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Door de grond uit te zeven blijven alleen de kleine worteldelen in de grond achter. De nazorgfase 
neemt dat ook niet veel tijd. 



De varkens zijn geliefd in de buurt 
maar zijn niet dol op duizendknopen. 
Schapen lusten ze wel. Om de 
cyclus van de parasitaire wormen te 
doorbreken moeten ze eigenlijk niet 
vaker dan om de 8 weken op het 
zelfde terrein terugkomen. Dat is 
voor de bestrijding van de 
duizendknopen te lang. Met 
tussendoor een keer maaien is de 
bestrijding wel effectief.                                     



Met een wortelriek kunnen de dikkere 
wortelstokken gemakkelijk uit de bovengrond 
worden verwijderd. Hiermee wordt ook de 
structuur van het wortelstelsel aangetast. De 
kleine wortels kunnen  worden uitgeput door 
regelmatig uit te trekken. Inheemse bloemen 
zorgen voor concurrentie zodat de duizend-
knopen meer energie uit hun wortelstokken 
moeten halen voor de groei. Tevens ontstaat een 
goed milieu voor slakken. 



Door het frezen van de 
bovengrond worden de 
wortelstokken verkleind. 
Hierdoor ontstaan heel veel 
kleine stukjes die kleine 
stengels produceren. Na het 
frezen worden graszoden 
gelegd. De verspreidings-
mogelijkheden zijn hiermee 
verdwenen. Een maairobot 
maait de nieuwe uitlopers 
regelmatig af. 



De RootWave verhit de stengels met een spanning van 5000 volt tot in de bodem waardoor de 
stengels afsterven. 

Met de injectie van kokend water worden 
de wortelstokken in de bovenste 30 cm 
gedood. Omdat de wortelstokken in de 
bovenlaag met elkaar zijn verbonden 
wordt de structuur van het wortelstelsel 
aangetast en worden de verbindingen 
tussen de diepere wortelstokken 
verbroken. De wortelstokken worden 
uitgeput door de nieuwe uitlopers uit te 
trekken. De concurrentie met inheemse 
planten versnelt het uitputtingsproces.  



De speciale folie van RootBarrier laat wel vocht door maar belet duizendknopen om naar het licht 
te groeien waardoor de wortels afsterven.  



Op lastige locaties met bijvoorbeeld kabels en 
leidingen kan de grond met wortelstokken worden 
weggezogen. De door V.d. Herik zuigtechniek 
ontwikkelde trommel verhit weggezogen of ontgraven 
grond zodat de wortelstokken worden volledig worden 
gedood.  

Door de inzet van de Renkumse duizendknoopbrigade 
zijn de duizendknopen in het bos in 2 jaar tijd vrijwel 
verdwenen. De 50 vrijwilligers gaan geregeld samen 
op pad om duizendknopen uit te trekken op 
verschillende plaatsen in de gemeente Renkum. 



De snelheid waarmee een haard zich uitbreidt kan worden bepaald aan de hand van de afstand 
tussen de oude en nieuwe stengels. Ook door het vergelijken van oude en recente luchtfoto’s 
wordt een indruk verkregen de verspreidingssnelheid. Uit zowel metingen in het veld als uit de 
luchtfoto’s blijkt dat de uitbreidingssnelheid op deze locatie 20-30 cm per jaar bedraagt.  

Organisatie 
Naast de medewerkers van Probos en Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. hebben de 
volgende bedrijven en organisaties een bijdrage geleverd aan het organiseren van de praktijkdag. 

Gebr. Rijneveld B.V., Spankeren 
Gemeente Rheden, De Steeg 
Wassingmaat B.V., Renkum 
Husqvarna, Almere 
Elcee B.V., Dordrecht 
Rehoboth zalencentrum, Heelsum 
Fam. Van Hall, Heelsum 
De Grazerie Landschapsbeheer, Kootwijkerbroek 
MVO Grondverzet, Stoutenburg 
Renkumse Duizendknoopbrigade, Doorwerth 
Gemeente Renkum 
Klein Hartenstein, Oosterbeek 
Toonen Reizen B.V. , Nijmegen 
Ramm B.V., Herten 
V.d. Herik Zuigtechniek, Harskamp 
RootBarrier B.V. 
De Jong Zuurmond, Beesd 

Praktijkdag Bestrijding Aziatische duizendknopen 2020 
De praktijkdag voor 2020 is gepland op 14 mei 2020. U kunt nu reeds vrijblijvend een plaats 
reserveren door een mail te sturen aan exotus@natuurenruimte.nl


