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Nr. 55 Reuzenberenklauw 

handmatig bestrijden 
De bestrijding van de invasieve exoot de Reuzenberenklauw kan op verschillende manieren:  

- Wanneer de plant net opkomt (tot 50 cm) wordt het hart van de plant uitgestoken met een schop of 

berenklauwboor.  

- Planten tot 1 meter kunnen handmatig bestreden worden door te schoffelen of te maaien met een zeis.  

- Planten hoger dan 1 meter kunnen beter machinaal worden bestreden, omdat het risico groter is om 

geraakt te worden door de plant. Na half juni wordt de berenklauw niet bestreden, omdat dit juist tot 

verspreiding van het zaad kan leiden.  

De plantensappen van de Reuzenberenklauw veroorzaken, onder invloed van UV, tweedegraads brandwonden 

op de huid. Daarnaast kan de geur van de Reuzenberenklauw irritatie van de neus- en oogslijmvliezen geven en 

leiden tot intolerantie of een allergische reactie. 

 

Werkzaamheden 
• Uitsteken of uitboren wortelpunt, schoffelen, maaien met de zeis 

Gereedschappen  
• Berenklauwboor 

• Spade/kabelschep 

• Schoffel   

• Zeis  

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Handschoenen  

• Veiligheidsschoenen of stevig schoeisel met goed profiel 

• Huidbedekkende kleding zoals lange broek en overhemd 
met lange mouw 

Basismaatregelen 
Hieronder staan de algemene basismaatregelen voor veilig werken. Die gelden dus in principe bij alle werkzaamheden. 
 

• Vrijwilligers zijn bekwaam in de werkzaamheden. In het veld is altijd een ervaren begeleider aanwezig.   

• Gereedschappen en PBM’s zijn altijd goed onderhouden.   

• Gereedschappen en PBM’s worden op de juiste wijze gebruikt.   

• Vrijwilligers dragen werkhandschoenen en er is een EHBO-koffer aanwezig.  

• Wij adviseren het dragen van veiligheidsschoenen. Stevige schoenen volstaan bij incidenteel vrijwilligerswerk.   

• Er zijn voldoende hulpverleners aanwezig. Wij adviseren minimaal twee hulpverleners per groep. Organiseer bij 
grotere groepen meer hulpverleners.  

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht gehouden.   

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar om veilig te werken  

Maatregelen van deze VRIE 
Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die specifiek horen bij de werkzaamheden en omstandigheden uit 
deze VRIE. Neem de maatregelen over op het werkdagformulier. De volledige lijst vind je in het kleurenschema hierna.  

 

• Verwijder de plant bij voorkeur in een jong stadium. 

• Draag huidbedekkende kleding. 

• Zorg dat hulpverleners weten hoe te handelen bij een blootstelling aan plantensappen.  

• Zorg dat er altijd een jerrycan met schoon water aanwezig is en spoel de huid meteen als er sap op komt. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

2e graads brandwonden door sap van de 
plant 

• Draag huidbedekkende kleding (lange mouwen en 
lange broek) 

• Zorg dat hulpverleners weten hoe te handelen bij een 
blootstelling aan plantensappen van de Berenklauw.  

• Zorg dat er altijd een jerrycan met schoon water 
aanwezig is en spoel de huid meteen als er sap op 
komt. 

• Verwijder de plant bij voorkeur in een jong stadium 

Midden 

!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Laag  

! 
Irritatie van de neus- en oogslijmvliezen, 
intolerantie voor geur 
 
Rug- of andere klachten door fysieke 
belasting 

• Verwijder alleen lage planten tot 1 m. (Hoe hoger de 
plant hoe groter de geurverspreiding.) 
 

• Neem een goede werkhouding aan: let op een stabiele, 
ruime voetenstand. Hou je rug recht.  

• Neem regelmatig pauze. 

 


