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25 juli 2020 
 
UITNODIGING 
 
Stop de reuzenberenklauw in Rijswijk 
 
Natuurlijk Delfland roept op mee te helpen met het uitsteken van de reuzenberenklauwen in 
Rijswijk. Op dit moment zijn er twee plekken waar dit zal gebeuren, het Wilhelminapark en 
het Pasgeldgebied. De eerste werkdag is op 28 juli 19:00 – 21:00 uur in het Wilhelminapark.  

Kom om 19:00 uur naar de Blokhut, Pieter Postmapad in het Wilhelminapark. Er 
wordt tot circa 21:00 uur gestoken. 
 
Neem je eigen gereedschap mee en lees de handleiding Veilig reuzenberenklauw 
verwijderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hanteren de vereiste corona-afstand streng, minimaal 1,5 meter. Vandaar dat 
opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel 
en dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in 
combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de 
huid overgevoelig voor zonlicht. 
 
Deze steekacties in Rijswijk organiseert Natuurlijk Delfland op verzoek van de 
gemeente Rijswijk. Natuurlijk Delfland organiseert ook in Delft en Pijnacker 
Reuzenberenklauwbrigades. 
 
De aanleiding voor deze steekactie is dat dit soort in grote hoeveelheden aanwezig is 
en dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden 
bestreden. 
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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. Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er 
steeds grotere gebieden waar hij woekert.   
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rijswijk. 
 
Met vriendelijke groeten 
Geert van Poelgeest    Wouter Muller 
voorzitter Natuurlijk Delfland   Begeleider RBB Wilhelminapark 
www.knnv.nl/afdelingDelfland   06 - 41 86 21 23  
06 - 33 00 17 42 
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