
 

 
 
 

 

InspectieLABEL duizendknoop 

Inspectie van perceel op duizendknoop 

 

Adres : Bergweg 1, Zwolle 

 

Inspectie door : J. Engelbertink 

 

Inspectie datum : 01-01-2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Objectgegevens 

Plaats  Zwolle 

Straat  Bergweg 

Nummer + toevoeging  1 

Kadastraal nummer   F560H0000 

Oppervlak perceel  1000m² 

Oppervlak bebouwing  250m² 

   

   

Kaart  

 

Figuur 1Locatie aangetroffen groeilocatie van Japanse dui-

zendknoop (rood omlijnd) binnen het plangebied (blauw om-

lijnd). Bron kaartondergrond: Nationaal Georegister. 

 

 

  

Aanvrager inspectie 

Naam  Van der Marel 

Adres  Bergweg 1 

Plaats  Zwolle 

Telefoon  06 565 00 00 

E-mail  M.Marel@mail.com 

Contactpersoon  M. Marel 

   

 

   

   

   

Reden van inspectie 

Voornemens woning te kopen 

Overige opmerkingen 

In de koopovereenkomst is opgenomen dat er mogelijk 

Aziatische duizendknoop aanwezig is op het perceel 

Inspectiegegevens   

Opname datum  01-01-2020 

Label geldig t/m  01-01-2021 

   

Oppervlak Aziatische duizendkoop  12m² 

Overige invasieve exoten  Nee 

Aanwezig op aangrenzend perceel  Nee 

Afstand tot perceel  15m¹ 

Oppervlak perceel  1000m² 

Bergweg 1 Zwolle 

InspectieLABEL duizendknoop 
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INTRODUCTIE 

Via Exinvex heeft u een Aziatische duizendknoop inspectie aangevraagd. Hierbij ontvangt u het in-

spectierapport. Het perceel is daarnaast direct op overige invasieve exoten geïnspecteerd. Door deze 

inspectie heeft u op hoofdlijnen een beeld gekregen van de staat van het perceel en inzage in de kos-

ten om het perceel in goede staat te brengen. De algemene voorwaarden die op de inspectieopdracht 

van toepassing zijn verklaard, heeft u voorafgaand aan de keuring ontvangen. Hieronder vindt u een 

het rapport van de inspectie. 

 

SITUATIE 

Van der Marel is voornemens de woning aan de ‘Bergweg 1’ in Zwolle aan te kopen. Naar aanleiding 

van het voorlopige koopcontract waarin aanwezigheid van Japanse duizendknoop wordt benoemd 

heeft van der Marel, Exinvex gevraagd een inspectie uit te voeren. De duizendknoop inspectie is uit-

gevoerd binnen de begrenzing van het gehele perceel. 

 

  

  

Figuur 2 opname staat van groeilocatie 



 

 

 

INSPECTIE 

Voorafgaand aan het tekenen van het voorlopige koopcontract heeft een adviseur van Exinvex op 1 

januari 2020 het perceel geïnspecteerd op groeiplaatsen van Aziatische duizendknoop. De Aziatische 

duizendknoop is de hoofdsoort. Japanse duizendknoop is slechts één van de vier soorten duizendkno-

pen die in Nederland voorkomen en zeer invasief kan zijn. Het perceel is vlakdekkend onderzocht om 

nieuwe groeiplaatsen niet over het hoofd te zien. Afgezien van de reeds bekende groeiplaats, aan de 

oostkant van het perceel (zie figuur 1), zijn geen groeiplaatsen van Aziatische duizendknoop aange-

troffen op het perceel. 

 

 

Gezien de stengeldikte, tot 2cm, van de duizendknoop wordt aangenomen dat deze groeiplaats al mi-

nimaal vijf jaar aanwezig is en ondergronds een aanzienlijk wortelpakket gevormd heeft. Verwacht 

wordt dat de ondergrondse omvang van de groeiplaats 20% groter is dan het bovengrondse be-

groeide vlak.  

