
Onderstaand de tekst van de hele brief aan Haarlems Dagblad d.d. 20 juli 2019 inzake het artikel 
aangaande Japanse Duizendknoop in o.a. onze wijk, alsmede de toelichting op een enkele 
meegezonden foto diezelfde dag. 
Gelet op de onjuiste-, respectievelijk onvolledige weergaves van de brief van ondergetekende is 
heden een reactie aan HD verzonden die geheel onderaan is weergegeven. 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: Michiel Heule <heulem@xs4all.nl>  
Datum: 20-07-19 10:26 (GMT+01:00)  
Aan: h.flach@hollandmediacombinatie.nl  
Onderwerp: Japanse duizendknoop artikel HD regiopagina d.d. 20 juli 2019  
 
Geachte heer Flach, 
 
Goed dat Haarlems Dagblad van heden door middel van uw artikel op regiopagina 5 aandacht 
besteed aan de Japanse duizendknoop op diverse locaties in Haarlem. Onder deze locaties vallen 
weliswaar niet expliciet genoemd in uw artikel ook diverse percelen grond gelegen in en om de 
zogenaamde OZZW. Dat impliceert dat het een probleem is dat diverse grondeigenaren 
betreft,  zowel gemeente Haarlem,  als particuliere eigenaren. De laatste groep zijn naar het zich laat 
aanzien vooralsnog voornamelijk professionele vastgoed eigenaren. Denkt u daarbij aan ProRail, de 
eigenaren van de grond van Plaza West,  waaronder medebegrepen Achmea pensioenfonds cs. Of 
Hoorne Vastgoed, actief als projectontwikkelaar binnen de OZZW, hiervan ook deel uitmaakt is mij 
niet bekend.  
 
Feit is dat dit hardnekkige probleem op meerdere 'bureaus' dient te liggen.  
Daarmee doemt meteen een volgend probleem op,  namelijk wie doet wat en gaat er iemand wat 
ondernemen? 
 
Wanneer u zich op diverse locaties hebt georiënteerd, dan heeft u waarschijnlijk kunnen vaststellen 
dat dit probleem,  hierna kortweg aan te duiden als JD, zich niet in deze mate heeft ontwikkeld na de 
schaarse voorjaarsregens van dit jaar,  laat staan 2018. 
Enige tijd terug heeft wijkraad Klein Zuidwest Haarlem, waarvan ik deel uitmaak over deze 
problematiek een brief gestuurd richting het college van B&W, alsmede het ambtelijk apparaat.  
Uit deze contacten is mij inmiddels duidelijk geworden dat de kennis omtrent het bestaan van JD 
binnen het gebied van de OZZW al lange tijd (ca 10 jaar) bekend is.  
Dit laatste is mij mondeling medegedeeld,  voor mij niet verder onomstotelijk bewijsbaar, maar niet 
minder waar. Althans wanneer ook geloof doen te hechten aan een uitspraak van een ambtenaar in 
functie.  
 
Hiermee wordt een derde probleem manifest,  namelijk dat van incompetentie bij de wijze waarop 
gemeente Haarlem omgaat met haar taak als gebiedsbeheerder. Dit betreft in het bijzonder het op 
onderdelen daarvan uitbesteden aan een organisatie als Spaarnelanden. Deze uitbesteding zal 
voornamelijk zijn gedreven door financiële motieven.  Daarmee is bepaald niet gegarandeerd dat een 
financieel efficiëntere aanpak,  ook een kwalitatief noodzakelijke uitvoeringsniveau waarborgt. Kort 
gezegd,  stuurt Spaarnelanden personeel of onderaannemers de wijken in de begrijpen wat daar 
gaande is. Nog anders gezegd, weet men JD te onderscheiden van inheemse planten. Het feit dat het 
probleem JD zich op dit moment in deze mate manifesteert is wat dat aangaat veelzeggend,  temeer 
gelet op wat de gevolgen -kunnen- zijn van de voortwoekerende plant die u in uw artikel terecht 
noemt.  
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Tenslotte,  wellicht kunt u zich voorstellen dat particuliere eigenaren van belendende percelen de 
situatie bezorgd gadeslaan aangezien de bestrijding van JD tot dusver schromelijk tekort heeft 
geschoten.  Waarmee het aspect van zorgplicht, eventuele schade en aansprakelijkheid daarvoor ook 
nog een rol kunnen gaan spelen.  
Weliswaar geen duizendkoppig-, maar naar het zich laat aanzien wel een veelkoppig monster.  
 
