
Bijlage 5 

Beleidsregels en sanctiemaatregelen behorende bij Bijlage 1 Plan van Aanpak bestrijding Japanse 
duizendknoop.

Onderstaande uitgangspunten, beleidsregels en sanctiemaatregelen worden per direct van kracht met de 
vaststelling van deze oplegger.

1. Strategie en aanpak:

De gemeente  Ede  kiest  in  de  aanpak  voor  de  bestrijding  van  de  Japanse  duizendknoop  voor  een 
strategie van: 

1.) het voorkomen van nieuwe vestiging van de planten door praktische maatregelen en het vergroten 
van het in- en externe kennisniveau en 

2.)  het  trachten  te  elimineren  (uitroeien/doden)  van  de  JDK  binnen  de  gemeentegrenzen  op 
gemeentelijke gronden van groeihaarden. 

2. Beleidsregels:

Ecologie

Ede kent een hoge biodiversiteit, ook op plekken waar JDK groeit. Om de biodiversiteit op deze plekken 
zo goed mogelijk te beschermen is een hot-spotkaart gemaakt. Op deze kaart zijn hot-spots ingetekend 
die van belang zijn voor beschermde en bijzondere planten en dieren.  Het is zaak dat  hier zodanig 
gewerkt wordt dat er geen schade aan natuur ontstaat. In alle gevallen waar JDK nabij zo’n hot-spot  
groeit  en daar bestreden moet  worden,  dient  de gemeentelijke  ecoloog te  worden  ingeschakeld  om 
samen naar een werkwijze te zoeken die schade aan natuur voorkomt of tot een minimum wordt beperkt. 

Omtrent  de  inzet  van  chemische  bestrijdingsmiddelen  (zie  paragraaf  6.1  voor  afwegingen  in 
bestrijdingsmethodes)  zijn  er  kaders  en  randvoorwaarden  gesteld.  Waar  nodig  en  op  basis  van  de 
beoordeling van de ecoloog en groenstructuurkaart, worden aparte bestrijdingsplannen opgesteld voor 
groeiplaatsen met bijzondere waarden. Hierbij  wordt  afstemming en aansluiting gezocht met de Nota 
Biodiversiteit die momenteel in ontwikkeling is.

Bosbeheer

In afstemming met de wijkbeheerder ‘Bos- en natuurgebieden’ zijn de volgende beleidsregels bepaald 
voor de aanpak van de JDK in bosgebieden. 

• Geen  werkzaamheden  in  besmet  gebied:  Indien  er  JDK  aanwezig  is  binnen  geplande 
werkzaamheden wordt, waar mogelijk, de planning aangepast.

• Alleen in opdracht wijkbeheerder ‘Bos- en natuurgebieden’ werken in besmet gebied. Dit geldt 
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

• Werkzaamheden in  JDK-besmet  gebied  onder  permanent  toezicht  uitvoeren  en  conform het 
protocol ‘Werken in besmet bosgebied’.

• Gericht injecteren langs randen en paden om verspreiding door bezoekers te voorkomen (1x per 
jaar).

• Via ‘werk met werk’ haarden in de bossen uitgraven (bij rooiwerkzaamheden). 

Groenonderhoud

• Altijd werken conform protocol ‘Werken in besmet gebied’. 

• Werkzaamheden in groeiplaatsen vermijden indien mogelijk.

• Via bestekken en contracten is de verplichte werkwijze vastgelegd. 

• Opleggen  van  sancties  bij  beschadigen  of  verwijderen  van  planten  binnen  contracten  na 
constatering directie.

• Jaarlijkse toolbox-meeting voor alle buitenmedewerkers bij de start van het groeiseizoen.

Archeologie

• Altijd werken conform protocol ‘Werken in besmet gebied’.

• Werkzaamheden  in  groeiplaatsen  vermijden;  indien  noodzakelijk  onder  toezicht  van 
Programmering 
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• Bij opnemen/onttrekken van vondsten uit  de bodem, deze altijd volledig inpakken voordat  de 
vondst de groeiplek verlaat.

• Spoelwater  van vondsten uit  besmet  gebied apart  opvangen en vrijkomend materiaal  bij  het 
restafval aanbieden.

Niet-gesprongen-explosieven

• Altijd werken conform protocol “Werken in besmet gebied”.

• Werkzaamheden in groeiplaatsen vermijden indien mogelijk.

• Indien werkzaamheden of onderzoek noodzakelijk is: onder toezicht en met ondersteuning van 
de afdeling Programmering.

Bodem- en grondwaterbescherming

• Altijd werken conform protocol.

• Werkzaamheden in groeiplaatsen vermijden indien mogelijk.

• Geen inzet van chemische bestrijdingsmiddelen binnen grondwaterwingebieden.

• Zeer  beperkte  inzet  van  chemische  bestrijdingsmiddelen  binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden.

• Afspraken  maken  over  gebieden  die  een  potentiele  waterwin/waterbergende  functie  krijgen 
(bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid glyfosaat per m2 per jaar). 

3. Sancties (paragraaf 7.1 plan van aanpak)

Wanneer er door onzorgvuldig werken JDK verspreid wordt, veroorzaakt dit forse kosten en mogelijke 
risico’s. Om opdrachtnemers te motiveren hier doorlopend aandacht voor te houden worden (monetaire) 
sancties opgenomen in de contracten voor het niet naleven van de JDK-eisen of het beschadigen van 
groeiplaatsen. Naleving hierop wordt in eerste instantie door de gemeentelijke directievoering en toezicht 
verzorgd. De hoogte van de sancties worden in de contracten opgenomen (doorgaans €250,- per incident 
oplopend tot een totaalbedrag van €2.500,- per incident).


