
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van 
de Gemeente Altena 
Sportlaan 170 
4286ET Almkerk 
 
 

Onderwerp: Japanse duizenknoop (Fallopia Japonica) 
 

Geacht college, 
 
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die moeilijk tegen te houden is 

De wortels van de Japanse duizendknoop kunnen in kleine kieren groeien en kunnen 
uiteindelijk gebouwen, leidingen en wegen beschadigen. Daarnaast groeit de plant  
namelijk zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien.  
 
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is niet zo gemakkelijk. De plant groeit 
zeer snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot soms wel 4m eter diep. Daarnaast 
kunnen de zogenaamde knopen van deze plant op zichzelf heel gemakkelijk wortel 
schieten. Jonge loten kunnen dus  relatief gemakkelijk gaan groeien. Snoeiafval laten 
liggen of er niet goed mee omgaan kan leiden tot meer groei en grote problemen.  
 
Veel andere gemeenten hebben gericht beleid om de Japanse duizendknoop – om 
deze plant samen met inwoners - te bestrijden. Op de gemeentelijke website van de 
gemeente Altena is hierover echter niets te vinden. 

 

 
                             Een locatie met Japanse duizendknoop in Giessen in de gemeente Altena 

 
 
 

Behandeld door: 

Otto van Breugel 

Telefoonnummer: 

06-53352936 

e-mail: 

Ottovanbreugel@gmail.com 

onderwerp: 

Japanse duixzendknoop 

datum:  

 29 augustus 2022 

 



Graag zien wij graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde, de 
volgende vragen schriftelijk beantwoord: 
 
 
1. Wat is het beleid van de gemeente Altena betreffende het bestrijden van de 
Japanse duizendknoop? Welke bestrijdingsmethoden worden gebruikt en wat zijn tot 
nu toe de ervaringen? 
 
2. Is er een overzicht op welke plaatsen de Japanse duizendknoop in Altena groeit 
en wordt dit bijgehouden? Zo ja hoeveel locaties zijn er bekend waar deze plant 
groeit in Altena. Zo nee bent u bereid om dit te gaan doen? 
 
3. Worden bewoners van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop op de 
hoogte gesteld zo ja hoe zo nee waarom niet? 
 
4. Hoe kunnen inwoners (meer) betrokken worden bij de bestrijding van de Japanse 
duizendknoop in zowel de eigen tuin als in de openbare ruimte? 
 
5. Is het college bereid een aparte pagina op de website te wijden aan (de bestrijding 
van) de Japanse duizendknoop, al of niet gepaard gaande met een kleine 
publiekscampagne? 
 
6. Welke instructies zijn er voor ‘externe’ partijen zoals aannemers, terreinbeheerders 
en hoveniers en hoe wordt hierop door de gemeente gecontroleerd? 
 
7. De provincie Noord-Brabant heeft eind 2020 het plan van aanpak invasieve exoten 
Noord Brabant vastgesteld. Ook voor de invasieve exoten die niet op de Europese 
lijst staan maar wel problematisch aanwezig zijn zoals de Japanse duizendknoop. 
Bent u op de hoogte van dit plan? Heeft u al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
zoals de mogelijkheid tot voorlichting, subsidieverlening en opdracht verlening voor 
gerichte aanpak? 
 
8. Naast de Japanse Duizendknoop zijn er ook andere invasieve exoten die schade 
kunnen aanrichten aan de biodiversiteit, natuur en infrastructuur. Kunt u aangeven 
welke invasieve exoten vormen in de gemeente Altena nog voor meer problemen 
hoe groot is het probleem en op welke wijze worden deze bestreden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Otto van Breugel 
CDA Altena 


