Resultaten vragenronde Eikenprocessierups en de bestrijding, mei-juni 2020

Toelichtingen bij Vragenronde over de Eikenprocessierups en de bestrijding ervan.
In de periode tussen medio mei en 14 juni 2020 peilden we de mening van de inwoners van de
gemeente Raalte over de vraag wat de rol van de gemeente moet zijn t.a.v. de bestrijding van de
Eikenprocessierups. Voor het verslag verwijzen we naar de www.burgerpanelraalte.nl
Op de vragen werden de volgende toelichtingen gegeven:
Vraag 1: Wat is uw mening over de bestrijding van de eikenprocessierups.
Gegeven toelichtingen op meerkeuzevraag:
1. In de omgeving van ons huis staan ook veel eiken met verschrikkelijk veel
Eikenprocessierupsen. (buiten bebouwde kom). Vorig jaar heb ik gevraagd om nestkastjes,
maar die waren toen niet beschikbaar. Dit jaar heb ik 2 kastjes toegewezen gekregen, maar
omdat onze straat een lange eikenlaan is, is dit een druppel op de gloeiende plaat en niet
afdoende. Mijn suggestie; Stel voor dergelijke lanen meer kastjes beschikbaar en laat de
buurt ze ophangen. Een nestkastje kost niet veel. Ik heb er dit jaar 10 bijgekocht (voor +/- 60
euro) en zelf opgehangen. Dit zal ongetwijfeld goedkoper zijn dan dit bestrijden/bespuiten
met chemische of biologische middelen.
2. Ik heb ergens gelezen dat diversiteit in het aanplanten van bomen (meerdere soorten) de
meest natuurlijke manier is om de rups te doen verdwijnen op termijn. Misschien moeten we
daar ook voor kiezen.
3. Lastig onderwerp. Achter onze tuin, maar wel overhangend over onze tuin hebben wij 2
grote oude eikenbomen staan. Vorig jaar heeft de gemeente na een klacht razendsnel
gereageerd en de nesten weggezogen. De overlast was verschrikkelijk. Na het snelle
optreden van de gemeente was het gelukkig voorbij. Echter hebben wij ook een bijenkast in
onze tuin staan ........
4. Xentari is van Bayer, en die werkt samen met Monsanto, en die maakt Roundup. Moet ik nog
verder gaan?
5. Het is niet voor niets dat de eikenprocessierups in zovele aantallen aanwezig is. De natuur is
verstoord en men moet echt wel proberen om dit weer recht te zetten. Men schiet teveel
door naar geld verdienen en productie verhogen. Foute boel.
6. Goed dat deze rupsen worden bestreden, vooral als je tuin wordt omzoomd door
eikenbomen van de gemeente.
7. We hebben een eikenboom in de tuin waar de eikenprocessierups op zit, er hangt op
diezelfde boom een kastje waar koolmezen in zitten dus in dit geval heeft het niet gewerkt.
8. De bermen laten groeien en bloeien zorgen dat de koolmees en de pimpelmees weer terug
zijn en zich veilig voelen langs de weg. Ook de sluipwesp houdt van hoog gras , dus de
bermen niet meer maaien maar laten groeien met veel bloeiende planten.
9. Biologische wapens, als Anthrax, zijn ook biologisch. Maar niet onschadelijk voor de
gezondheid. Bayer heeft geen geweldige reputatie als het gaat om transparantie over de
effecten van hun middelen. Toch kijk ik liever voorbij een kortstondig gebruik van deze
middelen en zou ik bij de gemeente willen hameren op meer diversiteit in de beplanting. Nu
is het de eik, over 4 jaar is het de berk of de beuk of de spar.
10. Zelf vind ik, dat mensen een verantwoordelijkheid hebben. Je kunt als (lokale) overheid niet
alles indammen. Als bomen die besmet zijn, universeel gemerkt worden, kun je het makkelijk
herkennen en zelf de keuze maken of je doorgaat, andere weg kiest of voorzichtig zijn.
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11. Ik heb zelf net 6 eiken gekapt vanwege Eikenprocessierups. Je kon niet meer fatsoenlijk
zitten.
