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Vragen: 

 
Op dinsdag 3 augustus zagen we het artikel op Omroep Flevoland die onze zorg bevestigd: in 

Dronten rukt het giftige Jacobskruiskruid op. Een groot probleem voor ook onze telers in 

Noordoostpolder. Beesten moet het Jacobskruiskruid niet eten, omdat de plant zeer giftig is voor de 
meeste dieren. Al eerder krijgen wij meldingen van ongeruste ondernemers die het Jacobskruiskruid 

verder zien verspreiden, helemaal nu er nauwelijks meer gemaaid wordt. Door te wachten met maaien 

tot de plant bloeit kan het Jacobskruiskruid zich makkelijk nog verder verspreiden. Naar aanleiding van 

het artikel ook voor Noordoostpolder de volgende vragen: 

1. Heeft Gemeente Noordoostpolder ook al last van oprukkend Jacobskruiskruid? 
Ja, ook in de Gemeente Noordoostpolder groeit op sommige plekken 
Jacobskruiskruid (o.a. Blankenhammerweg). En langs de A6 (Rijkswaterstaat). 
Mogelijk ook nog bij andere buitenwegen en particuliere gronden. 
Voornamelijk de locaties in de buurt van veehouders en paardenbedrijven worden 
goed in de gaten gehouden. 

2. Wat doet Gemeente Noordoostpolder aan het uitbannen van het giftige Jacobskruiskruid?  
Bij het maaien wordt rekening gehouden met het Jacobskruiskruid. Bij de eerste keer 
maaien (ecologische bermen) wordt gemaaid voordat Jacobskruiskruid zaad zet. 
Hierdoor heeft Jacobskruiskruid minder kans om zich te verspreiden. Bij het maaien 
van ecologische bermen wordt gebruik gemaakt van schoongespoten machines. Er 
zitten geen oude zaden of plantenresten aan als in de gemeente Noordoostpolder 
wordt gemaaid. Verder hebben we net opdracht gegeven om de restanten 
Jacobskruid rond bomen op de Blankenhammerweg te verwijderen en af te voeren. 
Dit waren plukken die zijn blijven staan na maaien en afvoeren ecologische bermen. 
Dit zit in bestek van bermen en watergangen. 

3. Gebruikt Gemeente Noordoostpolder nog steeds zaad met Jacobskruiskruid zaden erin? 
En zo ja, is de wethouder bereid om zich in te spannen alleen nog bloemenmengsel te 
kopen zonder Jacobskruiskruid zaden in het mengsel? 
Nee, er worden geen bloemenmengsels gebruikt met Jacobskruiskruid. 

4. Kunnen we met het nieuwe maaibeleid specifiek rekening houden met voorkomen van 
uitbreiding van Jacobskruiskruid (dus als we het zien, juist daar weer intensiever gaan 
maaien en het afvoeren). 
Zie het antwoord bij vraag 2. 

5. Wat gebeurt er als er door inwoners een MOR melding wordt gedaan m.b.t. 
Jacobskruiskruid? 
Dan wordt de locatie genoteerd en indien het Jacobskruiskruid zich bevindt op een 
urgente locatie (in de buurt van veehouderijen, paardenbedrijven) wordt het 
verwijderd. Hierbij moet het wel gaan om gemeentegrond. 

6. Is de wethouder bereid om extra aandacht te geven voor de MOR melding in relatie met 
Jacobskruiskruid om zo ervoor te zorgen dat het niet verder verspreid? 
MOR-meldingen worden nauwkeurig genoteerd, bewaard en afgehandeld. 
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