 

Tijdens ons bezoek is geconstateerd dat recentelijk het terras aan de zuidzijde van de woning op-

nieuw is aangelegd. Potentieel zijn hierbij wortel- en stengelfragmenten over een groter oppervlakte 

verspreid maar zijn daar de gevolgen nog niet zichtbaar van. Het terras ligt op 10 meter van de dui-

zendknoop groeiplaats. De kans is echter gering dat tijdens de werkzaamheden aan het terras de dui-

zendknoop is geroerd. De groeiplaats en een zone daaromheen met de verspreide wortel- en stengel-

fragmenten zijn in het veld gemarkeerd met drie piketten en staat weergegeven in figuur 1. Deze ge-

hele oppervlakte inclusief een gemiddelde buffer van 1 meter kan behandeld worden om de duizend-

knoop te verwijderen. De meest geschikte methode wordt verder behandeld onder advies maatrege-

len.  

 

Het is mogelijk dat kleine wortel- of stengelfragmenten toch zijn verspreid over een grotere afstand 

dan in het veld is waargenomen. We adviseren daarom met regelmaat het gehele terrein te inspecte-

ren op nieuwe groeilocaties en hergroei van duizendknoop gedurende het groeiseizoen (mei t/m sep-

tember). Bij aantreffen van nieuwe locaties of hergroei dient deze direct verwijderd te worden. 

 

Alle waargenomen planten betroffen de soort Japanse duizendknoop (Japonica fallopia). 

 

Aziatische duizendknopen en woningen 

Aziatische duizendknopen zijn vanaf 1800 ingevoerd als sierplant. Waaronder de ondersoorten Ja-

panse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachaliensis) en Bo-

heemse duizendknoop (Fallopia bohemica). Deze soorten zijn sterk invasief. Verspreiden gaat via 

wortel- en stengelfragmenten. Het sterke en snel groeiende wortelgestel kan schade aanrichten aan 

rioleringen, funderingen, metselwerk, bestratingen en andere begroeiing snel verdrukken.  

 

Wet en regelgeving invasieve exoten 

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, han-

del, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soor-

ten staan op de zogenaamde ‘Unielijst’. Ze zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de 

EU schade (kunnen gaan) toebrengen aan de biodiversiteit, menselijke gezondheid, veiligheid of de 

economie. Aziatische duizendknopen staan (nog) niet op de huidige Unielijst vermeld. 



 

 

LABEL 

Op basis van de inspectie van het perceel en de analyse heeft het perceel label B.  

 

ADVIES 

Op basis van een inspectie van het perceel en de meest recente inzichten en ervaringen ten aanzien 

van (effectiviteit van) bestrijdingsmethoden, is een analyse gemaakt van de situatie. Hieruit komt de 

meest geschikte methode voor bestrijding: grond vervangen. 

NAZORG 

Omdat niet uit te sluiten is dat achtergebleven wortelfragmenten alsnog uitlopen dient het terrein met 

regelmaat geïnspecteerd te worden op eventuele hergroei.  

 

BETEKENIS CATEGORIEEN 

 

  

Geen Aziatische duizendknoop aanwezig op perceel en geen invasieve exoot aan-
wezig op aangrenzende percelen binnen 10m¹ 

 

  

Aziatische duizendknoop aanwezig minder dan 5m² en/ of Aziatische duizend-
knoop of andere invasieve exoot aanwezig op aangrenzende percelen binnen 10m¹ 

 

  

Aziatische duizendknoop aanwezig op perceel, oppervlak kleiner groter dan 5m²  

 

  

Bij bijzondere omstandigheden kan deze categorie worden toegevoegd. In deze 
categorie worden eventuele aanvullende van belang zijnde punten benoemd. Zo-
als aanwezige schade aan gebouwen, oppervlaktes groter dan 25m² 
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KOSTENRAMING 

Hieronder vindt u een overzicht van de door de inspecteur ingeschatte kosten voor de maatregelen 

benoemd in het advies. Alle in de inspectie opgenomen kosten zijn exclusief btw.  