12. Is Xentari het enige middel ?? Gaarne ook alternatieven als keuze voorleggen.
13. Biologische landbouw, zoals gemengd bedrijf. Dus voer voor dieren op eigen bedrijf. Ook dus
nu zegt men circulair. Vrucht wissel met aan grond gebonden gewassen. Dit bevordert
evenwicht in de natuur!!!
14. Terugdringen van de populatie eikenprocessierups lijkt me belangrijk. Op lange termijn het
best door een gezond evenwicht met de natuurlijke vijanden. Wegzuigen van nesten is
misschien duur maar ook goed te organiseren. Voor de belangrijkste plekken langs fiets- en
wandelroutes vind ik preventief spuiten met bijv Xentari te billijken, maar het moet niet uit
gemakzucht of kostenoogpunt algemeen goed worden.
15. Waar de gemeente nu mee bezig zijn met de bestrijding vind ik goed en hopen dat je rustig
kunt lopen fietsen.
16. Ik zie op de Harinkdijk vogelhuisjes hangen, en ze spuiten Xentari. Rupsen weg en vogels niks
te eten. Lijkt me een betere keus om 1 van beide te doen.
17. O.a. bij ons aan de overkant, waar onze auto op de parkeerplaats staat. Er zal een middel
gebruikt moeten worden dat effectief is voor het probleem en dat is op dit moment Xentari.
Nemathoden kunnen ook toegepast worden zoals nu ook gebeurt bij oppervlaktewater.
Maar zijn ook niet-selectief op de processierups. Uiteraard is het gebruik van natuurlijke
vijanden het best, maar dit zal met het ophangen van mezenkasten niet voldoende zijn.
18. Ik heb een sterke voorkeur voor natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups,
bijvoorbeeld door het ophangen van vogelhuisjes en zaaien van bloemenmengsels in de
bermen.
19. Ik wil een oplossong die zo milieuvriendelijk als mogelijk is, maar eigen gezondheid gaat toch
voor. Afgelopen jaar veel fysieke ongemakken gehad door de rupsen.
20. Xentari is geen onschuldig middel. Het is een landbouw gif. Direct ermee stoppen in de
woonwijken. Het doodt de mezen. En de vlinders.
21. In het algemeen zijn rupsen die overlast veroorzaken middels brandharen in opmars; naast
de eikenprocessierups komen ook de dennenprocessierups en bastaardsatijnrups steeds
vaker voor in Nederland. De twee laatstgenoemde zijn in Raalte zover ik weet niet in grote
getale aanwezig en zal in overlast/aantallen t.o.v. de eikenprocessierups meevallen, gezien
hier doorgaans meer eiken zijn dan dennen of doornen. Toch kan het zijn dat bij gebrek aan
voedsel de drie rupsensoorten zich uitbreiden naar andere typen bomen. Gezien de heftige
piek in het aantal rupsen zal naar mijn idee een aanpak vanuit meerder invalshoeken gepland
over meerder jaren nodig zijn. Op deze wijze kan op korte termijn een sterke daling in aantal
rupsen ingezet worden en op lange termijn het aantal rupsen op een verantwoorde wijze op
een acceptabel niveau gehouden worden.
