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1 Inleiding 
Landelijk bestaat de indruk dat Jakobskruiskruid 
(Jacobaea vulgaris) steeds vaker voorkomt in 
agrarische graslanden. Voor het vee kan dit een 
probleem opleveren, omdat de plant giftige 
bestanddelen bevat. Vooral paarden lijken erg gevoelig 
voor het gif. Weliswaar wordt de levende plant in het 
weiland gemeden door paarden, maar in gedroogde 
toestand in hooi veroorzaakt het problemen. Het gif 
accumuleert in de lever en zorgt bij een bepaalde 
concentratie voor gezondheidsproblemen en de dood 
van het dier. 
Ook bij koeien, schapen en geiten kan de opname tot 
de dood leiden, hoewel de letale concentratie hoger 
ligt. 
Daarom heeft het ZLTO de problematiek voorgelegd 
aan de provincie Zeeland. Voordat er eventuele 
maatregelen genomen worden is het zaak om te weten 
hoe groot de problematiek is. Het ecologisch 
Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot 
kreeg de opdracht van de Provincie Zeeland om een 
onderzoek in te stellen naar het voorkomen van 
kruiskruid op agrarische gronden. Op grond van deze 
inventarisatie kan vervolgens bepaald worden hoe 
groot het probleem voor de landbouw in Zeeland is en 
of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Tot slot zijn op verzoek van de ZLTO een aantal 
percelen bezocht waar zich problemen voordoen met 
Jacobskruiskruid. Het verslag hiervan is in bijlage 2 
weergegeven. 
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2 Jakobskruiskruid 
 
Het Jakobskruiskruid is een tot bijna één meter hoge 
plant uit de composietenfamilie, die over het algemeen 
tweejarig is. De plant groeit op matig voedselarme tot 
matig voedselrijke bodem en is alleen op veengrond en 
zeer vette kleibodems vrijwel afwezig. 
De soort vormt in het jaar van de kieming een rozet 
van diep ingesneden bladen, dat overwintert. Vanuit 
het boerenkoolachtig rozet ontwikkelt zich in het 
tweede jaar een bloeistengel met een aantal dicht 
opeenstaande bloemen. Tijdens de bloei zijn de meeste 
wortelbladeren verwelkt. 
In zeldzame gevallen kan een plant al in het jaar van 
kieming bloeien. 
Na de bloei sterft de plant meestal af. Soms vormen 
zich op de korte dikke stengelbasis, die door een aantal 
stevige wortels in de grond gehouden worden één of 
meer zijscheuten, die het jaar daarop bloeien. 
Het uitsteken van de plant is daarom alleen effectief als 
het gehele wortelstelsel wordt verwijderd. In de grond 
achtergebleven stukken wortel vormen nieuwe 
scheuten. 
De bloei van de plant vindt pas plaats als er voldoende 
reservevoedsel in de wortels is opgeslagen. Onder zeer 
schrale omstandigheden kan het daarom wel meerdere 
jaren duren, voordat de plant tot bloei over kan gaan. 
Per plant kunnen 50.000 tot 200.000 zaden 
geproduceerd worden, die door vruchtpluis wordt 
omgeven. Jakobskruiskruid is een windverspreider, 
maar niet zo’n goede als algemeen wordt aangenomen. 
Er is onderzocht door o.a. Poole en Cairns (1940) hoe 
groot de rol is van de wind bij de verspreiding van de 
plant. De meeste zaden, zo’n 60 %, vallen binnen de 5 
meter naast de moederplant. Blijft er zo’n 40 % over 
die wat verder vliegt, en daarvan komt 39% binnen een 
meter of 40 van de moederplant. 1 % van de zaden kan 
inderdaad veel verder vliegen. De zaden blijven in de 
bodem lang kiemkrachtig. Er worden in de literatuur 
perioden genoemd van enige tientallen jaren (Weeda et 
al, 1991). 
De kieming van de plant vindt alleen plaats op 
enigszins verstoorde bodem, maar nooit in een 
gesloten vegetatie. Kieming vindt meestal in het najaar 
plaats, maar kan onder gunstige omstandigheden 
gedurende het hele jaar plaatsvinden. Jonge planten 
sterven bij vochtgebrek vrij snel af, maar eenmaal 
gevestigd kan de plant een droogteperiode goed 
doorstaan. Ook een kortdurende inundatie in het 
groeiseizoen overleven de meeste planten wel. 
De plant is in een jong stadium goed bestand tegen 
betreding, maar komt dan zelden in bloei. 
Maaien van de bloeistengels verhindert de plant niet 
om vanuit het rozet enkele nieuwe, veel lager blijvende 
bloeistengels te produceren, die soms drie of vier 
weken na een maaibeurt al weer bloeien. 

