
Japanse Duizendknoop
(Fallopia japonica)

— 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

Stengel: 
Half verhoutende stengel.

De stengels komen dicht bij elkaar uit de grond.

Stevige stengel die buigt aan de top. 

Vaak roodachtig gevlekt.

Blad: 
Grote, gesteelde bladeren.

Spits aan de top 

Basis afgeknot. 

4 tot 6 paar zijnerven.

Onbehaarde onderzijde. 

Bloemen:
Kleine, groenwitte bloemetjes in dichte, 
pluimvormige bloeiwijzen. 

— Niet te verwarren met:
Sachalinese duizendknoop

Blad: 
Basis hartvormig.

8 tot 14 paar zijnerven.

Kort behaarde onderzijde. 

— Niet te verwarren met:
Fallopia x bohemica

Blad: 
Basis recht tot zwak 
hartvormig.

Ruwe beharing op hoofdnerf. 



Verspreiding in België

Algemeen in heel Vlaanderen. Gevestigde soort. 
IAS categorie: A3

Abiotische omstandigheden

Op vochtige, voedselrijker grond. 

Bloeiperiode

Augustus — september.

Invasie-geschiedenis

Afkomstig uit Oost-Azië. Al in de negentiende eeuw werd ze in onze streken ingevoerd, 
in eerste instantie als veevoeder, maar ook als curiosum in (kasteel)tuinen. Alle 
Vlaamse populaties ontstonden uit weggeworpen tuinafval.

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be
• Technisch vademecum invasieve uitheemse planten

Waarom problematisch?

Ecologie: De enorme uitbreidingscapaciteit en de mogelijkheid zich te vestigen op zo 
goed als elk type bodem in diverse leefmilieus, maakt dat Japanse duizendknoop een 
van de meest gevreesde invasieve exoten in Europa is. 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 kan grote schade veroorzaken aan funderingen, verharding en 
rioleringen, wat een enorme kost met zich mee kan brengen. Verwijdering voor de 
aanleg van nieuwe funderingen en wegen wordt daarom aangeraden. Het uitgebreide 
wortelstokkengestel van de plant, dat zich zeer snel tot gemakkelijk 2 m diepte kan 
vestigen, de enorme groeikracht en de mogelijkheid om zich terug te vestigen uit 
ongeveer de helft van de stukjes stengel die een knoop bevatten, alsook elk klein 
stukje wortelstok, maakt de soorten van deze groep enorm moeilijk te bestrijden. 
Bestrijding van een gevestigde populatie is zeer duur en is niet altijd effectief. Het 
verwijderen van de Japanse Duizendknoop kost Groot-Brittannië jaarlijks meer dan 1 
miljard euro! Er dient bijgevolg vooral aandacht te worden besteed aan de bestrijding 
van nieuwe infectiehaarden en een correct onderhoud van de bestaande populaties. 


