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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Op 22 mei heeft uw raad de motie ‘de beer is los’ aangenomen. In deze motie verzocht 

uw raad ons de mogelijkheid te onderzoeken om varkens in te zetten bij de bestrijding 

van Japanse duizendknoop.  Met deze brief informeren wij u over onze bevindingen. 

Deze leiden ertoe dat wij geen gebruik gaan maken van varkens voor de bestrijding 

van Japanse duizendknoop.  

 

Wij hebben een aantal gemeentes  benaderd die ervaring hebben met de inzet van 

varkens:  Westerwolde, Westerveld, Aa en Hunze en de gemeente Renkum. Deze 

laatstgenoemde is vier jaar geleden als een van de eerste gemeenten gestart met het 

inzetten van varkens en heeft veel kennis en ervaring. Aanvullend hebben wij 

informatie ingewonnen bij de stichting Probos en de Wageningen universiteit, 

instanties die zich onder andere bezighouden met bestrijdingsmethodes voor de 

Japanse duizendknoop. 

 

Alleen de gemeente Westerwolde is voornemens de proef met varkens  komend jaar 

door te zetten, mits zij daar budget voor kunnen vinden. In de gemeentes Aa en Hunze 

en Westerveld krijgen de pilots geen vervolg omdat het effect niet groot genoeg was 

en/of varkens de wortels van bomen aantastten. In de gemeente Renkum wordt na 4 

jaar gestopt met de inzet van varkens. Reden hiervoor is dat de duizendknoop niet 

volledig weggaat en de biodiversiteit ter plekke wel enorm af is genomen.  

 

Naast de reeds genoemde zijn er andere redenen, mede verkregen uit informatie van 

stichting Probos en Wageningen universiteit, waarom wij geen meerwaarde zien in de 

inzet van varkens. Japanse duizendknoop verdwijnt door de varkens niet geheel, al 

wordt de plant wel verzwakt. Voor het maximaal haalbaar effect is een herhaalde 

aanpak nodig die meerdere jaren duurt. De methode is daarnaast niet breed inzetbaar, 

lang niet elke locatie met Japanse duizendknoop is geschikt om daar met varkens deze 

planten te bestrijden. Factoren als omvang, ligging, bereikbaarheid en acceptatie door 

omwonenden spelen hierbij een rol. Varkens hebben bovendien een voorkeur voor 

andere planten en eten Japanse duizendknoop alleen als er niks anders beschikbaar is. 
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Volgvel 2 

 

Voor een gezond en gevarieerd dieet is het daarom nodig om de varkens bij te voeren. 

Doordat de varkens een locatie volledig omwroeten,  blijft er kale grond over waarop 

de biodiversiteit zeer laag is. Na beëindigen van de inzet van varkens moet de grond 

geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid worden. Bovendien moeten kosten gemaakt 

worden voor de inrichting van het terrein (bijvoorbeeld voor aanleg van een 

modderpoel, schuilgelegenheid en omheining met schrikdraad). De verzorging (zoals 

bijvoeren en controle op gezondheid) van de varkens moet worden uitbesteed, ook 

hierdoor zijn er extra kosten verbonden aan het houden van varkens. De kosten voor 

het houden van varkens wegen voor ons de niet op tegen de baten 

 

De inzet van varkens als een biologische bestrijder van Japanse duizendknoop is een 

optie. Op basis van  alle ingewonnen informatie kiezen wij hier echter niet voor. Wij 

zetten onze huidige aanpak van Japanse duizendknoop voort. Dit houdt in dat wij 

Japanse duizendknoop niet meenemen in de reguliere maaibeurten maar apart maaien 

en daarna afvoeren met het grijs afval. Daarnaast volgen wij de ontwikkeling (mede 

door stichting Probos)  van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol 

nauwgezet. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


