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Geachte mevrouw Beuger,

U heeft aan ons vragen gesteld betreffende de ontwikkeling en bestrijding van

de

eikenprocessierups in waalre. Middels deze brief geven wij u hierop antwoord.
Antwoorden op uw vragen gesteld d.d. 3 augustus

:

1 Hoeveel klachten zijn er over dit onderwerp tot nu toe in 2ol9 geweest?

In 2019 zijn er meer meldingen over de eikenprocessierups geregistreerd dan in voorgaande
jaren. Meerdere meldingen over dezelfde locatie worden door het GCC als één melding
geregistreerd. In de terugkoppeling naar de melder wordt dan aangeven dat de betreffende
locatie al bij ons in beeld is. In totaal zijn erdit jaar 121 meldingen geregistreerd.
2 Wat heeft de gemeente Waalre

tot nu toe gedaan aan bestrijding?

De gemeente heeft de ontwikkeling van de eikenprocessierups vanaf het begin gevolgd en
bestreden door middel van het wegzuigen van de rupsen en hun nesten.

Prioriteit hadden scholen en plaatsen waar veel mensen samen- of langskomen zoals
bijvoorbeeld fietspaden. In bos- en natuurterreinen waar weinig mensen komen of kort
verblijven wordt niet bestreden.
3 Wat zijn de kosten die tot nu toe zijn gemaakt?
Tot nu toe is er ca. € 30.000,-- uitgegeven aan de bestrijding van de eikenprocessierups.
4 Wat wordt er aan preventie gedaan?

In het algemeen zijn wij voorstander van preventieve bestrijding. Echter voor de preventieve
bestrijding van de eikenprocessierups wordt elders gebruik gemaakt van het biologisch
bestrijdingsmiddel Xen Tari. Naast de eikenprocessierups dood dit middel ook de rupsen van
andere vlindersoorten. De eikenprocessierups komt alleen voor op de inlandse eik. Alleen als

de plaagdruk hoog is kan hij ook op andere soorten worden aangetroffen.
Voortplanting(nesten) zal op deze soorten echter niet plaatsvinden. Op inlandse eiken komen
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ca 400 soorten insecten en mijten voor. Eiken zijn dus zeer waardevol voor de biodiversiteit.

Daarom zijn

wij geen voorstander van grootschalige inzet van deze

bestrijdingsmethode.

Daarnaast is het aantal inlandse eiken(3.600), laanstructuren in het bijzonder, in de gemeente

Waalre beperkt. Daarom gaat onze voorkeur uit naar bestrijding door middel van het
wegzuigen van rupsen en nesten.

5 Is het u bekend dat bij de gemeente Sittard-Geleen al vanaf 2OO1 aan preventie
wordt gedaan, met als gevolg, dat daar dit jaar geen enkele processierups
gesignaleerd is?

Wij zijn bekend met de aanpak van de gemeente Sittard-Geleen. Naar aanleiding van het
contact met deze gemeente moeten wij de stelling, dat er sinds 2001 geen rupsen meer voor
zouden komen, nuanceren.
De Gemeente Sittard-Geleen is in 2OO7 gestart het preventief bestrijden van de
eikenprocessierups. Met uitzondering van de door de vlinderstichting aangeven rode
gebieden worden alle eiken(18.000) in de kern van de gemeente bespoten met het
biologisch bestrijdingsmiddel Xen Tari. Op deze bomen komen vrijwel geen rupsen meer
voor. In de door de vlinderstichting aangegeven gebieden worden de nesten weggezogen en
in het buitengebied wordt de rups niet bestreden.

5 Dat deze gemeente graag haar kennis wil delen met andere gemeenten?
Wij volgende ontwikkelen op de voet. Het uitwisselen van kennis met andere partijen en
gemeenten is daar onderdeel van. 7o nemen wij bijvoorbeeld in september deel aan het
landelijk cong res ei kenprocessierups.

7 Bent u het met ons eens dat preventie beter is dan bestrijding?
Zie antwoord onder 4

8 Heeft de gemeente een plan, hoe ze de komende jaren de eikenprocessierups
denkt te weren?
Wij gaan vooralsnog door met de huidige bestrijdingsmethode maar blijven de
ontwikkelingen rond het voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups op de voet
volgen. Als er voor de Waalrese situatie een betere (preventieve)bestrijdingsmethode
voorhanden is dan nemen wij die over. Daarnaast gaan wij, afhankelijk van de ontwikkeling
van de rups, de bestrijding eerder opschalen en de communicatie over het voorkomen,
ontwikkeling en bestrijding van de eikenprocessierups eerder op te starten. Wij overwegen
om bij scholen en op plaatsen waar andere kwetsbare groepen samenkomen meer in te
zetten op preventieve bestrijding. Verder onderzoeken wij of voor monitoring en bestrijding
van de rups kan worden samengewerkt met andere gemeentes.
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