 

OVERZICHT INDICATIE KOSTEN 
        

OMSCHRIJVING m² / m³ / uur EURO KOSTEN DIRECT KOSTEN NAZORG 

Verwijderen bovengrondse begroeiing en storten 12 € 30,00 € 360,00  

     

Ontgraven grond met duizendknoop 12 € 20,00 € 240,00  

Afvoeren en storten grond met duizendknoop 12 € 240,00 € 2880,00  

Leveren en verwerken schone grond 12 € 20,00 € 240,00  

     

Afwerken terrein 24 € 10,00 € 240,00  

     

Nazorg (6x) 18 € 65,00  € 1170,00 

     

Begeleiding door adviseur  16 € 85,00 € 1.360,00  

     

  Bouwkosten subtotaal € 13.780,00  

     

Uitvoeringskosten (AKWR)  20,00% € 2.756,00  

     

Totaal bouwkosten excl. btw € 16.536,00       

 

Wat kunnen we nog meer voor u betekenen? 

Naast de inspectie op Aziatische duizendknopen kunt u bij ons ook terecht voor het opstellen van een 

werkplan, uitvoering, uitvoeringsbegeleiding, subsidies, natuurwetgeving, vergunningen en meer. Op 

exinvex.nl vindt u nog veel meer informatie.  

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons via 038-785 14 05. 

  



 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Inspectie 

De inspectie vormt een momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld het jaargetijde en de 

weersgesteldheid van invloed kan zijn. Zo kunnen oppervlaktes in de zomer beter opgemeten worden 

dan in de winter doordat de Aziatische duizendknoop dan in ruste is. 

De inspecteur voert een visuele inspectie uit. Niet alle onderdelen van een perceel zijn altijd (geheel) 

zichtbaar voor de inspecteur. Voor delen die aan het zicht zijn onttrokken, zoals alles onder maaiveld, 

onder gebouwen, geeft hij daarom een afgeleid oordeel. 

Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, grond-, hak- en breekwerk maken geen onderdeel uit van 

de inspectie. Wel kunt u naderhand met ons contact opnemen als u dit via ons wilt regelen, zoals een 

specialist of constructeur als er na de inspectie aanwijzingen zijn die nader onderzoek behoeven aan 

gebouwen of objecten.  

 

Kostenraming 

De inspecteur heeft in het rapport een raming van de kosten genoteerd. De afwerking van het perceel 

anders dan geëgaliseerd afwerken, behoort hier niet toe. De inspecteur noteert kosten die nodig zijn 

voor het elimineren van de duizendknoop. Bij directe kosten moeten maatregelen op korte termijn 

plaatsvinden om mogelijk verdere verspreiding of vervolgschade te voorkomen of heeft betrekking op 

veiligheid. Bij kosten voor de nazorg wordt 3 jaar aangehouden als gemiddelde termijn van nazorg. 

Bij kosten herstel is een schatting gemaakt indien Aziatische duizendknoop binnen 1m¹ van gebouwen 

of objecten staat. De uitgangspunten voor geraamde kosten zijn: 

1. Geen verbeteringen aan perceel 

2. Uitgevoerd door een professionele partij, exclusief btw 

Normaliter wordt in de kostenraming niet meegenomen: 

3. kosten voor sloopwerk 

4. kosten voor regulier onderhoud 

Uiteraard kan de uiteindelijke prijs voor het uitvoeren van de werkzaamheden verschillen van de kos-

tenraming. Zo zijn de mate van afwerking, exacte hoeveelheid vervuilde grond, uitvoeringstijdstip, de 

wijze van uitvoering, de totale omvang van een opdracht en de onderhandelingen met de aannemer 

hierop van invloed. De kostenramingen zijn dus indicatief. 

 

Bijmenging bodemvreemdmateriaal 

Indien de inspecteur tijdens het inspecteren van het perceel verdacht materiaal zoals asbest 

aantreft, maakt hij hiervan melding in het rapport. De inspectie is echter geen onderzoek naar de aan-

wezigheid van bodemvreemde materialen zoals asbest op het perceel en in de grond. 

Aansprakelijkheid voor het niet opmerken van bodemvreemd materiaal zoals asbestverdacht of as-

besthoudend materiaal wordt uitgesloten. Om het perceel en potentieel af te graven grond op eventu-

ele aanwezigheid van asbest te laten onderzoeken dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, 

een asbestspecialist te worden geraadpleegd. 

 

Uitsluitend voor opdrachtgever 

Het inspectierapport is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Geen enkele derde 

kan enig recht of aanspraak ontlenen aan de inspectie en/ of het rapport. 


