
Berenklauwboor
Effectieve, ergonomische bestrijding van Reuzenberenklauw

Meet the difference



Reuzenberenklauw bij de wortel aanpakken
De Reuzenberenklauw wordt steeds vaker in landelijk gebied 
aangetroffen en in toenemende mate als een probleem 
ervaren, mede vanwege de schadelijke werking van de 
toxische stof in het sap van de plant op huid en ogen. 
Onder de grote planten groeit geen enkel gewas meer. 
De bodem verschraalt en wordt erosiegevoelig. Langs 
watergangen is dit een groot probleem voor wallen, dijken en 
waterkeringen. 

Sinds augustus 2017 staat de Reuzenberenklauw in de 
Europese Unielijst van invasieve soorten. In alle landen van 
de Europese Unie is bestrijding van de Reuzenberenklauw 
verplicht.
 
De Berenklauwboor

Om de bestrijding nog effectiever te maken is in 
samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland een 
handboor ontwikkeld voor het verwijderen van de wortels: de 
Berenklauwboor. 

Het boorlichaam met een lengte van 33 cm heeft een diameter 
van 89 mm. De eendelige boor heeft een totale lengte van 
111,4 cm. De boor is gemakkelijk te legen met behulp van een 
gebogen spatel (art. nr.: 04050120).

Voor een effectieve bestrijding van de plant wordt de 
Berenklauwboor ingezet naast de bestaande manieren 
van bestrijding: schoffelen, maaien en begrazen. De 
Berenklauwboor verwijdert op ergonomische en effectieve 
wijze de wortels van de Reuzenberenklauw, waardoor de 
plant niet meer opnieuw gaat ontkiemen. Voor een effectieve 
bestrijding wordt aangeraden zowel in het voorjaar vóór 
de bloei als in het najaar de wortels van de niet bloeiende 
exemplaren te verwijderen.

Gebruik tijdens het verwijderen van de Reuzenberenklauw 
beschermende kleding. Denk hierbij aan het dragen van 
handschoenen, lange broek en lange mouwen. Een groot 
aantal mensen is namelijk gevoelig voor de toxische stof van 
de Reuzenberenklauw. 

Royal Eijkelkamp behoudt zich het recht voor om specificaties als gevolg van technische ontwikkelingen zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. 
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