In een dichte grasmat of onder natte omstandigheden 
kan de plant niet kiemen. 
In alle gebieden van de provincie Zeeland komt de 
soort al van oudsher voor op dijken en in bermen. In de 
duinen is de soort algemeen. 
In nieuw ingerichte natuurgebieden, en dan alleen op 
zand, kan de soort dichte bestanden vormen. 
De plant produceert een alkaloïde gif, dat voor de 
meeste zoogdieren giftig is. Het gif accumuleert in de 
lever om pas bij een te hoge concentratie problemen bij 
het dier te veroorzaken (levercirrose), die meestal tot 
de dood leiden. Er zijn geen geneesmiddelen bekend, 
die de dieren kunnen redden. 
Voor paarden is de letale concentratie vrij laag. Bij 
runderen en schapen ontstaan de problemen pas bij een 
hogere concentratie in de lever. Levende planten 
worden door paarden of runderen niet gegeten, maar 
als de soort in hooi of kuilvoer zit wordt de plant niet 
meer herkend. Bij een te laag voedselaanbod eten 
runderen wel van de plant. Schapen eten vooral de 
jonge rozetten, maar krijgen daar na verloop van tijd 
ook gezondheidsproblemen mee 
(Wikipedia.org/wiki/Jakobskruiskruid). 
 
Overige kruiskruiden 
Het Klein kruiskruid is een eenjarig akkeronkruid, dat 
op braakliggende akkers en op verstoorde bodem 
voorkomt. De soort is zelden hoger dan 25 cm en is 
meestal niet vertakt. De soort komt in het 
onderzoeksgebied algemeen voor. 
 
Bezemkruiskruid is een relatieve nieuwkomer, die zich 
pas rond 1950 in Nederland gevestigd heeft. Via de 
spoorlijnen heeft het zich vervolgens over het gehele 
land verspreid en pas in het laatste decennium heeft het 
zich van daar uit over het tussenliggende gebied 
verspreid. Het groeit ook nu nog voornamelijk in een 
zeer droge en stenige omgeving op een schrale 
ondergrond. 
 
In de provincie Zeeland komen ook enkele andere 
kruiskruiden voor, waaronder Viltig kruiskruid. Deze 
laatste soort lijkt sterk op Jakobskruiskruid. Deze 
soorten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats. 
Omdat deze soorten in dit onderzoek niet zijn 
aangetroffen, worden ze hier verder niet beschreven. 
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3 Aanpak en methode 
 
Methode 
Een onderzoek van alle agrarische graslanden is 
tijdrovend en niet direct noodzakelijk om de mate van 
voorkomen van Jakobskruiskruid te bepalen. 
Er is een systematische steekproef genomen. Daartoe 
zijn om de 2,5 kilometer raaien van west naar oost 
getrokken (zie Bijlage 1). Alle agrarische 
graslandpercelen die zo’n raai raakten, zijn 
geïnventariseerd. Tot de terreinen die niet in de 
steekproef zitten behoren bermen, dijken, 
natuurgebieden en stedelijk gebied. Beheersgebieden 
zijn wel geïnventariseerd. Daarnaast zijn ook de 
aangrenzende slootkanten of perceelsranden apart 
bekeken. 
Met behulp van een aantalcodering (Tabel 1) is 
aangegeven hoeveel planten er per perceel voorkomen. 
Voor de volledigheid zijn alle soorten kruiskruiden 
gekarteerd in deze graslanden.  
 
