
Planmatige bestrijding van 
de Aziatische duizendknoop 
volgens de RANOX-methode

In 4 stappen naar een gemeentebreed uitvoeringsplan

Bestrijding is complex
Bestrijding van de Aziatische duizendknoop is lastig. De 

kleinste stukjes wortel kunnen weer uitlopen; er hoeft maar 

iets achter te blijven en de plant komt weer tot ontwik-

keling. Er worden verschillende methodes ingezet om de 

plant te bestrijden, maar geen enkele methode is overal 

effectief, gewenst of praktisch uitvoerbaar. Wat kan en wat 

werkt hangt bijvoorbeeld af van de aanwezige bebouwing, 

of kabels en leidingen in de grond. Daarbij moet het pro-

bleem op de ene locatie eerder aangepakt worden dan op 

de andere: als de stabiliteit van taluds in het geding komt is 

de urgentie hoog.

Gedegen uitvoeringsplan
Gemeentebrede bestrijding van meerdere haarden is 

dus een complexe operatie. RANOX natuuraannemer en 

Stichting Probos hebben een methode ontwikkeld voor 

een planmatige aanpak. Daarbij wordt in 4 stappen een 

helder en gedegen uitvoeringsplan opgesteld: een goede 

basis om gericht beleid te maken voor de bestrijding van de 

Aziatische duizendknoop. 

Dezelfde werkwijze kan ook worden ingezet bij de bestrij-

ding van andere invasieve exoten, zoals grote berenklauw, 

prunus, watercrassula en waternavel. 

De Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die veel schade kan veroorzaken. 
Hij heeft wortelstokken met een enorme groeikracht, waardoor hij niet alleen 
inheemse vegetatie verdringt, maar ook schade veroorzaakt aan verharding, 
gebouwen, riolering en funderingen. Steeds meer gemeenten voelen de urgentie om 
snel te handelen, omdat het probleem snel groter (en kostbaarder) wordt. Maar hoe 
pak je dat aan?



Wilt u meer weten over wat er mogelijk is in gemeentebrede bestrijding van 

invasieve soorten? Neem dan vrijblijvend contact op met RANOX natuur-

aannemer. Wij komen graag een keer bij u langs om van gedachten te  

wisselen of een korte presentatie te geven. 

T  085 75 00 600 E  info@ranox.nl W  www.ranox.nl

Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.
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Om tot een gemeentebreed uitvoeringsplan te komen 
worden de volgende 4 stappen doorlopen:

1  Inventarisatie 
Alle bekende groeiplaatsen worden bezocht en geïnventari-

seerd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de bodem-

structuur, kabels en leidingen in de grond, de aanwezigheid 

van bomen, taluds, uitbreiding van de groeiplaats, of de 

groeiplaats grenst aan verharding, et cetera.   

2  Analyse
De inventarisatiegegevens worden geanalyseerd aan de 

hand van een beslisboom van Stichting Probos. Deze helpt 

per locatie het risico in te schatten en te bepalen welke 

bestrijdingsmethodes technisch mogelijk zijn.  

3  Voorkeursmethode bepalen
Voor elke bestrijdingsmethode is berekend wat ze 

gedurende 5 jaar per 100 m2 kosten. Op basis daarvan 

wordt voor elke locatie een voorkeursmethode bepaald 

(meestal de goedkoopste optie).

4  Advies
Het resultaat: een praktisch en gedegen gemeentebreed 

uitvoeringsplan, wat per locatie duidelijk maakt wat er 

wanneer moet gebeuren, inclusief een heldere kostenraming. 

Een voorbeeld van een lastig te bestrijden locatie.


