Vrijwilligers verwijderen gevaarlijke reuzenberenklauw

Oegeruimd staat netjes

LEIDEN - De lentè doet langzaam
de parken in Leiden eer groen
kleuren. Dit betekent meteen ook
dat ongewenste planten zich laten
zien. Een daarvan is de reuzenberenklauw. Deze plant is ooit in Europa geïntroduceerd, maar hoort hier
niet thuis. Zeker niet in een park
waar kinderen spelen. De sappen
veroorzaken ernstige brandwonden op de huid en in de ogen. Vrijwilligers gingen daarom afgelopen
zaterdag aan de slag om deze reuzenberenklauw te verwijderen.

Biologe Rinny Kooi legt de deelnemers
de opruimactie het verschil uit
tussen de inheems en de exotische berenklauw (Tekst en foto: Ilse van Vliet).

deze reuzenberenklauw zoveel
mogelijk te verwijderen." Rinny
benaderde Bert Stemerdink,
voorzitter van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark.
Van oorsprong was deze stichting een actiegroep die campagne voerde tegen het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Na het referendum
in maart van dit jaar zijn ze nu
langzaam

De reuzenheren.klauw kan wel
vier meter hoog worden. Door
zijn grootte neemt hij veel zon
weg voor overige planten, wat
de biodiversiteit kan verstoren.
Bovendien spelen er veel kinderen in het park. Deze combinatie
maakte het voor biologe Rinny
Kooi noodzakelijk om actie te
ondernemen. "Het is voor kinderen gewoon heel pijnlijk als ze in
aanraking komen met de gevaarlijke sappen. Deze tijd van het jaar
is de plant nog niet heel groot,
dus nu is het juiste moment om

een vrijwill:igerso -

ganisatie geworden die graag
wil meedenken over het beheer
en het onderhoud van het park.
Door deze zaterdag aanwezig te
zijn met een groep vrijwilligers
geven zij het goede voorbeeld.
Rinny liet de aanwezigen eerst
het verschil zien tussen de reuzenberenklauw en de inheemse berenklauw. Onze soort is
kleiner, donkerder van kleur
en ook de bladeren hebben een
iets andere vorm. Deze inlandse
berenklauw is een voedselbron
voor rupsen, waardoor er later

het jaar prachtige vlinders in het
park zullen vliegen. Gekleed in
lange broeken.Iange mouwen en
met handschoenen aan liepen ze
gezamenlijk het parkin. De groep
vrijwilligers herkende al snel tussen het gras en overige planten
tal van berenklauwen. Met meegebrachte tuinkrabbers werden
de planten uit de grond gestoken
of afgesneden.. H plan - mi
zeker nogde eerst omende twee
zaterdagen door te gaan, onkruid
vergaat immers niet. Meedoen?
Graag verzamelen om 10.30 uur
bij de ingang van het park aan het
Van Vollenhovenplein. •
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