Tabel 1.  
Aantalcodering. 
abundantieklasse aantal exemplaren 

1 1-5 

2 6-25 

3 26-50 

4 51-500 

5 501-5000 

 
Uitvoering veldwerk 
De raaien zijn door enkele zeer ervaren onderzoekers 
rond half september in een tijdsbestek van twee weken 
onderzocht. Alle agrarische graslanden op de raaien 
zijn bezocht. In totaal is twintig dagen aan het 
veldwerk besteed. 
Tijdens het veldwerk is onderscheid gemaakt naar 
echte graslandpercelen (veldkavels) en de kleine 
graslandperceeltjes bij een huis of boerderij, 
(huisweitjes). Daarnaast zijn de beheerspercelen apart 
genoteerd. 
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4 Resultaten 
 
Graslandpercelen 
De graslanden zijn niet gelijkmatig verdeeld over de 
gehele provincie. Daarom is een tabel gemaakt met de 
bezochte percelen per eiland of deelgebied. Zeeuws-
Vlaanderen is uit praktisch oogpunt onderverdeeld in 
het gedeelte ten oosten en het gedeelte ten westen van 
het Kanaal Terneuzen-Gent (Tabel 2). 
Op het relatief kleine Sint Philipsland zijn geen 
graslandpercelen op de raaien aangetroffen. Relatief de 
meeste graslandpercelen liggen op Zuid-Beveland en 
in Zeeuws-Vlaanderen. Op de raaien zijn huisweitjes 
vooral aangetroffen in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
 
Tabel 2.  
Aantal onderzochte percelen in de verschillende gebieden 
eiland veldkavel beheersperceel huisweitje 

Schouwen 7  1 

Duiveland 6  1 

Walcheren 82  1 

Noord-Beveland 5  1 

Zuid-Beveland 87 10 4 

Sint Philipsland 0  0 

Tholen 9  8 

west Zeeuws-Vlaanderen 55  17 

oost Zeeuws-Vlaanderen 46 12 24 

totaal 297 22 57 

 
 
Veldkavels 
Als we per gebied bekijken in hoeveel percelen er 
Jakobskruiskruid voorkomt, dan zijn de aantallen 
gering. Als we de veldkavels met Jakobskruiskruid 
weergeven als percentage van het totaal aangetroffen 
veldkavels dan komt er een meer geprononceerd beeld 
tevoorschijn (Tabel 3). 
Ten opzichte van het totale aantal aangetroffen 
veldkavels bezit Schouwen het grootste percentage met 
Jakobskruiskruid. In de overige deelgebieden is het 
percentage veel kleiner, waarbij het gemiddelde over 
het algemeen tussen de 5 en 10 % ligt. 
In geheel Zeeuws-Vlaanderen is het aantal veldkavels 
met Jakobskruiskruid laag. Over de gehele provincie 
bezien is het percentage veldkavels met 
Jakobskruiskruid 7,1 %. 
 

 

 
 
Aanvullend is genoteerd of Jakobskruiskruid langs de 
rand van de veldkavels voorkwam. Dus in slootkanten 
of bermen, die direct grenzen aan de onderzochte 
percelen (Tabel 4).  
 
Tabel 4.  
Aantal veldkavels met Jakobskruiskruid langs de 
randen. 
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Schouwen 7 2 28,6 

Duiveland 6 2 33 

Walcheren 82 6 7,3 

Noord-Beveland 5 0 0 

Zuid-Beveland 87 19 21,8 

Sint Philipsland 0 0 - 

Tholen 9 2 22,2 

west Zeeuws-Vlaanderen 55 1 1,8 

oost Zeeuws-Vlaanderen 46 4 8,7 

totaal 297 34 11,4 

 
 
Men moet zich wel realiseren dat er ook percelen zijn 
die geen randen hebben, bijvoorbeeld wanneer 
graslandpercelen aan elkaar grenzen zonder dat er een 
sloot tussen ligt. Of wanneer een grasland direct grenst 
aan een akker. 
Het gemiddelde over de hele provincie bedraagt 
11,4%, een getal dat toch wel wat hoger ligt dan in de 
veldkavels zelf. Van de deelgebieden vallen Zuid-
Beveland, Duiveland en oost Zeeuws-Vlaanderen op 
door het fors hogere percentage. 

