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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Maarten Balzar, D66 

Datum indiening: 9 augustus 2019 ( 2 weken uitstel i.v.m. vakantieperiode) 

Datum antwoord: 18 september 2019 

Onderwerp: Aanpak overlast van eikenprocessierups door verhoging biodiversiteit 

 

Inleiding 
De aanpak om overlast van de eikenprocessierups te verminderen is de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Een 
veelvoorkomende aanpak is het opzuigen van de ‘nesten’ en vervolgens verbranding. Ook zijn er bacteriepreparaten die 
middels kristalvorming in de darmen van rupsen de rups doden. Deze laatste methode kan ook schadelijke gevolgen hebben 
voor andere insecten en lijkt dus wat biodiversiteit betreft ongewenst. In Gooise Meren lijkt er ook steeds meer overlast te zijn 
van de eikenprocessierups. 
 
Vraag 1 
Hoe is de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar in Gooise Meren  aangepakt? 
 
Antwoord 
Gooise Meren heeft een contract met een gespecialiseerd bedrijf. Net als voorgaande jaren zijn de haarden van de 
eikenprocessierups bestreden door middel van het wegzuigen van de nesten. 
De weggezogen nesten worden apart afgevoerd en verbrand. 
 
Vraag 2 
Is dit gegaan naar de verwachting en wens van het college?  
 
Antwoord 
We hadden dit jaar landelijk te maken met een onvoorziene explosieve groei van het aantal nesten ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot langere wachttijden voor het weghalen van de nesten omdat er te veel werk voor het 
aantal  beschikbare gespecialiseerde bedrijven was.  We hebben tussentijds een prioritering aan moeten brengen om risico’s 
voor de volksgezondheid beperkt te houden. Het weghalen van de nesten binnen enkele dagen hebben we niet voor alle 
locaties gehaald we hebben daarom prioriteit gegeven aan plaatsen waar veel mensen en vooral kinderen samen kwamen. 
Zoals o.a. scholen, kinderdagverblijven en stranden. 
 
 
Vraag 3 
Hoe denkt het college dit in de komende jaren te gaan doen? 
 
Antwoord 
Voor de bestrijding van de Eikenprocessierups volgen we de landelijke ontwikkelingen. Het staat landelijk gezien ook hoog op 
de agenda. De landelijke overheid zoekt naar mogelijkheden om de lokale overheid te ondersteunen. Daarnaast zijn we sinds 
afgelopen jaar intensiever samen gaan werken met regiogemeenten en Goois Natuurreservaat om de bestrijding te 
verbeteren door te onderzoeken welke methoden naast het zuigen of preventieve behandeling kunnen worden ingezet. 
Gooise meren is dit jaar een pilot gestart met het verrijken van bermen ten gunste van de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. De eerste resultaten ter plaatse van de pilot zien er hoopvol uit. Tevens hebben we een 40 tal nestkasten 
verspreid in de gemeente geplaatst in de nabijheid van geïnfecteerde eiken. We monitoren komende jaren of de nestkasten 
worden gebruikt door mezen en of de eikenprocessierups op deze locaties afnemen Als dit zo is gaan we het natuurlijk meer 
toepassen. 
 
Als de eikenprocessierups sterk in aantal blijft toenemen zoals in 2019 het geval was, dan komen we er mogelijk niet onderuit 
om minder vriendelijke maatregelen in te zetten om zo de risico’s  voor de volksgezondheid te beperken.  
We volgen hierin de landelijke ontwikkelingen. Dit kunnen methoden zijn die naast de eikenprocessierups ook schadelijk zijn 
voor andere insecten. 
 
Vraag 4 
Is het college het ermee eens dat de beste methode om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan is door de 
biodiversiteit te verhogen? Is het college het ermee eens dat bestrijding door opzuigen/verbranden of bacteriepreparaten in 
dit opzicht ongewenst is? 
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Antwoord 
Wij vinden de verhoging van biodiversiteit  ook in dit verband belangrijk. Het vergroten van de biodiversiteit is echter een 
proces dat tijd kost. Het zal op korte termijn nodig blijven om de bestaande bestrijdingsmethoden toe te blijven passen. Het is 
daarnaast niet overal mogelijk de condities te verbeteren voor de natuurlijke vijanden van de rups. Uiteraard volgen wij de 
landelijke wijzigingen op gebied van nieuwe bestrijdingsmethoden om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Vraag 5  
Is er financiële ruimte en wil om middels verbeteren condities van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de overlast 
van de rups aan te pakken? 
 
 
Antwoord 
In het beheerplan is een bedrag van 20.000 euro opgenomen voor het versterken van de biodiversiteit. Dit bedrag kan worden 
aangewend om specifiek de omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren. Dit 
betekent wel dat het budget niet meer kan worden ingezet waarvoor het eigenlijk is bedoeld. Bovendien zal moeten blijken of 
dit budget toereikend is voor de te treffen maatregelen zoals: afplaggen huidige kruiden/grasberm, grondverbetering, 
inzaaien  specifiek mengsel en monitoring. Indien het budget onvoldoende blijkt zoekt het college naar ruimte en komt met 
een voorstel. 
 
Vraag 6 
Is daarbij de aanpak zoals in 2018 gestart in Westerveld (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=24604) hierbij een mogelijkheid en ziet het college kansen om dit ook in Gooise Meren voor 2020 op 
te zetten uit het huidige budget voor biodiversiteit? 
 
Antwoord 
In Gooise Meren loopt op dit moment een pilot die lijkt op de aanpak in Westerveld. Het budget voor versterking van de 
biodiversiteit kan worden aangewend voor het uitbreiden van deze pilot. Zie ook antwoord op vraag 5.  
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