
Factsheet Reuzenberenklauw 
(Heracleum mantegazzianum)

Herkenning

Hoogte plant 3,5 - 5 meter
Bloeiwijze Scherm (50 cm doorsnede)
Kleur bloem Wit
Bloeiperiode Vanaf juli
Stengel (Bladsteel) Rood/paars gevlekt
Bladkleur Frisgroen
Bladvorm Getand (spits)

Wettelijke status
De plant staat sinds augustus 2017 op 
de Unielijst van invasieve exoten (EU-
verordening  43/2014). 

Voor  EU-lidstaten geldt de plicht  om in 
de natuur aanwezige populaties op te 
sporen, te verwijderen of zo te beheren 
dat verspreiding wordt voorkomen.

Bestrijding
De reuzenberenklauw verspreidt zich via zaad. Stap 1 in de bestrijding is het voorkomen van zaadvorming. 
De meerjarige plant bouwt in 2 tot 3 jaar reservevoedsel op in de penwortel en gaat vervolgens bloeien. 
De beste bestrijdingsmethode is het diep frezen van de bodem waarbij de wortels verhakseld worden en het zaad dieper begra-
ven wordt. Begraven zaad kiemt niet. Is dat niet mogelijk dan start de bestrijding met het uitputten van de zaadbank gedurende 
minimaal 4 jaar. Dit kan door 3 x maaien per jaar. Vervolgens is het  zinvol de dan nog levende grote planten ondergronds te 
bestrijden door de wortel uit te graven of op 20 cm diepte door te steken.

Meer informatie

Leidraad Beheer 
Reuzenberenklauw

Factsheet NVWA 
reuzenberenklauw

Mocht u aanvullende verspreidingsgegevens hebben, dan is het zeer 
welkom als u die wilt invoeren via het NDFF, waarneming.nl of telmee.nl
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https://www.onkruidvergaat.nl/wp-content/uploads/Leidraad-beheer-Reuzenberenklauw.pdf
https://www.onkruidvergaat.nl/wp-content/uploads/Leidraad-beheer-Reuzenberenklauw.pdf
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw
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Risico’s
Ecologisch:
Schade aan biodiversiteit, vormt dichte bestanden 
waardoor inheemse vegetatie verdrongen wordt. Er 
kan erosie optreden wanneer ’s winters een dichte 
vegetatie van reuzenberenklauw op een talud afsterft. 
Volksgezondheid:
Het sap van de reuzenberenklauw, in combinatie met 
zonlicht op de huid kan bij mensen en honden leiden 
tot ernstige brandwonden.

Foto’s
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Jong blad reuzenberenklauw 

Verschil bladvorm tussen Gewone berenklauw (links) en de Reuzenberenklauw (rechts)   

Verschil stengels tussen Gewone berenklauw (links) en de Reuzenberenklauw (rechts)
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