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Japanse Duizendknoop aan de Bekendijk

Aanleiding:
Op 8 mei 2018 is gestart met de uitvoering van een bodemsanering, om het terrein aan de Bekendijk
in Bredevoort geschikt te maken voor openbaar groen en wonen. In de eerste saneringsweek is de
aanwezige schone aanvulgrond samengevoegd op de locatie van het voormalige bedrijf Van Wezel,
om ruimte te maken voor de sanering. Bij het verplaatsen van de schone aanvulgrond is deze in
contact gekomen met Japanse Duizendknoopplanten die langs het hekwerk aan de beek groeien.
Na een lange droge en warme periode en vervolgens een flinke regenbui verschenen in de schone
aanvulgrond kleine plantjes van de Japanse Duizendknoop. De grond met Japanse Duizendknoop is
niet geschikt voor een woningbouwlocatie en moet worden afgegraven en afgevoerd.
Inhoud Mededeling:
Op 6 september 2017 heeft de provincie ingestemd met het saneringsplan voor het terrein Bekendijk
Noord (besluit 2017-010207). Het terrein moet geschikt gemaakt worden voor openbaar groen en
wonen. Totale kosten voor de sanering zijn geraamd op € 218.000 en worden gesubsidieerd door de
provincie Gelderland.
Tijdens de saneringswerkzaamheden is de Japanse Duizendknoop aangetroffen in de aangevoerde
aanvulgrond. De Duizendknoop wordt ingedeeld in de groep Invasieve Exoten en is moeilijk te
bestrijden. Naast het verdringen van andere beplanting is de groeikracht zo groot dat asfalt- en
betonconstructies aangetast worden. De grond met Japanse Duizendknoop is niet geschikt voor een
woningbouwlocatie en moet volledig en onder deskundige begeleiding worden afgegraven en
afgevoerd. Het willens en wetens op de markt zetten van deze grond zou als onrechtmatig kunnen
worden aangemerkt indien de schade zich ook daadwerkelijk voordoet.
Het gaat om een omvangrijke partij grond van ca 5.000 m 3. Hiervan bevindt zich 3.000 m 3
bovengronds en 2.000 m 3 ondergronds, dat eerst ontgraven moet worden.
De vervuilde grond kan worden verwerkt bij het verondiepen van afgravingen. Dit is een veilige opslag
van met Japanse Duizendknoop verontreinigde grond. De kosten voor het afgraven, afvoeren en
verwerken van de vervuilde grond, en de aanvoer van nieuwe aanvulgrond (inclusief keuringen en
begeleiding), worden geraamd op € 150.000 excl. BTW.
Daarvan wordt € 50.000 ten laste van reserve bodem gebracht. Het restant komt ten laste van het
project Bekendijk.
Uitvoering
Het verwerken van de Duizendknoop bij het verondiepen van afgravingen is een kostbare verwerking.
Het is echter wel de snelste manier van verwerken. Een variant die goedkoper is, maar langer duurt is
gelet op de noodzakelijke voortgang van het project niet wenselijk. De noodzakelijke voortgang vloeit
onder andere voort uit de leveringsverplichting die wij hebben jegens de woningbouwontwikkelaar en
de termijnen die volgen uit de subsidiebeschikking ten behoeve van dit project.

Pagina 1 van 2

Zolang de aanvulgrond niet is aangebracht, is de locatie formeel nog een saneringslocatie. Het
afgraven van de wortels van de Duizendknoop maakt dus nog deel uit van de sanering.
Het college heeft derhalve besloten de aannemer van de sanering, Dusseldorp, ook de afvoer van de
grond met Japanse Duizendknoop te laten uitvoeren. Deze zal hier op zeer korte termijn mee starten.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-
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