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DATUM BETREFT 

 

 
Ede, 5 FEBRUARI ‘20  Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten 

  

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Is de Japanse Duizendknoop ook in uw gemeente een groot probleem? Bent u er van op de 

hoogte dat deze “invasieve exoot” grote economische schade aanricht en bedreigend is voor 

de biodiversiteit? De kans is groot dat ook in uw gemeente naarstig wordt gezocht naar een 

bewezen effectieve aanpak en dat er afstemmingsproblemen zijn tussen verschillende 

terreinbeheerders. Zo ja, dan blijft het ook in uw gemeente dweilen met de kraan open. 

 

De Stadswerkgroep Invasieve Exoten (gemeenten Renkum, Den Haag, Amsterdam, Lelystad, 

Deventer, Zaanstad, Rotterdam, Utrecht en Ede), Probos, Christel! en Wageningen UR brengt 

daarin verandering door de oprichting van het landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve 

exoten.  

 

Het praktijknetwerk bestaat uit een digitaal platform voor kennisdeling & communicatie en 

wetenschappelijke ondersteuning voor de ontwikkeling en onderbouwing van methoden en 

technieken. Het start met de Japanse duizendknoop; deze richt grote economische schade 

aan en is bedreigend voor de biodiversiteit. Kennisdeling en een gezamenlijke aanpak, 

gericht op preventie en bestrijding, zijn essentieel. Vervolgens wil het netwerk opschalen 

naar andere invasieve (water)planten- en diersoorten.  

 

In eerste instantie richten we ons op overheden, gemeenten, provincies en waterschappen. 

Om toegang te bieden tot gevalideerde kennis, voor kostenbesparing en ontzorging. Deze 

solide aanpak in de openbare ruimte heeft ook een voorbeeldfunctie naar andere 

stakeholders, zoals bedrijven, terreinbeheerders en particulieren. De ambitie is om 

uiteindelijk alle stakeholders in Nederland aan te laten haken bij het Kennis- en 

Praktijknetwerk.  

 

Hoe kan uw gemeente aansluiten en wat levert het op? 

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en provincie Utrecht hebben hun financiële 

ondersteuning al toegezegd. Die is noodzakelijk voor opzet en onderhoud van het digitaal 

platform. Door aan te sluiten kan ook uw gemeente profiteren van de verzamelde 

gevalideerde kennis over effectieve methoden en van een afgestemde aanpak door 

verschillende terreinbeheerders wordt iedereen beter. 

 

Om de exploitatie rond te maken vragen we de volgende bijdragen voor de komende 1 tot 3 

jaar: 

• G5 gemeenten en provincies: € 10.000,00 

• G40 gemeenten: € 5.000,00 

• Overig: € 2.500,00  

 

Mede namens de Stadswerkgroep Invasieve Exoten (gemeenten Renkum, Den Haag, 

Amsterdam, Lelystad, Deventer, Zaanstad, Rotterdam, Utrecht en Ede), Probos, Christel! en 

Wageningen UR, 

 

Maarten Loeffen 

Directeur Vereniging Stadswerk Nederland 


