Brief aan de commissie
betreffend: punt 8 commissievergadering 20-10-2021
Ik ben getipt door een collega boer dat het beheersplan van de bosaanplant behandelt wordt in de
commissie vergadering. Ik was verbaasd, want mij is verteld(door betreffende ambtenaar) dat
natuurmonumenten eerst met de lltb samen een beheersovereenkomst ging opstellen wat betreft de
landbouwaspecten en dat de beheersovereenkomst daarna nog overlegt zou worden met de
belanghebbende buurtbewoners. Met mij is over dit onderwerp nog geen overleg geweest.
Wat de beheersovereenkomst betreft klinkt deze mij in eerste instantie wel oké. Ik vind het heel
goed dat ze met een goede dichte zode willen starten, voorkomen dat jakobskruiskruid zich
ontwikkeld lijkt mij ook een goed idee. Struweel aan de randen planten lijkt mij ook een goed idee.
Alleen moet ik bekennen dat aan de randen van bos jakobskruiskruid voorkomt, bijvoorbeeld langs
de weg bij de oude hondenschool. Daar staat het jakobskruiskruid nogal weelderig.
Maar wat als er toch jakobskruiskruid gaat bloeien?
Deze afspraken in beheer zijn onduidelijk omschreven, als ik het goed begrijp zal
natuurmonumenten alleen jakobskruiskruid bestrijden op de randen van het perceel. Hoeveel meter
langs de perceelranden staat nergens omschreven. Als er behoorlijke haarden van jakobskruiskruid
gaan ontstaan in het veld worden deze niet bestreden?
We zitten in een gebied met extreem veel druk van jakobskruiskruid (zie foto's in bijlage 2 + 3). De
natuurgronden van natuurmonumenten worden overbegraasd met een diersoort die geen
jakobskruiskruid opeet. Met andere woorden zij creëren de ideale omstandigheden om
jakobskruiskruid te laten groeien en te laten vermenigvuldigen. Jakobskruiskruid staat bij ons hier
en daar ook al in het bos, op de bosranden zie je het al veelvuldig, ik heb ook al tientallen planten
jakobskruiskruid op de hei gezien op de schietbanen(zie bijlage 4 + 5) , het ontwikkeld zich in
productief grasland. Het is dus redelijk aannemelijk dat op de bosaanplant ook behoorlijk wat
jakobskruiskruid zich zal ontwikkelen. Als het bij in mijn grasland ontwikkeld zal het ook wel in de
bosaanplant ontwikkelen.
Factsheet HenkSiebel
Ik vind het jammer dat natuurmonumenten weer met zijn zogenaamde Factsheet Jakobskruiskruid
komt.
Dit is een document over jakobskruiskruid dat opgesteld is door een medewerker van
Natuurmonumenten. Waar in voornamelijk informatie verzameld is die natuurmonumenten goed
uitkomt. Misschien is het ook wel tekenend dat zijn naam er niet meer onder staat.
Er zijn onderhand verschillende publicaties over jakobskruiskruid die het over andere afstanden
hebben.
Daarom heb ik mijn eigen Factsheet gemaakt die gebaseerd is op recentere data: Overwaaiende
jakobskruiskruid zaden.(zie bijlage 1)
Mijn grasmaaier is nog nooit op een natuurterrein geweest, er loopt wel geregeld wild over mijn
terrein. Ik heb traditioneel graslandbeheer met een gesloten grasmat, ik voorkom insporing, maai
mijn gras niet te diep en laat mijn graslanden niet overbegrazen, ik laat mijn percelen niet periodiek
doodspuiten,en toch heb ik jakobskruiskruid. Op sommige percelen zoveel dat mijn perceel
volvelds bespoten moet worden met plantengif, iets wat ik liever niet doe, ik behoud liever wat
kruiden en klavers. Klavers zorgen voor stikstofbinding, hierdoor heb ik minder kunstmest nodig,
klaver en kruiden zorgen voor biodiversiteit, boven en onder de bodem.
Ten slotte wil ik nog een keer accentueren waarom ik zo fel ben tegen jakobskruiskruid in mijn
gewassen. Als een koe 1 dag alleen jakobskruiskruid eet wordt de lever dusdanig beschadigd dat zij
zeer pijnvol zal overlijden. Gifstoffen opgenomen via jakobskruiskruid zullen worden opgeslagen in

de lever. Als een koe teveel jakobskruiskruid opgenomen heeft zal zij niet meer goed kunnen
functioneren door leverfalen.
Jakobskruiskruid planten handmatig bestrijden in mijn grasland is moeilijk omdat ze moeilijk op te
sporen zijn. Het gras is groen en de planten zijn ook groen. Pas als de planten bloemen gaan vormen
zijn zij goed zichtbaar. Echter dit komt op productief grasland bijna niet voor omdat de meeste
graslanden elke 5 weken gemaaid worden.
De intentie waarmee de beheersafspraken worden nagekomen bepaald in grote mate het succes.
Hier heb ik mijn twijfels bij.
Afgelopen jaar is er geen contact geweest met aanpalende eigenaar van het grasland wat langs het
aangeplante perceel ah145 ligt over het uitmaaien van de zoom.
Op perceel ah165 heb ik eigenhandig ongeveer 100 jakobskruiskruid planten uitgetrokken waarvan
de eerste planten hun zaad al hadden verloren. De planten stonden allemaal binnen 30 meter van
een landbouwperceel. In het verleden heb ik afspraken met ze gemaakt over het bestrijden van
jakobskruiskruid op hun perceelrand, deze zijn ze in het eerste jaar al niet na gekomen. Na de
raadsvergadering(23 september 2020) gaf Rob van Schijndel aan dat zij bij mij in het grasland
jakobskruiskruid wilden verwijderen. Ik heb twee keer aangegeven dat ik hiervan gebruik zou
willen maken, maar zij hebben niets gedaan tot nu toe.
Dus ik hoop op een betere intentie van natuurmonumenten of een duidelijker omschreven
beheersplan.
Ten slotte wil ik benadrukken dat ik niet tegen de bosaanplant ben maar wel tegen de overlast. Naar
mijn mening kan de overlast flink beperkt worden met minimale middelen, zodat de landbouw rond
de bospercelen tot een mooiere natuurinclusievere landbouw kan groeien.
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