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Lokaal beheer van Japanse duizendknoop: 
volledige uitroeiing mogelijk?

Sinds 2017 onderzoekt het INBO het effect van manueel uitgra-
ven van de invasieve exoot Japanse duizendknoop Fallopia 
japonica langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. 
Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Waterweg NV. 
Japanse duizendknoop verspreidt zich gemakkelijk via wortel-
stokken of zelfs fragmenten daarvan. Verzetten van grond die 
zulke rizomen bevat, draagt daardoor bij aan de verspreiding 
van de soort in Vlaanderen. Bij het Afleidingskanaal van de Leie 
gebeurde dat na inrichtingswerken.

Door jaarlijks één keer wortels uit te spitten verminderde het 
aantal stengels in 2020 met 85% in vergelijking met 2017. In een 
traject zonder dit specifieke beheer bleef het aantal stengels 
ongeveer gelijk. 

Stengels en hun wortelstokken of kronen worden zoveel moge-
lijk opgegraven met behulp van een spade of riek. De bodem rond 
de kroon of stengel wordt losgestoken of gewoeld (dat kan even-
tueel machinaal door te frezen) waarna uitschietende  stengels 
en wortelstokken worden uitgetrokken. Hierbij is het belangrijk 
zoveel mogelijk wortelstok op te graven. De inspanning is afhan-
kelijk van het aantal rizomen dat achterbleef. 

Deze beheermethode kan ingezet worden voor het uitroeien 
van verspreide nieuwe besmettingen of kleine haarden (richt-
waarde <  20 m²). Al in een vroeg stadium wordt zo verhinderd 
dat een grote monotone haard kan ontstaan, waardoor toekom-
stige kosten voor populatiecontrole kunnen vermeden worden. 
Wanneer wortelstokken verspreid werden door grondwerkzaam-
heden, is dit de meest effectieve beheermethode. Er zijn geen 
speciaal gereedschap of herbiciden nodig. Het manueel uitspitten 

van de opschietende stengels moet al in het eerste seizoen na 
de oplevering van de werken te starten en volgehouden worden 
totdat minstens één groeiseizoen geen Japanse duizendknoop 
meer aanwezig is. Deze inspanning weegt ruimschoots op tegen 
de nadelen en kosten van alles op zijn beloop te laten.

Langs het Afleidingskanaal van de Leie bevonden de meeste 
rizoomstukjes zich zo’n 20 tot 40 cm onder het oppervlak. Ze 
konden dus snel en gemakkelijk verwijderd worden. De opge-
voerde aarde was nog maar weinig verdicht. Eén werkdag 
per jaar volstond om 1 hectare berm te bestrijden. Wel is een 
volgehouden nazorg nodig. Zelfs na drie jaar uitspitten bleven 
stengels opduiken, zij het minder. Mogelijk konden we diepe 
rizomen niet volledig verwijderen of zagen we groeistengels 
over het hoofd. De inventarisatie en het uitspitten gebeuren in 
mei, wanneer de stengels van Japanse duizendknoop nog klein 
zijn. Een tweede keer inventariseren en uitspitten later in het 
groeiseizoen zou dit probleem kunnen verhelpen.

Het doel is de Japanse duizendknoop op vijf jaar tijd uit te roeien. 
Meer weten over het beheer van Japanse duizendknoop? Neem 
dan een kijkje op Ecopedia.

  www.ecopedia.be/project/maneel-uitspitten-van-ja-
panse-duizendknoop-langsheen-het-afleidingska-
naal-van-de-leie
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