Voor de bestrijding op verantwoorde wijze op lange termijn is het stimuleren van groei in de
koolmezenpopulatie en mogelijk de bronswesp (een parasitaire wesp) nodig. Dit zal echter
de huidige piek niet kunnen drukken, het inzetten van actieve bestrijding met Xentari en het
actief wegzuigen van nesten hier voor nodig is. Het gebruik van Xentari zal beperkt moet
blijven tot het drukken van de huidige piek in de meest heftige regio's. Het actief wegzuigen
zal nodig zijn om eventueel gemiste grote nesten weg te zuigen. Alleen de bomen die een
groot nest hebben zullen gemarkeerd moeten worden om deze het volgende jaar preventief
met Xentari te kunnen behandelen. Als de daling in aantal rupsen en stijging in natuurlijk
vijanden is ingezet, zal het gebruik van Xentari afgebouwd moeten worden om op lange
termijn over te gaan op alleen natuurlijke bestrijding en actief wegzuigen. Het lijkt erop dat
Xentari overigens niet alleen andere rupsen dood, maar ook gevaarlijk is voor vogels, wat de
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groei in koolmezenpopulatie mogelijk tegenwerkt. Nadat het rupsenseizoen voorbij is zou
het ook nuttig zijn om de achtergebleven nesten op te zuigen om deze brandhaard van
brandharen weg te nemen. Het vervangen van eiken met bomen die minder aantrekkelijk
zijn voor de eikenprocessierups lijkt mij een middel wat op lange termijn overlast kan
voorkomen, bijvoorbeeld langs drukke fiets- en wandelroutes. Op korte termijn lijkt mij dit
niet verstandig gezien de financiële lasten die beter besteed kunnen worden aan de korte
termijn strategie. Overigens zou het kunnen zijn dat als de piek in aantal rupsen niet wordt
gestopt, de rups zijn voorkeur van voedselbron in tijden van schaarste kan verleggen naar
andere boomsoorten, waardoor een nieuwe piek zou kunnen ontstaan.
Dat het een lastige kwestie is dat is wel duidelijk, er is te veel bestrijdingsmiddel waar van
verteld wordt dit is biologisch en dat later niet het geval is en schadelijk is voor de vogels etc.
Maar bestrijden is zeer goed want die rups heeft geen enkele nut en heel vervelend voor de
mens..
De burger moet ook zijn verantwoording nemen door ook hun eigen tuin in te richten die
dieren aan trekken. Daarbij is het natuur/leven daar ga je met respect mee om. Door deze
overlast laat de natuur merken dat het uit balans is.
Worden de vogelnesten niet aangetast met het spuiten onder druk in de bomen? Ik zie dat
het met een behoorlijk geweld gebeurt.
Zet in op natuurlijke bermen en mezen kasten etc. Nu worden mezenkasten uitgedeeld en
vervolgens de voedselbron van de mezen gedood. Dat is niet logisch. Daarnaast weten de
mensen die Xentari spuiten een eik niet van een els te onderscheiden, dus deze bomen
worden ook gespoten!
Ik heb een sterke voorkeur voor natuurlijke bestrijding ... En ben daarom juist tegen Xentari.
Het doodt teveel andere rupsen en daarmee ook andere dieren in de voedselketen.
Niet met de natuur bemoeien
Bayer vertrouw ik niet. Mijn voorkeur gaat uit naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen ook
zullen de tuinen van inwoners van de gemeente Raalte groener moeten worden. Ik zie veel
buren volop gif spuiten en hele achtertuinen vol steen hebben daar ligt een deel van het
probleem waarom er zo weinig natuurlijke vijanden zijn.
Bayer is niet te vertrouwen net als elke medische producent want er schijnen meerdere
rupsen dood te gaan dan alleen de eikenprocessierups. Plus Bayer heeft geprobeerd om
Monsanto over te kopen en zo de rechten op alle genetisch geproduceerd voedsel onder
patent te krijgen wat onze boeren nog meer schaadt.
Kappen die bomen en mooie nieuwe bomen planten, probleem opgelost lijkt mij en einde
van deze jaarlijkse discussie, hoe moeilijk kan het zijn, maar waarschijnlijk heb je daar weer
tegenstanders voor en dan begint er weer een nieuwe discussie haha.
Wat er nu is gebeurd: burgers hebben vogelkastjes opgehangen, gemeente komt ‘s morgens
vroeg, voor ons onaangekondigd, langs om de bomen te bespuiten. Spuiten komt niet tot in
de kruin en de vogels die in de nestkastjes zouden kunnen zitten gaan hun werk ook niet
meer doen. Zonde van de kosten en energie die er in gestoken is.

Vraag 3: Kijkend naar andere gemeente in Overijssel dan kun je de gemeenten indelen in drie
groepen. Sommige gemeente gebruiken géén bestrijdingsmiddelen als Xentari. Anderen gebruiken
deze terughoudend en reactief (bij overlast). Weer anderen (waaronder Raalte) zeggen: de overlast
van de rupsen is groot, het middel is (volgens producent en NVWA) biologisch, dus we gebruiken het.
