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Chemische bestrijding wordt bij de meeste 
gemeenten niet meer toegepast. Daarnaast zijn 
er meerdere bestrijdingsmethoden voor Japanse 
duizendknoop, zoals handmatig plukken, fre-
quent maaien, afgraven, heet water, zeven en 
afdekken. Sinds dit jaar duiken in de media op 
meerdere plaatsen elektrocutieapparaten op in 
de strijd tegen Japanse duizendknoop.

Methode op maat
Dolmans Landscaping Services behandelde 
Japanse duizendknoop al door handmatig pluk-
ken, maaien, ontgraven en afvoeren en afdek-
ken, naargelang de situatie, maar begon op 1 

mei van dit jaar ook met elektrocutie van de 
invasieve exoot. Daarvoor gebruikt het bedrijf 
de Rootwave, een elektrocutieapparaat van 
het gelijknamige Engelse bedrijf uit Kineton. 
De distributie van het apparaat in Nederland 
verloopt via Ramm Equipment. De vestigingen 
van Dolmans Landscaping Services in Duiven 
en Amsterdam hebben er allebei een. Een derde 
apparaat, voor de vestiging in het Belgische 
Lummen, is in bestelling. Dolmans Landscaping 
Services past de methode inmiddels toe bij over-
heidsorganisaties, bedrijven, terreinontwikke-
laars, woningbouworganisaties en particulieren.

België
Medio november haalde Dolmans Landscaping 
Services de krantenkoppen omdat het in België 
als allereerste Japanse duizendknoop elektro-
cuteerde. Guido Renders, regiomanager van de 
Belgische vestigingen: ‘We hebben in novem-
ber twee dagen lang Japanse duizendknoop 
bestreden met de Rootwave op een locatie van 
pakweg 100 m2. Eerst hebben we alle stengels 
ingekort tot 30 cm, daarna hebben we ze stuk 
voor stuk geëlektrocuteerd. De gemeente Lier 
had specifiek om deze demonstratie gevraagd, 
zodat de groenambtenaar zijn wethouder en 
ambtenaren van andere gemeenten, waaronder 

Dolmans Landscaping Services heeft voor de 

bestrijding van verschillende invasieve soorten 

voor het eerst op grote schaal elektrocutie 

toegepast, en wel op Japanse duizendknoop. 

In België had het bedrijf met deze methode een 

primeur en kon het rekenen op veel aandacht 

van politiek en media. Alfred Treffers van 

Dolmans Landscaping Services uit Duiven 

vertelt over de resultaten die tot nu toe met 

deze methode behaald zijn.
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Elektrocutie van invasieve 
exoten heeft aanloop nodig, 
maar is zeer effectief
Dolmans Landscaping Services heeft primeur met elektrocutie van 
duizendknoop in België
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Antwerpen, kon laten zien wat de methode 
inhoudt. De groenambtenaar legde de aanwezi-
gen uit dat de meerjarige resultaten in Engeland 
aantonen dat de methode zeer effectief is, maar 
dat dit pas goed zichtbaar wordt op de lange 
termijn. Er was veel interesse vanuit de media, 
omdat dit de eerste maal was dat Japanse dui-
zendknoop in België werd geëlektrocuteerd.’

Arnhem
Een van de grootste projecten met de Rootwave 
betreft het bestrijden van invasieve planten-
exoten in en rond Arnhem. Treffers verklaart: ‘Bij 
een test die een heel groeiseizoen duurde, bleek 
elektrocutie de effectiefste methode te zijn. 
Steken met een schop en daarna handmatig uit-
trekken is alleen efficiënt op kleinere oppervlak-
tes, tussen beplanting en op locaties waar je niet 
met een machine kunt komen. Veelvuldig maai-
en zorgt alleen voor een zichtbare afname in 
hoogte- en diktegroei en daarmee een beheers-
bare situatie. Met name voor grote oppervlaktes, 
van 1000 tot 5000 m2, is dit het efficiëntst. Om 
een beheersbare situatie te krijgen, bestaat de 
behandeling uit jaarlijks ongeveer tien maai-
beurten.’
In heel Nederland is sprake van overlast van 
invasieve exoten, waaronder, naast Japanse 
duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzen-
balsemien. De gemeente Arnhem heeft voor 
de bestrijding van deze soorten verschillende 
bestrijdingsmethoden in het bestek staan. 
Treffers: ‘Gezien de oppervlakte en de wensen 
voor de omgeving, zetten we in samenspraak 
met de gemeente Arnhem op een aantal spe-
ciaal aangewezen locaties in op elektrocutie, 
zowel van Japanse duizendknoop als reuzen-
berenklauw. Sommige aangewezen plekken 
waren lastig te ontgraven, bijvoorbeeld terreinen 
direct naast een particuliere tuin of langs een 
slootkant. Ontgraven moet namelijk al snel tot 
minimaal 80 cm diep. En niet alleen ontgraven, 
ook de aanvoer van schone grond is op menige 
locatie een heel gedoe. Het brengt bovendien 
heel wat transport- en verwerkingskosten met 
zich mee.’

Ervaringen in Engeland
Dolmans Landscaping Services heeft zich 
vooraf goed laten voorlichten door de Engelse 
leverancier van het elektrocutieapparaat. In 
Engeland is Japanse duizendknoop al een aantal 
jaren een fors probleem, zelfs zodanig dat een 
hypotheekverstrekking ervan kan afhangen. 
Elektrocutiebestrijding wordt daar al drie à vier 
jaar ingezet.

