
Bestrijding 
Duizendknoop



(Japanse) duizendknoop: een invasieve soort
Invasieve soorten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen 
en vormen een bedreiging voor de Nederlandse planten en dieren. Daar-
naast kunnen deze soorten, waaronder de duizendknoop, overlast en eco-
nomische schade veroorzaken. Ook in de gemeente Wageningen hebben wij 
op diverse plekken overlast. Er bestaat nog niet één methode om de plant 
te bestrijden en het is vaak een zaak om het langdurig vol te houden. In 
deze brochure krijgt u een aantal manieren aangereikt hoe u de (Japanse) 
duizendknoop kunt bestrijden. 

Wat is duizendknoop?
De (Japanse) duizendknoop (Fallopia Japonica) is een vaste plant, die diep 
wortelt. De plant vormt stevige wortelstokken. In het voorjaar schiet de 
plant snel de grond uit. De lange holle stengels worden 0,5-3 meter lang 
en de grote lichtgroene bladeren worden 5-12 cm lang. De stengel is in het 
begin nog vrij flexibel, maar wordt al snel dikker en krijgt dan rode spikkels. 
De plant is twee eeuwen terug vanuit Japan geïntroduceerd als tuinplant. 
Na 1950 is de plant in de Nederlandse natuur terecht gekomen doordat er 
tuinafval gedumpt is in de natuur.

Waarom de duizendknoop bestrijden?
De plant heeft een enorme groeikracht en is in staat zich overal te vestigen. 
Hij verdringt daarbij andere kruiden en struiken. De plant heeft in Europa 
geen natuurlijke vijanden. Insecten vinden het een weinig aantrekkelijk 
soort (behalve de nectar) en daarom zijn de planten ook niet interessant 
voor vogels. Kortom: Japanse duizendknoop verdringt alle andere planten 
en dieren. 
Japanse duizendknoop is zelfs in staat om door zwakke plekken in beton, 
asfalt en metselwerk heen te dringen. Dat kan forse schade opleveren aan 
gebouwen, wegen, riolen en dijken en daardoor voor een onveilige situatie 
veroorzaken. De plant verspreidt zich door middel van de wortelstokken. 
Een klein deel van de plant kan al weer leiden tot een nieuwe plant. 

Duizendknoop verdringt alles... .... en kan forse schade opleveren



Hoe is duizendknoop te herkennen?
Met de Japanse duizendknoop vatten wij de drie soorten die in Nederland 
voorkomen samen. Ook de Sachalinse duizendknoop en de Boheemse 
duizendknoop rekenen wij onder de Japanse duizendknoop.  De verschillen 
onderling zijn niet groot. Hieronder vindt u de kenmerken van de verschil-
lende soorten.

Japanse
duizendknoop

Sachalinse
duizendknoop

Boheemse
duizendknoop

Fallopia japonica Fallopia x bohemica Fallopia sachalinensis

Hoogte  1.5-2 m 2-5 m 3-6 m

Bloemen Witte en in smalle pluimen groeiend vanuit de bovenste hoek 
tussen stengel en het blad

Bloeitijd Augustus-september

Onderkant 
blad

Recht Recht / zwak hart-
vormig

Duidelijk hartvormig

Haren blad Schubvormig Kort, stijf en drie-
hoekig

Lang en buigzaam

Bladgrootte 10-18 cm 15-30 cm 25-50 cm

Stengels Rechtopstaande holle stengels met rode spikkels, die zijn opge-
bouwd uit diverse compartimenten

Wortels Dikke, kruipende wortelstokken

Vruchten De zaden zijn zwart en glanzend, maar niet altijd aanwezig



Hoe kunt ú de duizendknoop bestrijden?
In alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dus zo snel mo-
gelijk ingrijpen om er voor te zorgen dat de plant zich uitbreidt. En niet te 
vergeten: dump geen groenafval in de natuur en houdt de duizendknoop 
ook uit uw composthoop, maar deponeer de planten in de grijze container.

Maaien
Maaien van Japanse duizendknoop is erg onderhoudsintensief. De stengels 
worden  1 x per 2 weken afgemaaid tot op de grond met een bosmaaier. 
Hierdoor investeert de plant in het maken van nieuwe scheuten, en niet in 
de wortels waardoor de plant enigszins uitgeput raakt. Hoe vaker er ge-
maaid en afgevoerd wordt des te beter het resultaat.
Nadelen:
Het maaisel moet zorgvuldig opgeruimd en afgevoerd worden. Het afval 
mag niet op de composthoop terecht komen en het gereedschap moet 
zorgvuldig schoongemaakt worden. Bekend is dat zelf een klein deel van de 
plant gemakkelijk kan uitlopen. Het maaien moet een lange tijd volgehou-
den woorden (minimaal 3 jaar), maar zelfs dan is bekend dat de plant net 

Ook schapen kunnen ingezet worden bij de 
bestrijding

zo sterk terugkomt.

Begrazen
De jonge scheuten van de Japanse duizendknoop zijn eetbaar voor kleine 
en grote grazers, zoals geiten en schapen. Varkens eten ook de worteldelen 
op. Deze maatregel is geschikt voor grotere percelen. Door de intensieve 
begrazing zal de plant op den duur uitgeput raken.
Nadelen: 
Alleen de jonge scheuten worden gegeten, de oude scheuten blijven staan. 
Begrazing moet dus beginnen voordat de scheuten opkomen. De plant heeft 
niet de eerste voorkeur van de grazers. Andere planten worden dus eerst 
opgegeten. 

