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Inhoudelijk
Aanleiding

E-mail waarin zorgen worden geuit door NMV, belangenorganisatie van en
voor melkveehouders, over problemen met onkruiden en maaibeleid bij
derden. Verzoek aan provincie om zich in te spannen om schade en
overlast door verspreiding van onkruiden te voorkomen.

Bevoegdheid

PS

Wat wordt voorgesteld?

Het afdoeningsvoorstel aan PS is de behandeling van deze brief over te
dragen aan GS.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Onderwerp:

FW: Ingekomen mail vermelden PS 26-9:? ; Diergezondheidsproblemen door
Jacobskruiskruid

Urgentie:

Hoog

Van: Nederlandse Melkveehouders Vakbond [mailto:info@nmv.nu]
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 14:20
Aan: Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Onderwerp: Diergezondheidsproblemen door Jacobskruiskruid
Geachte heer/mevrouw,
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is een belangenorganisatie van en voor
melkveehouders. Regelmatig krijgen we van onze leden bezorgde reacties over problemen met
onkruiden en maaibeleid bij derden.
Al vele jaren ondervinden melkveehouders, met vooral grasland, overlast van overwaaiende
(onkruid)zaden vanuit aangrenzende percelen. Dit betreft vooral percelen die niet worden gebruikt
voor de landbouw. We merken dat het probleem vooral toeneemt in de nabijheid van natuurterreinen,
beheersgronden, bermen en (spoor)taluds.
Onkruid geeft veel schade
Distels, zuring, fluitekruid en bereklauw zijn schadelijk voor de kwaliteit en de opbrengst van het
grasland en geven problemen met de bestrijding. Deze soorten zijn niet wenselijk in grasland voor
runderen. Daarnaast geeft Jacobskruiskruid in toenemende mate overlast op graslanden. Deze soort is
extra schadelijk, omdat het een giftig onkruid is en een groot gevaar vormt voor de diergezondheid.
(Zie bijlage)
Problemen met dit onkruid ontstaan doordat niet vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op
verstoring in de bodem, de onkruiden te lang blijven staan, zaden gaan vormen, die zich weer
verspreiden. Melkveehouders worden met hoge kosten opgezadeld en moeten onnodig meer
bestrijdingsmiddelen gebruiken. We zijn ervan op de hoogte dat veel gemeenten een
onkruidverordening hebben maar we constateren ook dat deze onvoldoende werkt.
Voorkomen van schade en overlast
De NMV wil erop aandringen dat natuurterreinen, beheersgebieden, bermen en (spoor)taluds op tijd
worden gemaaid, in ieder geval voordat de onkruiden in bloei komen. Daarbij verdient
Jacobskruiskruid speciale aandacht. In sommige gevallen betekent dit dat er drie keer per jaar moet
worden gemaaid. De eerste keer is dan al eind mei of begin juni. Deze eenvoudige beheersmaatregel
kan een belangrijke bijdrage leveren aan diergezondheid, maar ook aan het terugdringen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Jacobskruiskruid
Het is van groot belang om Jacobskruiskruid actief te bestrijden. Tijdig maaien is een effectieve
methode, maar ook het handmatig uitsteken van de planten met inbegrip van de wortels, percelen
omploegen en her- inzaaien zal bijdragen aan het terugdringen van Jacobskruiskruid.
De NMV hoopt dat u het probleem her- en erkend en dat u zich zult inspannen om te voorkomen dat
Jacobskruiskruid en andere onkruiden zich verspreiden over aangrenzende percelen en graslanden.
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Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Dirk-Jan Schoonman (voorzitter)

Nederlandse Melkveehouders Vakbond
De Brenk 1a
4031 JL Ingen
Tel.: 0344 - 655336
E-mail: info@nmv.nu
Internet: www.nmv.nu

ÿedetiandsé

[Paginanummer]

