
Boheemse duizendknoop
(Fallopia x bohemica)

— Bossen en bosranden
• Open, natuurlĳ k gebied
• Duinen
• Waterlopen en plassen
— Oevers van waterlopen & 

plassen
• Landbouwgebied (weiden, 

akkers)
— Ruderaal en stedelĳ k gebied
• Tuinen, parken, plantsoenen

Grootte: 
2 tot 3 meter.

Stengel: 
Rechtopstaand. 

Blad: 
Onderste bladen driehoekig tot eirond, 
20 tot 28 cm lang.

Iets hartvormige voet. 

Haren op de nerven aan de bladonderzijde kort 
en stijf, soms papilvormig (enkel zichtbaar met 
sterke loep!).

— Niet te verwarren met:
Sachalinese duizendknoop

Blad:
Basis hartvormig.

8 tot 14 paar zijnerven.

Kort behaarde onderzijde. 

— Niet te verwarren met:
Japanse duizendknoop

Stengel:
Stengels buigen aan de top.

Blad:
Korte, gesteelde bladeren. 

Spits aan de top.

Basis afgeknot.

4 tot 6 paar zijnerven.

Onbehaarde onderzijde.



Verspreiding in België

Vrij algemeen in Vlaanderen. Waarnemingen vooral op as Antwerpen – Brussel. 
IAS code: A2

Abiotische omstandigheden

Vochtig, voedselrijk. 

Bloeiperiode

Juli tot oktober.

Invasie-geschiedenis

Deze plant is een hybride (kruising) van 2 Aziatische soorten (Fallopia japonica en 
F. sachalinensis). Waarschijnlijk is deze kruising ontstaan nadat beide ‘ouders’ in 
Europa geïntroduceerd waren. De plant is voor het eerst waargenomen in Tsjechië, in 
1982. Hij is vermoedelijk sterkere invasief dan Fallopia japonica. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be
• Technisch vademecum invasieve planten
• ias.biodiversity.be 

Waarom problematisch?

Ecologie: Net als de Japanse duizendknoop, heeft ook deze plant een enorme 
uitbreidingscapaciteit en de mogelijkheid zich te vestigen op zo goed als elk type 
bodem in diverse leefmilieus. De plant loopt zeer vroeg in het seizoen uit en heeft 
een enorme groeisnelheid waardoor een gesloten bladerdek ontstaat dat overige 
vegetatie volledig overgroeit en verdringt. 
Economie: De plant veroorzaakt grote schade aan funderingen, verharding en 
rioleringen, wat een enorme kost met zich meebrengt. Verwijdering voor de 
aanleg van nieuwe funderingen en wegen wordt daarom aangeraden. De plant is 
om verschillende redenen zeer moeilijk in toom te houden of te verwijderen: het 
uitgebreide wortelstokkengestel kan zich gemakkelijk tot 2 m diepte vestigen, de 
groeikracht is enorm, uit kleine stukjes stengel of wortelstok kunnen zich al nieuwe 
planten vormen. 
Bestrijding van een gevestigde populatie is zeer duur en is niet altijd effectief.  