Aan de hand van de ervaringen van Engelse col-
lega’s legt Treffers uit: ‘Het apparaat stuurt met 
een stang 4000 tot 5000 volt via de stengel door 
de plant. De plant krijgt een flinke klap tot in 
de wortels. De sapstroom geleidt de elektrische 
stroom. De wortelcellen klappen door de hitte, 
hoe diep de wortels ook reiken. Doordat de hele 
wortel geëlektrocuteerd wordt, daalt het risico 
dat er opnieuw scheuten opkomen uit wortel-
resten aanzienlijk. Wortels die niet geraakt zijn, 
komen nog een keer op. Daarom moet het pro-
cedé een paar keer herhaald worden.’

‘De bestrijding bestaat uit drie jaar lang vier-
maal per jaar een behandeling. De behandeling 
is arbeidsintensief; doordat wij nu de nodige 
ervaring hebben, halen we inmiddels 100 -200 
m2 per dag. Maar in Engeland zijn de resultaten 
goed. Naarmate de tijd verstrijkt, hoef je minder 
vaak te behandelen, want er komt steeds minder 
duizendknoop terug. Na drie jaar is sporadische 
inspectie voldoende. De behandeling is niet 
schadelijk voor de overige begroeiing of insec-
ten en kan dus zeer selectief toegepast worden. 
Ook laat deze methode de grond onaangeroerd, 
waardoor er geen problemen met pfas kunnen 
ontstaan.’

DUIZENDKNOOP
5 min. leestijd

Locatie in Arnhem vol Japanse duizendknoop

Dezelfde locatie in Arnhem tijdens de eerste behandeling
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Veiligheid rond elektriciteit
Er moet allicht voorzichtig en secuur worden 
gewerkt voor de veiligheid van de omgeving 
en de medewerkers. Iedere medewerker die 
werkt met elektrocutie heeft een speciale vei-
ligheidstraining gevolgd bij importeur Ramm 
Equipment. Treffers: ‘De speciaal aangewezen 
locaties voor elektrocutiebestrijding worden 
zorgvuldig afgezet ter beveiliging van de omge-
ving. Er zit een dubbele beveiliging met aarde op 
het elektrocutieapparaat. Ook draagt de mede-
werker speciale laarzen. Voor de veiligheid wordt 
er in teams van twee gewerkt. Nadat de werkplek 
is afgezet, moet de tweede persoon toezicht 
houden op de machine en de omgeving.’

Alles in huis
Mart Hoppenbrouwers, commercieel directeur 
van Dolmans Landscaping Group: ‘Wij hebben 
alles in huis om een effectieve bestrijding te kun-
nen uitvoeren. Dat begint met het inzichtelijk 
krijgen van plekken waar de exoten voorkomen. 
Deze leggen wij vast in ons registratiesysteem 
DPI: Dolmans Project Insights, waartoe de 
opdrachtgever ook toegang heeft. Wij leveren 

een rapportage met daarin de te behandelen 
locaties, de omvang van het probleem en de 
voorgestelde aanpak. Dolmans Landscaping 
Services heeft verschillende apparatuur en 
methodes en is dus niet afhankelijk van slechts 
één bepaald systeem. Wij kiezen voor elke speci-
fieke situatie de juiste aanpak voor het gewenste 
resultaat. Dat kan bijvoorbeeld een snel resultaat 
zijn met wat hogere kosten, of een wat langere 
doorlooptijd voor lagere kosten. Voor een bouw-
locatie die binnenkort moet worden opgeleverd, 
zal een snelle methode vereist zijn; een groene 
zone langs gemeentelijk terrein mag een langere 
doorlooptijd hebben.’

Resultaten
In Arnhem is het eerste groeiseizoen inmiddels 
verstreken. Het beeldresultaat ziet er goed uit. 
‘We hebben viermaal behandeld. Op de laatste 
afbeelding kun je zien hoe een kluit duizend-
knoopplanten aan het verrotten is; dat is te zien 
aan de paddenstoelen die opkomen. Bovendien 
komen er minder planten op vanuit wortelresten 
in de grond. Dit is een veelbelovende constate-
ring.’

Voor alle exoten geldt verder
‘Door een langetermijnplan te maken, kan de 
bestrijding in de toekomst afnemen of zelfs 
overbodig worden’, verklaart Hoppenbrouwers 
tot slot. ‘Hierbij kan ook overwogen worden om 
het leefklimaat van de exoten aan te passen. Dat 
kan onder andere door een nieuwe landschaps-
inrichting met inheemse soorten die opgewas-
sen zijn tegen de exoten, of door te zorgen voor 
schaduw bij exoten die daar niet van houden. Er 
kan ook gekeken worden naar het optimaliseren 
van de omstandigheden voor predatoren zoals 
schimmels of insecten die de exoten bestrijden, 
bijvoorbeeld door middel van infecteren.’

Dezelfde locatie in Arnhem bij de vierde behandeling: een sterke afname van 

Japanse duizendknoop

Er zit een dubbele 
beveiliging met 
aarde op het 
elektrocutie-
apparaat

Alfred Treffers Mart Hoppenbrouwers
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Op de voorgrond een kluit duizendknoopplanten die aan het 

verrotten is, zichtbaar aan de paddenstoelen die opkomen


