
De Reuzenberenklauw 
In de 19e eeuw is de Reuzenberenklauw uit Zuidwest-Azië als tuinplant 
in Europa geïntroduceerd. In de Benelux is deze exoot volledig 
ingeburgerd. De Reuzenberenklauw wordt anno 2010 steeds vaker in 
verstedelijkt gebied aangetroffen en, mede om de schadelijke werking 
van het sap van deze plant op huid en ogen, in toenemende mate als 
een probleem ervaren. 
 
Kenmerken Reuzenberenklauw 
De plant heeft klauwvormige bladeren. Hij kan, afhankelijk van de 
groeiplaats, in de lente in een paar maanden tijd uitgroeien tot een 
hoogte van 4 meter. Afhankelijk van de groeiplaats zullen de zaailingen 
na een of meerdere jaren de bloeifase bereiken. Het eerste jaar blijft de 
plant laag, het jaar erop is hij meestal volgroeid, en bloeit van juni tot 
augustus met samengestelde schermen vol witte bloemetjes. Na de 
bloei sterft de plant af.  

 
De plant is te vinden langs wegen en op plaatsen die niet begraasd of bewerkt worden. De 
Reuzenberenklauw is niet giftig; vooral schapen zijn er dol op. Wel bevat het sap van de plant waar 
mensen gevoelig voor kunnen zijn. Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap kan bij sommige 
mensen na 24 uur rode jeukende vlekken veroorzaken, die gevolgd worden door zwelling en 
blaarvorming. Het kan eruitzien als een brandwond en het kan twee weken duren voordat het 
genezen is. Als litteken kan er een bruinverkleuring optreden.  

Mechanische bestrijding 
Jonge planten laten zich goed uitsteken en de plant kan slecht tegen 
herhaald maaien. Wanneer in een gebied gemaaid wordt, moeten alle 
planten gemaaid worden. Dit betekent dat bij mechanisch maaien de 
planten die niet gemaaid zijn, handmatig moeten worden weg geschoffeld. 
Omdat de plant zich aan het maaien aanpast, dient er herhaaldelijk 
gemaaid te worden om te voorkomen dat de plant in bloei komt en tot 
zaadvorming overgaat. De bedoeling is dat de plant uitgeput raakt en niet 
constant uit blijft lopen. Langzamerhand wordt het steeds zichtbaarder dat 
niet alleen de plant zelf steeds kleiner wordt maar ook in kleinere 
hoeveelheden aanwezig is.  
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