
Woekeraar die schade toebrengt

In deze folder vindt u informatie over de Japanse 
duizendknoop. Deze snelgroeiende plant heeft hele 
sterke wortels die schade kunnen veroorzaken aan 
woningen, wegen en bouwwerken. De wortels groei-
en zowel verticaal als horizontaal en komen soms 
elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot 
nieuwe woekeraars. 

De Japanse duizendknoop heeft geen natuurlijke vij-

anden zoals insecten en schimmels of andere woeke-

raars. De uitheemse plant heeft daarmee vrij spel en 

verdringt de bestaande begroeiing. 

Wat doen wij?  
In het openbaar groen proberen we de plant binnen 

de bebouwde kom zo goed mogelijk te beheersen bij 

risico’s op schade. Maar om de openbare ruimte geva-

rieerd en veilig te houden willen we ook tijdig antici-

peren op een toename van overlast. Daarom brengen 

we de komende tijd (nieuwe) groeiplekken in kaart. 

De informatie is voor de gemeente nuttig om te beslissen 

of extra bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk en 

mogelijk zijn. Voor een goed beeld en een succes-

volle aanpak is ook uw hulp nodig…

Wat kunt u doen? 
Heeft u de Japanse duizendknoop in uw tuin staan? 

Dan vragen wij u vriendelijk deze te verwijderen. 

Zo voorkomen we dat de plant schade aanricht en 

eventueel doorgroeit naar andere tuinen of open-

baar groen. Mocht u de plant in de openbare ruimte 

signaleren dan horen wij dat graag van u. In deze 

folder leest u hoe u de plant herkent en hoe u even-

tuele groeilocaties in de openbare ruimte aan ons 

doorgeeft. 
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Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.
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Hoe bestrijdt u de Japanse duizendknoop? 
Uitgraven van de plant is het meest e� ectief. Belangrijk 

is dat u alle wortels weghaalt omdat ieder wortelstukje 

kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Is uitgraven te 

lastig of is de plant te diep geworteld dan kunt u de 

plant in toom houden door de stengels enkele malen 

per jaar uit de grond te trekken. 

Waar laat u de plantresten? 
De resten van de Japanse duizendknoop en/of de 

grond waarin de plant heeft gestaan gooit u in de 

grijze container. De plant(resten) horen niet thuis 

in de groene container of op de composthoop. 

Zo voorkomen we dat de plant zich opnieuw kan 

verspreiden. 

Japanse duizendknoop gesignaleerd? 
Uw melding is welkom.
Samen met de gemeente willen we de buitenruimte 

zo goed mogelijk duurzaam, gevarieerd én schadevrij 

houden. Heeft u de Japanse duizendknoop zien 

staan in openbaar groen zoals plantsoenen, perkjes, 

bossingels en bermen langs gemeentelijke wegen? 

Met uw melding helpt u ons de groeilocaties van 

de plant in beeld te brengen, informatie die voor de 

gemeente relevant is bij het bepalen van groenbeleid 

voor zogenoemde ‘plaagsoorten’. Melden kan via 

   www.ci rculus-berkel .n l /meldingen/ lochem 

Omschrijf duidelijk de locatie, ook kunt u hier een 

foto van de plant uploaden;

   Servicenummer 0900 9552. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de (bestrijding van de) 

Japanse duizendknoop? Veel informatie is te vinden 

op www.bestrijdingduizendknoop.nl. 

Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Hoe ziet de Japanse duizendknoop 
eruit?
De plant groeit van april tot november en 

herkent u aan de beschrijving hieronder. 

   In april komt de Japanse duizendknoop 

uit de grond met kleine rode knoppen en 

blaadjes. 

   De plant groeit snel, binnen een paar weken 

is ze herkenbaar aan de dikke stengels zoals 

zichtbaar is op bovenstaande foto. De sten-

gels zijn hol, lijken op bamboe en hebben 

soms rode vlekken.

   Het blad van de plant wordt zo groot als een 

hand en krijgt in de zomer een frisgroene 

kleur. 

   In augustus/ september groeien aan 

het einde van de stengel witte bloemen. 

De plant kan tot november doorgroeien. 


