
Japanse duizendknopen
kunnen straten en tuinen slopen

de Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die heel wat 
problemen kan veroorzaken. de wortels zijn heel sterk en kunnen 
schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. 
daarnaast verdringt de plant alle andere planten en struiken. 

de gemeente arnhem gaat de plant bestrijden en kan daarbij uw 
hulp gebruiken!

Graaf de plant met 
wortelkluit uit.

1x per maand nieuwe 
stengels verwijderen 

(april - oktober)

Bestrijding duurt 2 tot 6 jaar Gooi de planten bij het rest-
afval in de grijze container
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uitgave van de Gemeente arnhem. 
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de Japanse duizendknoop is een 
plant die tussen de 1 en 4 meter 
hoog kan worden.

in april komt de plant boven de 
grond waarbij de bladeren en 
stengels roodachtig zijn bij het 
uitlopen.

de plant bestaat meestal uit een 
groep stengels die uit de grond 
komt. de stengels bestaan uit 
allemaal holle stukjes, net als bij 
bamboe. op de grens tussen deze 
stukjes zit een groot ovaal blad. 
ook kunnen er zijtakken aan de 
stengels zitten. de bladeren zijn 
groen. de stengels zijn ook (bleek)
groen met wat rode vlekken, en 
kunnen tot ca 3 cm dik zijn.

de plant bloeit met crème witte 
pluimpjes in de nazomer. 
niet elke plant komt tot bloei. 

in de grond heeft de plant een 
netwerk van wortels.
in de winter sterft de plant af. 

Hoe verspreidT de planT ziCH?

de plant verspreidt zich gemakkelijk via een stukje wortel of stengeldeel. 
nieuwe plekken met de plant ontstaan door stukjes wortel of stengel die op de 
grond terecht komen, hieruit ontstaat dan snel een nieuwe plant.

Hoe kunT u Helpen?

u kunt ons op verschillende manieren helpen om de Japanse duizendknoop te 
bestrijden.

Melden van nieuwe plaatsen met Japanse duizendknoop
alle bekende locaties met Japanse duizendknoop zijn door de gemeente arnhem in 
kaart gebracht. voor het overzicht zie kaart www.arnhem.nl/kaartduizendknoop. 

denkt u de duizendknoop gezien te hebben op een locatie die niet op deze kaart 
voor komt? 
dan kunt u dat melden via www.arnhem.nl/melding, met een zo nauwkeurig 
mogelijke beschrijving waar we de plant kunnen vinden. ook locaties 
op particulier terrein zouden we graag in beeld willen hebben. staat de plant in uw 
tuin? Maak er melding van.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop in uw eigen tuin
Heeft u de Japanse duizendknoop in uw tuin staan? 
dan kunt u zelf aan de slag met het verwijderen.

Hoe u dat het beste kunt doen leest u op 
www.arnhem.nl/duizendknoop.

adopteer een Japanse duizendknoop groeiplaats!
u kunt ook meehelpen de Japanse duizendknoop 
in de openbare ruimte te bestrijden. als vrijwilliger
of werkgroep kunt u een groeiplaats adopteren 
en zelf of met een groep de plant verwijderen.

interesse? neem dan via www.arnhem.nl/melding 
openbare ruimte contact met ons op.

Hoe zieT de planT er uiT?


