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Inleiding 
In Gooise Meren is, net als in omringende gemeente en daarbuiten, veel overlast van de processierups. Als mensen in 
aanraking komen met de rups (en de brandharen) kan gezondheidsklachten en huidirritatie veroorzaken. GDP heeft hierover 
de volgende vragen:  
 
Vraag 1 
Hoe groot is de overlast in Gooise Meren en hoe verhoudt zich dat tot eerdere jaren? 
 
Antwoord: 
De overlast is groter dan in vorige jaren. Dit jaar zijn er tot nu toe al 800 meldingen ontvangen. Soms gaat een melding over 
een enkele boom, soms gaat het om hele straten  (Eikenlaan Muiderberg). Vorig jaar zijn er 242 meldingen afgehandeld.  
 
Vraag 2 
Op welke wijze en in welke omvang wordt de processierups in Gooise Meren bestreden?  
 
Antwoord: 
We hebben daarvoor een contract afgesloten met een aannemer. De rups wordt weggezogen met speciale machines. De 
rupsen belanden in een afgesloten tank en worden daarna verbrand. 
De aannemer is elke werkdag in Gooise Meren werkzaam en kan ca. 15 tot 30 nesten per dag verwijderen. 
 
Vraag 3 
Is er voldoende mankracht beschikbaar om de processierups te bestrijden?  

 
Antwoord: 
Nee, de aannemer kan de vraag niet aan. Meer inhuren is niet mogelijk; alle machines en gekwalificeerd personeel worden al 
elders ingezet.   
 
Vraag 4 
Worden er ook alternatieven overwogen, zoals het spuiten van gif of een biologische oplossing – voor zover nu nog niet 
toegepast?  
 
Antwoord: 
Op de Rijksweg hebben we een experiment met een speciaal kruidenmengsel. Dit trekt o.a. sluipwespen aan, die de 
natuurlijke vijanden zijn van de larven die later eikenprocessierups (EPR) worden. De resultaten van dit experiment zijn nog 
niet geëvalueerd. Evaluatie vindt eind van dit jaar plaats. 
Bepaalde mezensoorten eten de larven van de EPR. We hebben inmiddels zo’n 40 nestkastjes opgehangen om te 
onderzoeken of dit een effectieve manier is om de rups te bestrijden. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. 
 
Vraag 5 
Vindt er binnen de regio coördinatie plaats bij de bestrijding?  
 
Antwoord: 
Nee, maar we zijn wel in gesprek met onze regiogemeenten en het Goois Natuurreservaat om te kijken op welke manier 
regionale samenwerking en coördinatie tot betere preventie en bestrijding zou kunnen leiden. 
 
Vraag 6 
Wat is de verwachting voor de komende jaren?  
 
Antwoord:   
De verwachting is dat dit probleem alleen maar groter wordt. Landelijk wordt er veel onderzoek naar gedaan en expertise 
ontwikkeld, in de hoop op effectievere preventieve maatregelen en bestrijdingsmogelijkheden. 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft onlangs te kennen gegeven dat zij op korte 
termijn een “Kennis- en adviescentrum dierenplagen ”zal instellen om Nederlandse gemeenten (en andere 
overheidsorganisaties) te ondersteunen bij het voorkomen en de bestrijding van eikenprocessierupsen. 
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Het College houdt zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. 
In het najaar zal een gemeentelijke werkgroep een protocol en draaiboek opstellen om ervoor te zorgen dat de gemeente in 
2020 maximaal kan inzetten op preventie, bestrijding en communicatie. 
 
 
 
 
 
 
 