Tabel 3.  
Aantal veldkavels met Jakobskruiskruid en percentage 
ten opzichte van het totaal aangetroffen  veldkavels . 
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Schouwen 7 4 57,1 

Duiveland 6 1 16,7 

Walcheren 82 5 6,1 

Noord-Beveland 5 0 0 

Zuid-Beveland 87 8 9,2 

Sint Philipsland 0 0 0 

Tholen 9 1 11,1 

west Zeeuws-Vlaanderen 55 1 1,8 

oost Zeeuws-Vlaanderen 46 1 2,2 

totaal 297 21 7,1 
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Huisweitjes 
De huisweitjes zijn vooral in Zeeuws-Vlaanderen 
aangetroffen (Tabel 5). Gezien de geringe aantallen 
huisweitjes in sommige deelgebieden zijn in de tabel 
geen percentages per deelgebied aangegeven. 
 
Tabel 5.  
Jakobskruiskruid in huisweitjes en aangrenzende randen. 
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Schouwen 1 1 0   

Duiveland 1 1 0   

Walcheren 1 0 0   

Noord-Beveland 1 0 0   

Zuid-Beveland 4 3 1   

Sint Philipsland 0 0 0   

Tholen 8 2 0   

west Zeeuws-Vlaanderen 17 0 1   

oost Zeeuws-Vlaanderen 24 1 3   

totaal 57 8 7 14 12,3 

 
In zijn totaliteit komt Jakobskruiskruid 2x zo vaak 
voor in huisweitjes als in veldkavels ( 14 %, 
respectievelijk 7,1 %). 
 
Beheersgebieden 
Tot slot is het voorkomen van Jakobskruiskruid in 
beheersgebieden en de slootkanten daarvan bekeken. 
Alleen op Zuid-Beveland en in oost Zeeuws-
Vlaanderen zijn beheersgebieden op de raaien 
aangetroffen (Tabel 6). 
 
 
Tabel 6.  
Jakobskruiskruid in beheersgebieden en aangrenzende 
randen. 
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Schouwen - - - 

Duiveland - - - 

Walcheren - - - 

Noord-Beveland - - - 

Zuid-Beveland 10 2 2 

Sint Philipsland - - - 

Tholen - - - 

west Zeeuws-Vlaanderen - - - 

oost Zeeuws-Vlaanderen 12 - 1 

totaal aantal graslanden 22 2 3 

 
 

Binnen de beheersgebieden zijn slechts in enkele 
gevallen Kruiskruiden aangetroffen. In oost Zeeuws-
Vlaanderen is bij één gebied alleen langs de bermsloot 
Jakobskruiskruid aanwezig. In Zuid-Beveland is zijn er 
enkele percelen, waar de soort zowel in het grasland 
als langs de slootkanten voorkomt. De resultaten 
wijken nauwelijks af ten opzichte van de overige 
veldkavels. 
 
 
Aantallen planten per perceel 
Per perceel is tijdens het veldbezoek de aantalcodering 
volgens Tabel 1 toegekend. Hiermee wordt het aantal 
aanwezige planten in het perceel geschat. 
In Tabel 7 zijn de gegevens van zowel de graslanden, 
de huisweitjes en de beheersgebieden tezamen 
genomen. Uit de tabel blijkt, dat er slechts één maal 
een code 5 is toegekend, hetgeen betekent dat hier 
meer dan 500 planten op het perceel aanwezig zijn. Dit 
betreft een paardenwei aan de binnenduinrand van 
Schouwen. 
 
