
Invasieve exoten in gemeente beuningen
Opgelet! 

Aziatische duizendknoop
Hoe herkennen?

Wat kunt u doen...

Waarom vervelend?
•  Stengels staan recht omhoog en kunnen wel 3 
    meter hoog worden. 
•  Bladeren hebben een frisgroene kleur, zijn 10-15 cm 
    en hartvormig (met of zonder duidelijk puntje).
•  In augustus tot en met oktober heeft de plant 
    pluimen met witte bloemen (tenzij de plant 
    klein wordt gehouden).
•  Bij de bladeren zigzagt de stengel 
    (goed te zien op de foto linksonder).

•  Woekert ernstig en uit plantresten (zoals 
    stengels) groeien weer nieuwe exemplaren.
•  Brengt schade toe aan bestrating en    
    riolering door sterke wortels. 
•  Verdrukt door snelle verspreiding        
    plantsoorten die belangrijk zijn voor
    insecten (slecht voor de biodiversiteit).

Invasieve exoten zijn plantsoorten die zich razendsnel verspreiden en zorgen voor overlast en schade. Inwoners en 
de gemeente kunnen overlast en verdere verspreiding samen voorkomen. 

...op gemeentelijke grond?
•  Locaties die nog niet bekend zijn bij de gemeente 
    doorgeven via de melddesk www.beuningen.nl 
    klik op “Melding omgeving”. Op de website staat 
    ook een kaart met alle bekende locaties.
•  U via samenindebuurt@beuningen.nl aanmelden 
    als vrijwilliger om met een werkgroep de planten 
    te verwijderen.

...op eigen terrein?
•  De planten (inclusief wortels) zelf verwijderen.
•  Plantresten NIET bij het groenafval, maar bij het 
    restafval doen.
•  De locatie aanmelden via de melddesk zodat de 
    gemeente in de gaten kan houden of de soort 
    zich verder verspreid.
  



Invasieve exoten in gemeente beuningen
Opgelet! 

Reuzenberenklauw
Hoe herkennen?

Wat kunt u doen...

Waarom vervelend?

Let op!

•  Stengels kunnen wel 5 meter hoog worden.
•  Bladeren hebben scherpe insnijdingen, zijn puntig 
    en kunnen wel 1 meter lang worden.
•  In juni tot en met augustus steken grote (30-50 cm), 
    witte bloeischermen boven de plant uit (tenzij de 
    plant klein wordt gehouden).
•  De dikke stengel heeft onderin harde haren en 
    paarsrode vlekken en strepen.

•  Bij aanraking met de huid kunnen de 
    plantsappen (in combinatie met zonlicht) 
    ernstige brandwonden veroorzaken. 

• De “gewone berenklauw” is wel een Nederlandse 
   soort en veroorzaakt geen overlast. Deze soort 
   wordt minder groot, heeft rondere, in plaats 
   van puntige bladeren en geen paars op de stengel.

Invasieve exoten zijn plantsoorten die zich razendsnel verspreiden en zorgen voor overlast en schade. Inwoners en 
de gemeente kunnen overlast en verdere verspreiding samen voorkomen. 

...op gemeentelijke grond?
•  Locaties die nog niet bekend zijn bij de gemeente 
    doorgeven via de melddesk www.beuningen.nl 
    klik op “Melding omgeving”. Op de website staat 
    ook een kaart met alle bekende locaties.
•  U via samenindebuurt@beuningen.nl aanmelden 
    als vrijwilliger om met een werkgroep de planten 
    te verwijderen.

...op eigen terrein?
•  De planten zelf verwijderen.
•  Voorkomen dat bloemschermen ontstaan (die 
    vanaf juni zaden gaan verspreiden).
•  Plantresten mogen bij het groenafval.
•  De locatie aanmelden via de melddesk zodat de 
    gemeente in de gaten kan houden of de soort 
    zich verder verspreid.
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