
1 
 

                    Wijkraad Klein Zuid West Haarlem   

E-mail: info@wijkraadkleinzwhaarlem.nl  
Internet: www.wijkraadkleinzwhaarlem.nl  

  

Overlast Japanse duizendknoop 
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Inleiding 
Meerdere jaren staat een grote groep planten van de Japanse duizendknoop achter het bedrijf 
Jongeneel Eysinkweg 34. De planten hebben zich explosief uitgebreid en staan nu ook aan de andere 
zijde van het spoor, bij de huizen gelegen aan de Van ‘t Hoffstraat.  De plant wordt alom gewraakt 
om zijn destructieve eigenschappen en hardnekkigheid bij de bestrijding ervan. Wanneer er niet 
genoeg wordt gedaan aan het bestrijden, zal de soort zich naar verwachting steeds verder 
uitbreiden. Enerzijds richt de plant schade aan infra structuur en gebouwen aan ( met zijn sterke 
wortels dringt hij door asfalt, leidingen, muren en funderingen heen). Verder zullen inheemse 
soorten worden verdrongen, waardoor schade aan onze biodiversiteit optreedt.  Daarom is het 
belangrijk om de plant te bestrijden.  
 
Constatering  

• De planten staan: 
1. -Langs de sloot gelegen langs de Resedastraat tot aan Plaza West (eigendom ontwikkelaar 

Plaza West) circa 500m 
2. -Langs de oostzijde van het spoor tot Plaza West (ProRail) 500m 
3. -Tuin Jongeneel 15m 
4. -Bij rotonde( eigenaar, ?) 
5. -Over het spoor westzijde hoek Pijlslaan (ProRail) 15m 
6. -Bij het elektra huisje Dahliastraat hoek Pijlslaan ( gemeente Haarlem) 

• Gemeente Haarlem heeft beleid om de plant op eigen terrein te bestrijden 5m  

• Er is geen beleid om eigenaren te verzoeken de planten te verwijderen omdat ze zich 
verspreiden over andere gronden 

 
Overwegend 

• Dat de gemeente zich dient in te zetten om verspreiding van de Japanse duizendknoop, een 
zeer destructieve plant, in de gemeente te voorkomen 
 

Verzoekt de wijkraad het college van burgemeester en wethouders 

• De Japanse duizendknoop op gemeentelijk grondgebied te verwijderen op zodanige wijze dat 
deze zich niet langer kan verspreiden  
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• De eigenaren van de overige gronden aan te 
schijven en indien noodzakelijk hen zo 
mogelijk te sommeren de Japanse 
duizendknoop te verwijderen 

• Beleid te maken hoe op grondgebied van 
particuliere huiseigenaren in voorkomend 
geval de Japanse duizendknoop kan worden 
verwijderd en daartoe ook budget ter 
beschikking te stellen, aldus particulieren  
vrijwarend van de daarmee samenhangende 
kosten. 
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