 
Tabel 7.  
Verdeling van de aantalcodering in de graslanden met 
Jakobskruiskruid. 
abundantieklasse 1 2 3 4 5 

totaal 7 9 4 10 1 

 
 
Er zijn ongeveer evenveel percelen met een lage code 
(1 en 2) als een hoge code (>2). De meeste hoge codes 
komen voor op Walcheren en Zuid-Beveland. Met 
name op Walcheren komt vlak achter de duinen een 
aantal percelen voor met veel Jakobskruiskruid voor. 
 
 
Overige kruiskruiden 
Van de overige kruiskruiden zijn alleen Klein 
kruiskruid en Bezemkruiskruid op de raaien 
aangetroffen. Het Klein kruiskruid is alleen op 
Walcheren en in oost Zeeuws-Vlaanderen enkele 
malen aangetroffen vooral op sterk verstoorde plekjes 
en zeer lokaal in graslanden of slootkanten. 
Bezemkruiskruid is alleen op Walcheren enkele malen 
in klein aantallen in graslanden aangetroffen. 
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5 Discussie 
 
Omvang steekproef 
In totale lengte van de raaien is ongeveer 650 km. Dit 
getal zegt echter meer over de hoeveel gereden 
kilometers dan over de omvang van de steekproef. 
Als we nu aannemen dat een gemiddeld perceel 
ongeveer 250 meter lang is, dan is ongeveer 10 % van 
het agrarisch grasland areaal onderzocht. 
 
Tijdstip steekproef 
Hoewel het relatief laat in het vegetatieseizoen is, is 
Jakobskruiskruid nog goed herkenbaar. Niet gemaaide 
exemplaren zijn grotendeels uitgebloeid maar zijn 
groot, goed herkenbaar en gemakkelijk te vinden. Op 
gemaaide plaatsen hebben de meeste planten nieuwe 
bloeistengels gevormd en zijn de planten voor een 
tweede keer in bloei gekomen. Daardoor zijn ze nog 
steeds goed te vinden. Alleen nieuwe kleine rozetten, 
die nog niet ver uitgegroeid zijn, kunnen tijdens het 
onderzoek gemist zijn. 
 
Bestede tijd per perceel 
Het onderzoek is gedaan door mensen die gemiddeld 
10 tot 20 jaar ervaring hebben met floraonderzoek. Zij 
bepaalden zelf in het veld in hoeverre het zinvol was 
een grasland uitgebreid te onderzoeken. Zo bleek 
tijdens het veldwerk dat het niet zinvol was graslanden 
die voor 100% uit Engels raaigras bestaan uitgebreid te 
onderzoeken. Deze graslanden zijn kort bezocht aan de 
rand. Wanneer de grasvegetatie gevarieerder was, zijn 
de percelen uitgebreider onderzocht. Uiteraard zijn de 
aantallen geschat door extrapolatie. 
Door bovengenoemde werkmethode zal niet veel 
Jakobskruiskruid in de graslanden gemist zijn. 
 
Totaalresultaat 
In totaal zijn 397 agrarische graslandpercelen 
onderzocht op Jakobskruiskruid. Daarvan bleken 31 
percelen deze soort te bevatten. Dat geeft een 
percentage van 7,8. In de helft van de percelen ging het 
daarbij om relatief lage aantallen. 
Jakobskruiskruid komt meer voor in huisweitjes dan in 
veldkavels. Veldkavels met hoge aantallen planten 
worden vooral aangetroffen in de binnenduinrand van 
Schouwen en Walcheren. 
Dit onderzoek moet gezien worden als een 
momentopname, een nulmeting. Wanneer dit 
onderzoek over een aantal jaren herhaald wordt, kan 
bepaald worden of Jakobskruiskruid toeneemt in 
agrarische graslanden, of  juist niet. 
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 Extra onderzoek 

Los van de systematische steekproef zijn er door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) percelen 
aangedragen waar landbouwers problemen ondervinden met de aanwezigheid van Jacobskruiskruid.  
In totaal zijn zes verschillende percelen aangedragen. Vier van deze percelen zijn tijdens het veldbezoeken bezocht. 
De andere twee zijn niet meegenomen, omdat deze pas werden aangemeld toen het veldwerk al was afgerond. 
Hoewel de inventarisatie zich richtte op agrarische gronden zijn door de ZLTO ook dijkpercelen aangemeld. 
Volledigheidshalve zijn deze wel meegenomen in de rapportage. Van de vier bezochte percelen treft u hierna de 
bevindingen aan. 
 