Maaisel moet zorgvuldig opgeruimd worden



Afdekken
Hierbij worden de planten afgedekt met dik folie, bijvoorbeeld worteldoek of 
landbouwplastic. Van te voren moeten de oude stengels gemaaid en verwij-
derd worden, omdat de scherpe stengels het doek kunnen beschadigen. Op 
het folio wordt een laag van 30 cm grond aangebracht. Dat zorgt ervoor dat 
het plastic niet zichtbaar is en niet omhoog gedrukt wordt en scheurt. Deze 
grond kan ingezaaid worden, zodat de grond beter blijft liggen.
Nadelen:
Het folie moet 3 - 5 jaar en misschien wel langer blijven liggen. Daarnaast 
moet het folie minstens 2 meter vanaf de rand van de planten uitsteken. Dit 
werkt alleen goed op terreinen waar weinig of geen obstakels staan. 

Uittrekken
In losse grond en nieuwe locaties zijn de jonge loten nog makkelijk uit te 
trekken.Trek de plant uit wanneer hij zijn maximale hoogte heeft bereikt. 
Daarna de plant zo vaak mogelijk uitrekken. Hierdoor raakt de plant 
uitgeput en zal op den duur verdwijnen.
Nadelen:
Deze methode moet soms jaren volgehouden worden voordat de plant ver-
dwenen is. Het afval moet zorgvuldig opgeruimd worden.

Biologisch bestrijdingsmiddel
Er zijn diverse bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld het relatief milieuvriende-
lijke middel Ultima. Bij deze methode moeten de planten druipend nat ge-
spoten worden. De behandeling start begin mei en moet om de drie weken 
herhaalt worden. Het middel en de spuit zijn verkrijgbaar bij verschillende 
tuincentra en webshops.
Nadelen:
Het middel mag niet in contact komen met (oppervlakte)water. Lees eerst 
goed de gebruiksvoorschriften op de verpakking.

Afdekfolie met minstens 3 jaar blijven liggen Jonge scheuten van de duizendknoop



Afgraven
Afgronden van plekken waar duizendknoop voorkomt en vervolgens die 
plekken weer opvullen met ‘schone’ grond is een goede optie om van de 
duizendknoop af te komen. 
Nadelen:
De grond moet tot wel 3 meter afgegraven worden en tot 1,5 meter vanaf 
de rand van de populatie, omdat duizendknoop een uitgebreid wortelstel-
sel heeft. Het is dus een kostbare maatregel. En dit kan maar op weinig 
plekken vanwege kabels en leidingen. Alle wortels moeten erg zorgvuldig 
verwijderd worden. Proefsleuven kunnen helpen bij het bepalen van de 
reikwijdte van de wortels.

Chemisch
Net zoals de andere bestrijdingsmethoden is ook chemisch bestrijden een 
zaak van lange adem. Bestrijden met chemische middelen kan op verschil-
lende manieren gebeuren: vernevelen op de bladeren, bestrijken van verse 
snoeiwonden of injecteren in de stengel. Het injecteren in de stengel lijkt 
het meest effectief, maar is erg arbeidsintensief. Hiervoor wordt glyfosaat 
(zoals Roundup) gebruikt. 
Nadelen:
Het gebruik van chemische middelen staat erg ter discussie. Lees eerst de 
gebruiksvoorschriften op de verpakking. In verband met de gezondheid en 
voor een effectief resultaat is het raadzaam om een deskundige in te huren.

Het afgraven moet zorgvuldig gebeuren De stengels worden ingeïnjecteerd met 
bestrijdingsmiddel



Andere invasieve soorten
Er zijn nog meer invasieve planten in Nederland. Voor alle soorten geldt: 
Voorkomen is beter dan genezen. De planten verspreiden zich vaak razend 
snel. Tuinafval niet in de natuur dumpen, voorkomt al veel onheil. Daar-
naast is zo snel mogelijk tot bestrijden overgaan een goed geneesmiddel. 
Hieronder volgen een aantal soorten die in Nederland worden bestreden.

Reuzenberenklauw
De plant kan wel 4 meter hoog worden 
(gewone berenklauw wordt 2 meter). Een 
kleine groep planten kan bestreden wor-
den door uitsteken (op 15 cm diepte). In 
andere gevallen zijn maaien of chemisch 
bestrijden - voorafgaand aan de bloeiperi-
ode - goede methodes.

Reuzenbalsemien
De plant komt voor in bossen, bosranden 
en uiterwaarden. Heel kort afmaaien net 
voordat de plant zaad gaat zetten (eind 
mei- eind juni), levert goede resultaten op 
bij de bestrijding. Bij een kleinere groep is 
uittrekken een goede methode.

Amerikaanse vogelkers
Door zijn snelle verspreiding voorkomt hij 
de groei van de inheemse soorten. Een 
volwassen boom brengt jaarlijks tiendui-
zenden vruchten voort. Vogels kunnen de 
zaden over grote afstanden verspreiden. 
Bestrijden kan via: uittrekken of door rin-
gen en afzetten en vervolgens behandelen 
met glyfosaat (door een deskundige).


