Op andere locaties wordt de duizendknoop aangepakt door branden. 
 
a. Wilt u aangeven welke locaties worden aangepakt met de WAVE-methode?  
Er is bij de definitieve uitvoering van het plan alleen met de methode van branden gewerkt. Er was 

voor het proefjaar 2017 niet tijdig extra capaciteit voor de WAVE methode vrij te maken. 

 

b. Wilt u aangeven welke locaties worden aangepakt door branden? 
Er zijn voor de proef een drietal locaties langs de Dalweg gekozen. 
 

c. Op grond van welke criteria is de keuze, zoals omschreven bij a en b, tot stand gekomen? 

Er is gekozen voor een aantal vrij liggende locaties met jonge duizendknopen. Hier is de doorworteling 

nog beperkt en verwachten we een groter effect op de ontwikkeling van de plant. Er is gekozen voor 

vrij liggend om te voorkomen dat tijdens het branden onbedoeld andere aanwezige beplanting 

beschadigd raakt. De kosten voor de proef drukken op de bestaande budgetten, om deze reden is de 

proef in omvang beperkt gehouden. 

 

d. Zijn er locaties die niet worden aangepakt? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag? 

Het gaat met nadruk om een proef om het effect te kunnen zien van het branden van jonge planten. 

Er zijn in Soest momenteel tegen de 284 locaties waar de Japanse Duizendknoop voor komt. Er is 
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landelijk nog geen aanpak bekend die een blijvend resultaat oplevert. We vinden het daarom nu niet 

verstandig op grote schaal een inzet te plegen die niet tot een resultaat leidt. 

2. U geeft aan op de genoemde locaties het effect van de aanpak te volgen om te zien welke het 

meest effectief is om de groei te remmen. 

 

 a. Hoe volgt u het effect van de aanpak? 
Wekelijks worden de proeflocaties langsgelopen om te zien of er hergroei plaats vindt en of de 
omvang van de hergroei veranderd. 
 

 b. Door wie of welke instantie wordt deze monitoring gedaan? 
 Monitoring wordt door een opzichter van de gemeente Soest uitgevoerd. 

 

 c. Wat zijn tot op heden de bevindingen van deze monitoring? 
Bij aanvang van de proef (week 12) verliep hergroei snel, al binnen twee weken na het branden waren 
de eerste uitlopers weer zichtbaar. Inmiddels zien we enige vertraging in hergroei en worden uitlopers 
na vier weken voor het eerst zichtbaar en ook de omvang op de locatie neemt iets af. We branden de 
locaties nu eens in de vier weken. 
 
d. Geven deze bevindingen u aanleiding het advies aan de burger met Japanse duizendknoop in de 
tuin, bij te stellen? 
Het tot nu toe bereikte resultaat is onvoldoende om deze werkmethode uit te rollen binnen het 
gemeentelijk groenbeheer. Daarnaast vinden we de methode minder geschikt voor particuliere 
tuinen. Ten aanzien van de landelijke ervaringen op dit moment, kunnen wij stellen dat er nog geen 

methode is waarbij daadwerkelijk sprake is van bestrijding (uitsterven) van de Jap. Duizendknoop. 

 
e. Welke maatregelen mogen we de komende maanden op dit gebied van u verwachten en geven 
ervaringen in den lande u aanleiding uw aanpak c.q. adviezen bij te stellen? 
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen in de Kadernota 2018 hebben wij € 10.000 aangevraagd voor 

het laten opstellen van een plan van aanpak voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop. In 

dit plan van aanpak wordt duidelijk welke methode(s) wij willen gaan toepassen en welke 

(meer)kosten daarmee gemoeid zijn. Daarbij worden de bevindingen uit onze eigen maatregelen en 
de landelijke ervaringen meegenomen. Ten aanzien van de landelijke ervaringen op dit moment, 
kunnen wij stellen dat er nog geen methode is waarbij daadwerkelijk sprake is van bestrijding 

(uitsterven) van de Japanse duizendknoop. Wel zijn er methodes die de Japanse duizendknoop 

beheerbaar houden. In het plan van aanpak zullen wij ook aangeven op welke wijze wij de inwoners 
betrekken bij en adviseren in de bestrijding van deze plant, die her en der ook al op kleine schaal 
voorkomt in particuliere tuinen.  
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