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UITNODIGING 
 
Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West 
 
Natuurlijk Delfland organiseert op woensdag 23 juni van 19:00 tot 21:00 uur een avond om 
reuzenberenklauwen uit te steken in het Abtswoudse Bos West in Delft. 
Opgeven is verplicht en na aanmelden volgt nadere informatie over de aanmeldplek, 
methode, veiligheid en materialen. Vraag een aanmeldingsformulier aan via 
medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. 
De aanleiding voor deze steekactie is dat veel reuzenberenklauwen in onze omgeving 
voorkomen; dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden 
bestreden. 
Het is ook een activiteit om met elkaar voor elkaar te krijgen en daar is in deze coronatijd 
grote behoefte aan. 
 
De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus. 
De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere 
planten weg.  Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere 
gebieden waar hij woekert.   
 
Natuurlijk Delfland organiseert op meerdere plekken het uitsteken van de reuzenberenklauw 
in Delft, Pijnacker en Rijswijk. 
Elke week wordt er gewerkt en de vereiste corona-afstand wordt streng gehanteerd. Vandaar 
dat opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel en 
dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in combinatie 
met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid overgevoelig 
voor zonlicht. 
 
Wilde bijen in je tuin 
 
Wegens groot succes organiseert Natuurlijk Delfland voor de derde keer een digitale 
bijeenkomst over wilde bijen in je tuin. Aan de hand van een presentatie vertelt Anna Kreffer 
over wilde bijen en hoe je ze kan helpen in je eigen tuin. De bijeenkomst is op 21 juni van 
20:00 – 21:30 uur, vraag de code aan via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com 
 
Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde 
bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij 
om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. 
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