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Aan College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Midden-Groningen 

 

 

Geacht College en Raad, 

 

Bijgaand willen wij graag de toenemende groei van Jacobskruiskruid in de gemeente Midden-

Groningen aan de orde stellen. 

Agrarische Natuur -en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) verricht voor en samen met 

Staatsbosbeheer het beheer van natuurgebied ’t Roegwold. In het gebied lopen verschillende kuddes 

runderen en ook wordt er gras gemaaid ten bate van het beheer en voor de voederwinning van 

onder andere deze runderen. Sinds een aantal jaren is de groei van Jacobskruiskruid in de gehele 

gemeente Midden-Groningen fors. Zoals u wellicht weet kan deze plant zeer ernstige schade 

aanrichten wanneer  runderen de plant Jacobskruiskruid eten. 

Staatsbosbeheer voert sinds een aantal jaren een actief beleid op het tegengaan van de toename van 

de groei van het Jacobskruiskruid. In ons maaibeleid ondersteunen wij Staatsbosbeheer hierbij. 

Daarnaast plukken vrijwilligers grote gebieden met de hand. Ten onrechte wordt gesteld dat 

Jacobskruiskruid alleen een probleem zou vormen voor matig beheerd grasland. We zien het bloeien 

in de randen van de maispercelen langs de sloot in graspercelen, luzerne velden en in akkerranden. 

De tendens is dat boeren meer natuurinclusief gaan boeren, dit betekent onder andere meer 

kruidenrijk grasland, meer akkerranden en minder gewasbeschermingsmiddelen. Echter doordat er 

aan de randen van het natuurgebied, meest op gemeentelijke gronden, niet tot nauwelijks reductie 

plaatsvindt op Jacobskruiskruid is het voor ons ondoenlijk om de plant terug te dringen. Dit heeft tot 

gevolg dat het Jacobskruiskruid hele gebieden overwoekerd en daarmee ook andere waardevolle 

planten geen kans geeft om de bloeien. Planten die ook zeer waardevol zijn voor de biodiversiteit. 

 

Graag willen wij van u weten welke actief beleid u voert op het terugdringen van het 

Jacobskruiskruid en u wijzen op uw verantwoording in de bestrijding van Jacobskruiskruid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Agrarische Natuur -en Landschapsbeheer Slochteren 

 

 


