
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. Sinds augustus 2017 is de Reuzenberenklauw opgenomen 
in de Europese Unielijst van invasieve soorten. In alle landen van de Europese Unie is bestrijding 
van de Reuzenberenklauw verplicht en verhandelen ervan verboden. De bestrijding van de plant 
vindt plaats middels maaien, begrazen en schoffelen in combinatie met de Berenklauwboor.
De Berenklauwboor verwijdert de wortels van de Reuzenberenklauw, waardoor de plant niet 
meer opnieuw gaat ontkiemen.

Veiligheid

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. 

Werkwijze

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.

1. Verwijder met een schoffel de bovengroei van de (jonge) plant.

2. Plaats de Berenklauwboor op de bodem (wortel in het midden van de cilinder) en druk de 
 boor een stukje in de bodem.

3. Draai de boor (rechtsom) in de bodem (ongeveer 15 cm).

4. Trek de boor uit de bodem.

5. Verwijder met een spatel de grond en de wortels via de open ruimte aan de zijkant van de 
cilinder.

6. Controleer het boorgat op restanten van de wortels en herhaal eventueel stap 2 t/m 5.
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