Separaat zal ik u wat beeldmateriaal sturen over de JD in onze wijk. Hier is op een aantal plekken 
sprake van begroeiing over ca 100 meter,  wellicht meer.  
 
Het leek mij goed u te berichten over enkele aspecten die samenhangen met het probleem van JD 
die ik niet belicht vond in uw artikel,  waarmee ik overigens zeer blij ben vanwege de aandacht die 
daarmee wordt gecreëerd.  
 
Gelet op het feit dat ik geen voorafgaand overleg heb gehad met mijn mede bestuursleden schrijf ik 
dit artikel op persoonlijke titel.  
 
Met vriendelijke groet , 
Michiel Heule  
T.0618877442 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: Michiel Heule <heulem@xs4all.nl>  
Datum: 20-07-19 11:28 (GMT+01:00)  
Aan: h.flach@hollandmediacombinatie.nl  
Onderwerp: Beeldmateriaal II  
 
Geachte heer Flach,  
 
Ter correctie op mijn eerdere e-mail met beeldmateriaal,  de eerste 'detail' foto,  betreft een andere 
plant,  op een andere locatie.  
 
Daarnaast treft u bijgaand nog een tweetal foto's aan van een maand eerder,  13 juni jl. ook bij de 
OZZW  (locatie rotonde Pijlslaan/Stephenson straat). 
 
Daarbij zijn twee zaken vast te stellen: 
1. Op 13 juni (bijgaande foto's) is gemaaid en heeft men het maaisel laten liggen,  wat juist niet moet 
gebeuren! 
2. Op de eerder vanochtend door mij verzonden foto's (d.d. 14 juli ik.) is  te zien dat het maaiwerk 
van één maand eerder al weer geheel is overwoekerd.  
 
Met vriendelijke groet , 
Michiel Heule  
T.0618877442 
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-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: Michiel Heule <heulem@xs4all.nl>  
Datum: 31-07-19 11:57 (GMT+01:00)  
Aan: redactiesecretariaat@hollandmediacombinatie.nl  
Cc: h.flach@hollandmediacombinatie.nl, info@wijkraadkleinzwhaarlem.nl  
Onderwerp: Japanse Duizendknoop  
 
Geachte redactie,  
 
Naar aanleiding van het artikel inzake bovengenoemd onderwerp van uw medewerker H. Flach,  d.d. 
20 juli jl. heb ik uw medewerker op zijn e-mail adres 3 e-mails gezonden.  
 
Ik maak bezwaar tegen de onzorgvuldige wijze waarop u mijn bijdrage weergeeft.  
1. In uw weergave doet u voorkomen dat ik schrijf dat Spaarnelanden heeft gemaaid en dat maaisel 
heeft laten liggen. Ik heb dat niet geschreven.  
2. Ik heb de bijdrage op persoonlijke titel geschreven. U verzuimt dat te vermelden.  
3. Met de kop boven de bijdrage streeft u vooral effectbejag na. Ik heb het over OZZW en en passent 
over Plaza West als één van de perceel eigenaren.  
 
Een grotere zorgvuldigheid van de Oprechte Haarlemse Courant mag worden verwacht.  
 
Gaarne uw rectificatie,  waarvoor voorbaat mijn dank.  
 
Met vriendelijke groet , 
Michiel Heule  
T.0618877442 
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