
Effectieve bestrijding van  
Aziatische duizendknoop 

binnen een jaar
Door middel van bodemresetten met Herbie®

Waarom zijn Aziatische duizendknopen 
een probleem? 
Aziatische duizendknopen woekeren, waarbij ze inheemse 

planten verdringen en schade aan dijken, verhardingen, 

rioleringen en funderingen kunnen veroorzaken. Aziatische 

duizendknopen zijn lastig te bestrijden; de plant heeft geen 

natuurlijke vijanden, is oersterk en bij slechte verwijdering 

kan een klein stukje wortel overleven en weer uitgroeien tot 

een nieuwe plant. Om Aziatische duizendknopen te bestri-

jden, moet u dus grondig te werk gaan.  

Wat is het resetten van de bodem voor 
bestrijdingsmethode? 
Het resetten van de bodem betekent dat de grond wordt 

ontsmet op basis van zuurstofloosheid (anaeroob gemaakt). 

De bodem wordt bewerkt met Herbie®-korrels, een gemak-

kelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende 

kwaliteit. Vervolgens wordt de bodem afgedekt met een 

luchtdicht folie. Door het gebrek aan zuurstof onder het 

folie stopt de plantengroei. De bacteriën die zich door de 

korrels ontwikkelen, laten de wortels van de Aziatische 

duizendknoop afsterven en maken zo het karwei af. 

Waarom is het resetten van de bodem 
een effectieve methode? 
Tijdens een praktijkproef in de buurt van Wageningen (zie 

volgende pagina) werd maar liefst 98% van de Japanse 

duizendknoop bestreden. Dit resultaat werd binnen een 

jaar bereikt en dat is aanzienlijk sneller dan andere bestrij-

dingsmethoden. Bovendien is het resetten van de bodem 

stukken goedkoper dan bijvoorbeeld het bestrijden van de 

duizendknoop door af te graven of warm water. 

Wilt u meer weten de bestrijding 
van Aziatische duizendknoop met 
een bodemreset? 

Houdt u zich bezig met de bestrijding van de Aziatische duizendknopen? En bent u 
op zoek naar een effectieve methode om deze schijnbaar onverwoestbare planten te 
bestrijden? Dan kan het resetten van de bodem met Herbie®-korrels uitkomst bieden.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We 

komen graag een keer bij u langs om van gedachten 

te wisselen of een korte presentatie te geven.

T  085 75 00 600 E  info@ranox.nl W  www.ranox.nl

In samenwerking met

Wat doet het resetten van de bodem 
met het bodemleven? 
Bij deze methode wordt het anaerobe bodemleven geac-

tiveerd. De aerobe bacteriën gaan in een ruststand. Het 

revitaliseren van de bodem vergt wel deskundige nazorg, 

omdat bijvoorbeeld inheemse soorten ingezaaid moeten 

worden.



Neem dan vrijblijvend contact op met RANOX natuuraannemer. Wij komen graag 

een keer bij u langs om van gedachten te wisselen of een korte presentatie te geven.  

Volg ons op social media:Meer weten?

Hoe zijn wij te bereiken?
T  085 75 00 600 E  info@ranox.nl W  www.ranox.nl

Succesvolle praktijkproef met bodemresetten
Wat is er onderzocht? 
RANOX is in 2019 gestart met een praktijkproef om te ontdek-
ken of Aziatische duizendknoop bestreden kan worden door 
de bodem te resetten op basis van zuurstofloosheid (anaero-
bie). De proef vond plaats op 'De Keijenberg' in Wageningen 
waar veel Japanse duizendknoop groeide. 

Hoe is dit onderzocht? 
Als start is de Japanse duizendknoop afgemaaid en zijn er 
eiwitrijke Herbie-korrels uitgestrooid. Deze zijn vervolgens 
tot een diepte van 25 centimeter in de bodem gefreesd. 

De proeflocatie is vervolgens nat gemaakt en vijf maanden 
afgedekt met een luchtdichte folie. 

Door het gebrek aan zuurstof stopte de plantengroei. De 
Herbie-korrels zorgen ervoor dat anaerobe bacterin zich 
ontwikkelden in de bodem, die de zuurstofatomen uit de 
wortels van de Japanse duizendknoop halen en zo de plant 
uitschakelen. De wortels verkleuren en sterven vervolgens af. 

Wat waren de resultaten? 
Op twee van de drie proeflocaties was de duizendknoop na 
een jaar volledig verdwenen. Op een proefvlak was door het 
tussentijds scheuren van de folie (beperkte) teruggroei van 
duizendknoop aanwezig. Goed en lang genoeg afdekken is dus 
van essentieel belang en vraagt veel nazorg, omdat de folie 
regelmatig gecontroleerd moet worden.

Ook is onderzocht wat het resetten van de bodem doet met 
het bodemleven. Aan het begin van de proef, direct na de proef 
en een half jaar na de proef bodemmonsters genomen en met 
behulp van DNA-technieken zijn deze monsters geanalyseerd. 
Uit de analyse van de bodemmonsters bleek verder dat het 
bodemleven direct na het openen van de proefvlakken niet 
significant afwijkt van de andere referentievlakken. Na een 
half jaar blijkt de schimmel-bacterie ratio in de proefvlak-
ken hoger dan de referentievlakken, waarschijnlijk heeft het 
bodemleven zich goed aangepast aan de gewijzigde vegetatie. 

Binnen een jaar is  
98% van de Japanse  
duizendknoop weg
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Bodemleven hersteld  
zich weer 

Kijk voor deze en andere methodes om Aziatische 

duizendknopen te bestrijden op: 

 www.ranox.nl/duizendknoopbestrijding 


