
De verleidelijke zomer

se schoonheid van 

Reuzenberenklauw; 

de bloeiwijze toont 

zeer veel zaad (foto: 

Barend de Voogd). 

Reuzenberenklauw in Nederland beheersen 
met een nieuw bioherbicide? 

Barend de Voogd & Harrie van der Hagen 

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is afkomstig uit het zuidwesten 

van de Kaukasus. De soort is in de ige eeuw ingevoerd als decoratieve tuinplant. 

De laatste 25 jaar neemt de soort in Nederland sterk toe en levert steeds meer pro

blemen op. Bij aanraking van het blad, haren of steel komt sap vrij, dat onder 

invloed van zonlicht ernstige brandwonden kan veroorzaken. Reden om de plant 

bij plantsoen, speelplaats en wandelpad te weren. Maar ook in natuurgebieden 

rukt de soort steeds meer op. Is deze plant nog wel te beheersen? Wellicht biedt 

een nieuw biologisch middel perspectief 

Verspreiding en ecologie 
Reuzenberenklauw komt vooral voor langs 

paden, watergangen, autowegen, volkstui

nen en braaklandjes en in open bosplant

soen en speelplaatsen, maar ook steeds 

meer in open natuurterrein op meestal 

gestoorde plaatsen. Afhankelijk van de 

bodemvruchtbaarheid wordt al snel een 

forse bladrozet gevormd tot 3 meter door

snede en ontwikkelt zich een zware pen-

wortel tot 60 cm en dieper. 

Het groeipunt ligt tot 20 cm diep. Er zijn 

geen bladeren aanwezig tijdens de winter. 

In het vroege voorjaar verschijnen blade

ren in het rozet en vanaf mei ontstaat de 

bloeisteel met een lengte tot vier meter. 

Hierop staan de grote witte samengestelde 

schermen. Het zaad rijpt in juli en augus

tus en is tot zeven jaar kiemkrachtig. Na 

de bloei kan de plant geheel afsterven of 

tot vijfjaar achtereen vanuit dezelfde pen-

wortel uitgroeien. Het wortelstelsel ontwik

kelt zich elk jaar verder (Tiley et al., 1996). 

Grote populaties van Reuzenberenklauw 

bestaan soms slechts uit enkele planten 

(Mayer, 2000). Door een krachtige en 

snelle bladontwikkeling en de vaak dichte 

populatie wordt alle andere begroeiing 

weggedrukt. Zelfs de eigen kiemplanten 

krijgen vanaf april geen kans meer. 

Een nieuwe beheersmethode 
Mechanische bestrijding van Reuzenberen

klauw lijkt in de praktijk beperkte succes

sen te hebben of leidt zelfs tot het stimule

ren van de ontwikkeling. Is er een andere 

aanpak met een lager letselrisico en een 

hogere effectiviteit? Een op basis van de 

algemeen in Nederland voorkomende 

schimmel Sclerotinia sclerotiorum ontwik

keld bioherbicide biedt welicht meer kan

sen. Het middel bestaat uit een kweek van 

schimmeldraden. 

Het experiment 
Een populatie van Reuzenberenklauw is 

meer dan zes jaar tweemaal per jaar 

gemaaid zonder enige afname. Op de helft 

van deze populatie is in het vroege voorjaar 

van 2002 op de ontwikkelende bladknop

pen schimmeloplossing aangebracht. Na 

twee seizoenen was van het behandelde 
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deel 80 % dood. Van het onbehandelde 

deel slechts 10 % (Voogd et al., 2003). De 

opengevallen bodem van het behandelde 

deel werd snel ingenomen door planten 

van de aangrenzende begroeiing waaron

der Hondsdraf (Clechoma hederacea), 

Zevenblad [Aegopodium podagraria), 

Akkerwinde {Coin/oli'ulus arvensis), Gewoon 

nagelkruid {Ceum urbanum) en grassen. 

De schimmel tast de wortel van de plant 

aan tot deze uiteindelijk dood is. Onduide

lijk is of het bioherbicide zonder maaien 

even effectief is. Mogelijk kan met maaien 

de schimmel zich massaler binnen de 

gastheer ontwikkelen en in kortere tijd zijn 

werk doen. Een parallelle toediening later 

in het jaar (eind mei, augustus en okto

ber) in een vergelijkbaar gemaaid plot had 

geen of een zeer sterk verminderd effect. 

Bijkomend voordeel van het vroeg in het 

voorjaar bestrijden is, dat het risico van 

letsel minimaal is (geen blad, geen fel 

zonlicht). 

Hoe verder? 

Landelijk is een aantal gemeenten bezig 

met beheersing van de plant maar door 

onvoldoende afstemming met overige 

grond- en groenbeheerders (provincie, 

waterstaat, waterschap) blijft het vaak 

dweilen met de kraan open. Een landelijke 

aanpak is hard nodig. Daar komt nog bij 

dat zolang tuincentra de plant blijven aan

bieden, de beheersing van Reuzenberen-

klauw problematisch blijft. 

Recent is het platform Landelijke Activitei

ten Reuzenberenklauw (LARb) opgericht. 

Op basis van literatuur en veldinformatie 

is een overzicht samengesteld van 

beheersmaatregelen (chemisch, maaien, 

grazen) en hun effectiviteit (informatie bij 

eerste auteur). Vooralsnog lijkt gebruik 

van het bioherbicide de meest effectieve 

methode te zijn, maar er is meer onder

zoek nodig, onder andere om de werking 

van het bioherbicide zonder extra maatre

gelen te toetsen. Het ontbreekt echter aan 

financiële middelen voor nader onderzoek, 

om het middel bedrijfsklaar te maken en 

om te komen tot een gecoördineerde 

nationale aanpak van het probleem. Op 

zoek naar een uitweg is besloten tot opzet 

van een adviesbureau met specialisatie 

ecologisch beheer Reuzenberenklauw: 

Plant Biocontrol International te Zutphen. 

Belangstellenden worden opgeroepen zich 

te melden bij de eerste auteur om te 

komen tot een fundamentele aanpak van 

het probleem van Reuzenberenklauw. 
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Dankwoord 
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Massale loo % Reuzenberenklauw 

kolonie, waarin beheersexperimen-

ten werden uitgevoerd in 2003. 

Hier is tijdens de bloei een blok 

gemaaid, waar we veel ogen aan

troffen voor volgend seizoen op de 

'oude' plant (foto: Barend de 

Voogd). 

Naschrift 

Inmiddels is met enkele terreinbeheerders, 

waaronder Staatsbosbeheer, dit voorjaar op 

bescheiden schaal gestart met het terugdrin

gen van Reuzenberenklauw in enkele gebie

den, in samenwerking met Plant Biocontrol 

International. Hierbij is, na ontheffing van 

het CTB, gebruik gemaakt van BioBeer en 

worden de eerste resultaten in de nazomer 

van 2006 verwacht. Isolatie van schimmels 

in bespoten gewas toonde aan dat in de 

meeste gevallen de in BioBeer aanwezige 

fungus in het weefsel terug was te vinden 

(46 uit 58 monsters). In onbespoten weefsel 

kwam hij geen enkele keer voor (o uit 6). 

Lopend onderzoek geeft (nog) geen inzicht 

hoe de schimmel zich in de gastheer ontwik

kelt. Dit najaar wordt daarvoor wortelweefsel 

onderzocht van bespoten en onbespoten 

planten. 
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