
Aanpak Reuzenberenklauw
In Coronatijd



Berenklauw bestrijding met:
• Schapen en varkens
• Boren
• Knippen

Wat is er gedaan in 2020









Er ontstaan soms meerdere gaten, opvullen met zand



Hoe pakken 
we het aan?: 
Knippen 
planttop

Ø Ontwikkelen gebogen 
snoeischaar

Ø Zekerheid dat de plant 
geen overlast veroorzaakt

Ø Plant laten doorgroeien 
tot het juiste moment





Schapen en Varkens

Ø Op plekken waar ruimte is voor jaarrond 
begrazing

Ø De dieren geven de berenklauw geen kans meer 
om te groeien

Ø Na 7 jaar zou het gebied berenklauwvrij kunnen 
zijn 



Resultaten

21 juni 2019 24 juli 2019 6 juli 2020



21 juni 2019 24 juli 2019 6 juli 2020

Te hoge begrazing, 
geen ondergroei

Minder begrazing, 
wel ondergroei



Boren van jonge planten

Waar: Uitlopers van haarden in Leeuwarden

Doel: De wortel van losse planten vernietigen, 
zodat het niet meer groeit 

Tijd: Komende zeven jaar nieuwe planten 
inventariseren en verwijderen



Boren van jonge planten

Gebeurt alleen buiten de haarden en op plekken 
waar overlast is (speeltuinen & dichtbij paden)

Te laat bij speeltuinen en paden? Maaien!



2018

2020



Van jonge plant naar volgroeid 

De gemeente laat de planten groeien, wanneer:
• Veel bij elkaar staan (een haard)
• Niet op een gevaarlijke plek staan (Bosplatsoen of Berm) 
• Te laat om te boren 



Knippen planttop
Actie in de haarden of vergeten uitloper

De haarden komen niet tot zaaien en dus 
verdwijnt de plant uit de gemeente

Aankomende 7 jaar haarden controleren en 
verwijderen



Resultaat: De plant sterft langzaam af en heeft zicht niet voortgeplant



Administratie



Aan de slagVier teamsElk team heeft een eigen 
gebied



Bij klachten: wie onderneemt actie?

Staat haard/plant in de app?

Is er potentieel gevaar?

Direct actie vereist?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Berenklauwteam

Berenklauwteam

Berenklauwteam

Rayonbeheerder

Klacht over berenklauw!



Zomer Hoogseizoen

Personeel wordt ingehuurd voor bestrijding van 
juni tot september

Berenklauwen verschillen in bloeitijd

Ontstaan haard met geknipte en bloeiende 
planten

Dus om de veertiendagen monitoren en knippen 



Wanneer de top van de berenklauw op tijd wordt 
gesnoeid kan er geen zaad worden ontwikkeld en 
sterft de plant.

De los gesnoeide top kan worden achtergelaten



Proef: zaadvorming berenklauw



Resultaat: Geen Zaadzetting



De plant sterft langzaam af en heeft zicht niet voortgeplant, maar de plant denkt van 
wel: Verwachting 30% minder berenklauwen dan in 2020



De berenklauw is net als the black knight in the holy grail
Volledig overtuigd dat het nog kan, maar eigenlijk is het voorbij



Hierdoor krijgen inheemse planten weer de kans

Hondsdraf onder een dode stengel Brandnetel naast begraasde berenklauw



Belangrijk voor 2021 om:

Doorgaan met boren en knippen

Derden instrueren op bestrijding berenklauw

25% minder personeel door afname berenklauw

Consequent monitoren en foto’s blijven maken



Communicatie derden



Planning

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decPlanning
Gesprekken derden

Boren
Knippen

Monitoren


