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Belangrijkste bronnen
De belangrijkste bronnen van verspreiding van 
Aziatische duizendknopen zijn maaiwerkzaam-
heden, grondwerk en groen afval. Een groot 
deel van het protocol omschrijft dan ook hoe 
de verdere verspreiding van deze ‘onuitroeibare’ 
invasieve exoot kan worden tegengegaan. 
Want voor de bestrijding van deze exoot is nog 
altijd geen ei van Columbus, volgens Joyce 
Penninkhof van Probos. Probos heeft in 2018 
een meerjarige praktijkproef afgerond waaruit 
blijkt dat er niet één pasklare oplossing voor 
Aziatische duizendknopen beschikbaar is.
Het protocol wijdt dan ook drie hoofdstukken 
aan de vraag hoe verdere verspreiding van 
de exoot kan worden gestopt. Verder is het 
volgens Penninkhof van belang dat er een uni-
forme manier van bestrijden wordt gehanteerd 
in Nederland.

Huidige onderzoeken
Tijdens de bijeenkomst werd ook de huidige 
stand van zaken op het gebied van onderzoek 
naar de bestrijding besproken. Zo is Probos op 

dit moment bezig met een meerjarige proef 
rondom de heetwatermethode, waarbij vier 
aannemers zijn betrokken. Hiervan wordt begin 
2020 een tussentijdse evaluatie verwacht. 
Penninkhof kon nog niet toezeggen of deze 
tussentijdse onderzoeksresultaten ook open-
baar worden gemaakt. Verder loopt er nog een 
onderzoek naar de voorplanting van Aziatische 
duizendknopen via vruchtvorming. Het is 
nog onbekend of duizendknoop fertiel is. Het 
idee is dat andere planten een duizendknoop 
kunnen ‘bevruchten’, waarna er een hybride 
duizendknoopsoort kan ontstaan. Het gaat dan 
om planten zoals Chinese bruidssluier, Fallopia 
baldschuanica. Dit onderzoek is inmiddels in de 
afrondende fase en de uitkomsten hiervan wor-
den in januari verwacht.

Een derde onderzoek, dat naar alle waar-
schijnlijkheid volgend jaar start, is biologische 
bestrijding van duizendknoop met de Japanse 
bladvlo. Dit is een onderzoek van CABI, de 
Universiteit Leiden en Koppert.
Een vierde lopend onderzoek is van Probos 
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in samenwerking met Tree-O-Logic en WUR. 
Hierbij wordt grond op locatie verhit en 
gezeefd om wortelresten van duizendknoop 
te doden. Op dit moment worden de grondde-
pots nog gemonitord. Ook de resultaten van dit 
onderzoek worden rond januari 2020 verwacht.
Een vijfde onderzoekspilot die werd toegelicht, 
is DNA-analyse van grond als aanvulling of veri-
ficatie van visuele inspectie. Bij de pilot werd 
100 procent goed gescoord op de blinde test. 
Er moet wel worden opgemerkt dat een DNA-
analyse geen onderscheid maakt tussen dood 
en levend materiaal. Het is dus van belang om 
logisch te blijven nadenken en je af te vragen of 
DNA-analyse een goede aanvulling is. Zo zal de 
DNA-analyse bij grond die succesvol is verhit en 
gezeefd positief zijn voor duizendknoop, terwijl 
de grond niet meer levensvatbaar is.

Overige lopende praktijktesten die kort werden 
aangestipt tijdens de bijeenkomst, waren proe-
ven met elektricide, Herbie-korrels, afgraven en 
zeven, bokashi, een grondzuiger, het stomen 
van grond, bevriezen met stikstof, overplanten 
of inzaaien van concurrerende vegetatie, grond 
inpakken in een gronddepot en vele andere.

Openstaande kennisvragen
Ondanks vele onderzoeken en proeven staan er 
nog veel kennisvragen open rondom duizend-
knoop. Zo is er nog altijd niet voldoende inzicht 
in de ecologie van de exoot. Veel vragen blijven 
onbeantwoord, zoals: Hoe lang gaat de plant 
in rust bij afdekken? Hoe is de schaduwverdra-
gendheid? Hoe tolerant is de plant voor hoog 
grondwater?

Volgens Penninkhof is er dan ook meer weten-
schappelijke validering nodig van bestaande 
methodes, moet de effectiviteit van het combi-
neren van methodes beter worden getest en is 
goed onderzoek naar het effect van verstoren 
op uitbreidingssnelheid van haarden meer dan 
welkom.

Protocol vrij toegankelijk
Al vanaf eind oktober is het protocol voor 
iedereen vrij beschikbaar via de website 
www.bestrijdingduizendknoop.nl. Samen met 
het CROW wordt momenteel ook gewerkt aan 
besteksbepalingen voor werkzaamheden 
rondom duizendknopen. De opstellers van het 
protocol, Stichting Probos, Geofoxx milieuex-
pertise en Aequator Groen en Ruimte, hopen 
dat het document levend blijft. Ze roepen 
iedereen die gaat werken met het protocol dan 
ook op om dit te melden. Dit kan bij Jelle Faber 
(jfaber@aequator.nl) of Joyce Penninkhof 
(joyce.penninkhof@probos.nl). Tot nu toe 
hebben zich 21 partijen gemeld; een aantal 
waarmee de initiatiefnemers heel blij zijn.

DUIZENDKNOOP
2 min. leestijd

Tijdens de bijeenkomst werd ook de 
huidige stand van zaken op het gebied 
van onderzoek naar de bestrijding 
besproken

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/article/31615/geen-
ei-van-columbus-in-strijd-tegen-aziatische-
duizendknoop


