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Uw brief van

Onderwerp

Afhandeling toezegging T2018-078
Inzet van sluipwespen tegen overlast
honingdauw/bladluis

Geachte Raadsleden,
In de Commissie Ruimte van 11 september 2018 heeft fractie Wij Lansingerland een vraag gesteld over
de bestrijdingsmogelijkheden van honingdauw. Honingdauw is een heldere nectar-achtige vloeistof die
onder andere wordt afgegeven door de bladluis. Wij Lansingerland verwees daarbij naar een nieuwe
aanpak met sluipwespen. De wethouder zegde toe te onderzoeken welke rol sluipwespen kunnen spelen
bij het bestrijden van de overlast van honingdauw en de Commissie Ruimte te informeren (T2018-078).
Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten.
Pilot luisbestrijding met sluipwespen
Afgelopen jaar is de gemeente Woensdrecht een pilot gestart met de inzet van sluipwespen als
bestrijding tegen bladluizen in de openbare ruimte. Zover bekend zijn zij de enige gemeente die
sluipwespen inzetten. De sluipwesp bestrijdt de luis door eieren in of op andere insecten te leggen (te
parasiteren), waarna de luis doodgaat en er een nieuwe sluipwesp uit voortkomt.
Pilot resultaten
Doordat het een pilot betreft en de monitoring nog niet is afgerond, is het nog te vroeg om vast te
kunnen stellen of de inzet van sluipwespen wel of niet effectief is in de openbare ruimte. Net als de
aanwezigheid van de luizen, is de succesvolle inzet van sluipwespen weersafhankelijk. Door de
weersveranderingen en de gevoeligheid van zowel de luis als de sluipwesp hiervoor, is monitoring
ingewikkeld. Om die reden is de pilot voor meerdere jaren ingezet, zodat op termijn een eenduidige
conclusie getrokken kan worden.
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Vervolg
We volgen de ontwikkelingen van deze pilot en ook van andere bladluisbestrijdingsmethoden. Als daaruit
een effectieve methode en efficiënte aanpak voortkomt, passen wij deze toe in Lansingerland.
Hiermee beschouwen we deze toezegging als afgehandeld.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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