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9.19 handleiding Veilig reuzenberenklauw steken 
De reuzenberenklauw kan veel overlast veroorzaken. Dat is de reden dat deze planten op 
een lijst staan die actief moet worden bestreden. Het sap van reuzenberenklauw in 
combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid 
overgevoelig voor zonlicht. 
De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus. 
De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere 
planten weg, waardoor de biodiversiteit in een gebied afneemt. Doordat hij na de bloei 
zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere gebieden waar hij woekert. 
 
Met wie ga je op pad? (vanwege Corona) 

• Ga met maximaal twee personen het bos in. Uit eenzelfde huishouden mogen er 
natuurlijk meer mee. 

 
Wat heb je nodig? 

• Zorg dat je geschikte kleding aan hebt, een broek van stevige stof, wandelschoenen 
of laarzen, draag (tuin)handschoenen, regenpak (eventueel) 

• Een goede spade, die je goed de grond inkrijgt voor het uitsteken. 

• Eventueel een schoffel om de grote bladeren van een afstand af te steken. 

• Eventueel iets te eten/drinken. Na een uur is een pauze echt wel nodig! Of je laat het 
bij een uur. 

 
Hoe moet je de RBK’s uitsteken? 

• Herken je de plant? 2 video’s en 2 teksten: 
https://www.youtube.com/watch?v=kG5vCqeYGow 
https://www.youtube.com/watch?v=vwjiSeb4FpQ 
Tekst: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Berenklauw-Wat-te-doen-met-
Reuzenberenklauw.htm 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenberenklauw 

• Het uitsteken, hoe doe je dat?   
https://www.youtube.com/watch?v=CPGpr0atScM 

Kernpunt: steek de bovenkant van de wortel af, 
zodat deze dood gaat en de plant niet opnieuw 
gaat groeien. Dus 15-20 cm diep, zodat de 
vertakkingen bovenaan de wortel eraf zijn.  
 
Afsnijden 
Soms is de grond te hard om nog uit te steken. 
Dan is afsnijden ook een optie 
 
Probeer de plant niet aan te raken, dat is de best remedie om het sap op je huid te 
vermijden. Mocht je de plant toch met je handschoenen aanraken is het een idee om thuis je 
handschoenen uit te spoelen. 
Sap van de plant op je huid? Spoel dit direct met water of ander onschadelijk vloeistof af en 
dek dat deel van je huid af zodat er geen licht bij kan komen. 
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