Locatie 1 nabij Hoofdplaat: Zeedijk 
 
Omschrijving: 
Een lang deel van de zeedijk, dat aan de buitenkant een geasfalteerd fietspad heeft en aan de binnenzijde over een 
groot deel grenst aan een greppel. Op enkele plaatsen is er geen greppel aanwezig. 
 
Waarneming: 
Op de dijk zelf binnen de afrastering zijn enkele exemplaren van het Klein kruiskruid aangetroffen en één 
exemplaar van het Jakobskruiskruid. 
Op de buitenkant van de dijk tussen de stenen beschoeiing komen verspreid wat Jakobskruiskruid voor, maar nog 
veel meer Bezemkruiskruid. Ook Viltig kruiskruid  en Klein kruiskruid komen verspreid tussen de beschoeiing voor. 
Aan de binnenzijde van de dijk groeien grote aantallen Jakobskruiskruid tussen de afrastering en de greppel. Waar in 
de berm geen greppel aanwezig is staat de soort nagenoeg niet. 
 
Beheer: 
De dijk wordt begraasd door schapen. Over een korte afstand grenst een vlakker deel aan de binnenzijde van de dijk, 
waar enkele stuks jongvee grazen. Een deel van de dijk is gemaaid en gehooid, een ander deel is al wel gemaaid, 
maar op 20 september lag het maaisel nog op de dijk. 
 
 

Locatie 2 nabij Westdorpe, bij Sas van Gent: Paardenweitje 
 
Omschrijving: 
Het betreft twee aan elkaar grenzende percelen grasland in de hoek van de Oostpoortweg en de Bernardstraat aan de 
rand van de bebouwing. 
 
Waarneming: 
De grasmat van het weiland in de vork is erg kort afgegraasd en er is geen kruiskruid te zien. Tussen de afrastering 
en de aangrenzende greppel staan verspreid enkele exemplaren Jakobskruiskruid. Het grasland ernaast is pas recent 
ingezaaid. Hier is geen greppel aanwezig en is geen enkel kruiskruid aangetroffen. 
 
Beheer: 
Het ene perceel wordt beweid met enkele paarden gedurende het grootste deel van het jaar. De grasmat blijft zeer 
kort en bestaat grotendeels uit Engels raaigras met weinig kruiden.  
 
 

Locatie 3 nabij Kats: Agrarisch grasland 
 
Omschrijving: 
Een aantal graslandpercelen aan weerszijden van een weg met bermsloten, met daartussen een vlasakkertje. 
 
Waarneming: 
De graslanden worden gedomineerd door Engels raaigras. De buitenste meter onder de afrastering van de percelen 
zijn soortenrijker. Er komt geen Jakobskruiskruid in het grasland voor. Langs de slootrand komt ook geen 
Jakobskruiskruid voor, wel een enkel exemplaar in de wegberm. Op de zeedijk komt de soort wel zeer regelmatig 
voor. 
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Beheer: 
De graslanden worden wisselend gehooid en beweid. 
 
 

Locatie 4 nabij Wissekerke: Binnendijk 
 
Omschrijving: 
De Zuiddijk is omringd met bouwlandpercelen. Aan beide zijden van de dijk staat een bomenrij op het talud. De 
graslandvegetatie is hoog en heeft een ruig uiterlijk. 
 
Waarneming: 
Op de dijktalud was binnen de afrastering geen Jakobskruiskruid te zien. Buiten de afrastering zijn wel enkele 
exemplaren en op de aangrenzende T-splitsing staan enkele tientallen exemplaren in bloei. 
 
Beheer: 
De dijk wordt aan de oostzijde beweid door schapen en aan de westzijde gehooid. 
 
 




















