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Frisgroene bladeren, sierlijke 
bamboe-achtige stengels, 
een elegante bloeiwijze met 
ontelbare witte bloempjes 
van juli tot september, 
kortom: een charmante 
verschijning! 

Maar schijn bedriegt, want 
de bevallige vrouwelijke 
plant van de Japanse 
Duizendknoop (Fallopia 
japonica, synoniem: 
Polygonum cuspidatum) 
gedijt zo goed op onze 
Nederlandse bodem dat 
hij een groot gevaar vormt 
voor onze inheemse flora en 
fauna en wordt tot één van 
de ergste invasieve soorten 
gerekend.

Philipp von Siebold 
bracht de plant begin 

19e eeuw mee vanuit 
Japan en had geen idee 
van de consequenties. 
Vanuit de Hortus Botanicus 
in Leiden werd de Japanse 
Duizendknoop in Engeland 
geïntroduceerd waar hij 
een serieuze bedreiging 
voor tuin en landschap 
vormt: hij heeft zelfs de 

beroemde Kew Gardens 
bereikt! 
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Bedreigend mooi



EPPO

De European and Mediterranean 
Plant Protection Organization raadt 
sterk aan maatregelen te treffen om 
verdere introductie en verspreiding 
te voorkomen door het verbod op 
verkoop en aanplant. In het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten 
waar de Japanse Duizendknoop voor 
miljardenschade zorgt - het enorm 
breed vertakte wortelstelsel groeit 
makkelijk door fundering, riolering en 
wegen heen - geldt dit verbod al. 

In Nederland helaas (nog) niet en hij 
wist zich door zijn enorme groeikracht 
en gebrek aan natuurlijke vijanden 
flink te verspreiden via tuinen langs 
het spoor, wegen, in parken en het 
landschap. Bij de bloemisten zijn de 
stengels zeer geliefd en wordt de plant 
vaak via het tuinafval verspreid of door 
het transport van grond met resten van 
wortelstokken.

BESTRIJDING

De Duizendknoop - naast de Japanse 
hebben later ook de Sachalinse en 
Boheemse hybride zich in Nederland 
gevestigd - geeft zich niet snel 
gewonnen en doorgaans is men 
drie jaar bezig om hem uit te putten. 
Eerst worden de bovengrondse delen 
verwijderd en daarna de wortels zeer 
nauwkeurig opgegraven en vernietigd. 
De Duizendknoop wortelt zeer diep en 
breed en uit elk klein stukje wortel dat 
achterblijft ontstaat een nieuwe plant. 
Als de plant weer uitschiet moeten 
deze scheuten elke twee weken 
worden verwijderd. Eventueel de grond 
afdekken met een niet-lichtdoorlatende 
gronddoek of een mulchlaag, zoals een 
dikke laag compost, goed verteerde 
mest, schors of een dikke laag karton. 
Géén nieuwe beplanting voordat 
er gedurende één maand in het 
groeiseizoen geen nieuwe scheuten zijn 
ontstaan!

Oppervlakkig graven en bestrijding met 
een herbicide zou het meest efficiënt 
zijn, maar heeft het platspuiten van de 
tuin als nadeel. Bij grotere oppervlakten 
kan gedurende drie jaar, minimaal 
twee keer per maand zorgvuldig en bij 
voorkeur handmatig worden gemaaid. 
Verspreiding moet worden voorkomen, 
dus geen wortels en maaisel op de 
composthoop of in de GFT-bak!

In Maastricht en de regio - waar 
de plant o.a. in de muren van 
het rijksmonument van de Hoge 
Fronten groeit en het leefgebied 
van beschermde planten en dieren 
aantast - wordt sinds maart 2011 de 
plant bestreden aan de hand van een 
vijfjarenplan.

Een bijkomstigheid in positieve zin: de 
wortels worden een geneeskrachtige 
werking toegedicht en kunnen o.a. tot 
thee en jam worden verwerkt.

     www.invo-nijmegen.com           
     van stadstuin tot kantoortuin       november 2011

bronnen:
Plant Protection Service / Q-bank
Probos: Invasieve Plantensoorten
Gemeente Maastricht