Wat vindt u: wat moet Raalte doen?
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Gegeven toelichtingen:

1. Waar ik woon staan erg veel Hollandse eiken. Het is bijna niet te doen als de brandharen weer
overal komen. De kinderen hebben er ook veel last van. Echter wel op zoek gaan naar goed
biologisch bestrijdingsmiddel. Zolang deze er nog niet is wel Xentari gebruiken. Zeker op
plekken waar veel gefietst en gespeeld wordt. Verder ook alternatieve bestrijding d.m.v.
nestkastjes ophangen.
2. Als de bijen maar niet doodgaan.
3. Gebruiken, maar wel zoeken naar alternatieven om de rups te bestrijden.
4. Ik heb vertrouwen dat de gemeente de juiste middelen gebruiken, en we hebben zelf er veel
last van. Ook zouden deze eikenbomen jaarlijks goed moeten worden onderhouden, en dat is
helaas nu niet het geval.
5. Buitengebied daar waar belangrijke fietsroutes lopen centrum gelijk goed aanpakken
6. Niet preventief spuiten. Zinloos, kost veel geld en resultaat is zeer wisselend.
7. Overlast van de eikenprocessierups inperken is belangrijkste doel. Zoveel mogelijk door in te
zetten op een natuurlijk evenwicht met stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rups.
Zorgvuldige inzet van andere middelen om de 'oorlog' versneld te winnen vind ik acceptabel,
mits dit tot zo weinig mogelijk nevenschade voor andere organismen leidt.
8. deskundigen wijzen op he gevaar van het gebruik van dit middel. Voorkeur heeft andere
behandeling.
9. Afgelopen week was men in de gemeente Raalte de eikenprocessierups aan het bestrijden met
Xentari. Allereerst moesten we de bestuurder van de tractor vragen of hij even kon stoppen
met spuiten, zodat wij er langs konden lopen ..... Vervolgens waren we helemaal verbaasd toen
we zagen dat ook alle andere bomen, die in de buurt van de eiken stonden, werden gespoten
met Xentari. Aan de ene kant geeft de gemeente nestkastjes weg zodat meer vogels, die de
processierupsen eten, kunnen nestelen; aan de andere kant spuiten ze al het leven in de eiken
en omringende bomen dood. Wat mij betreft ophouden met spuiten!
10. Vergelijk daarbij ook waarom 1/3 van de gemeenten het middel niet gebruiken. Wat is hierin
voor hen doorslaggevend? Beschikken zij over informatie die in de besluitvorming van Raalte
nog niet is afgewogen?
11. Ik denk dat het belangrijk is om op gebieden waar veel fietsers langskomen (denk aan
doorgaande route Heino Raalte) , speeltuinen en rondom scholen zwembad preventief te
behandelen om de overlast te voorkomen. Daardoor heb je minimaal gebruik van dit middel en
kunnen op plekken waar minder overlast te verwachten is de overige rupsensoorten zich
ontwikkelen tot mooie vlinders .( al vind ik het nog wel lastig omdat daar dan ook de
processierupsen zullen blijven leven en volgend jaar weer voor meer problemen kunnen
zorgen...)
12. Ik zou graag zien dat er wordt aangestuurd op een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
biodiversiteit te steunen. 75% van vlinders, bijen en veel andere insecten is verdwenen door oa
inzet van deze middelen. Laten we samenwerken met de natuur. Nestkasten ophangen,
bloemenmengsels strooien en bewustwording creëren over de natuurlijke samenwerking.
13. Liever opzuigen bij overlast en in zetten op natuurlijke preventie door bermen en mezen etc.
14. Denk ook eens aan het wegbranden. Gewoon de vlam erop en de boomschors dan
nabehandelen.
15. Graag zo snel mogelijk. Ze spuiten wanneer er kinderen spelen.
16. Zoals beargumenteerd bij mijn toelichting in vraag 1 denk ik dat de gemeente Raalte er goed
aan doet Xentari op korte termijn in te zetten om de piek in het aantal rupsen te drukken.
Echter denk ik dat het belangrijk is een meerjarenplan te maken waarbij het gebruik van Xentari
wordt afgebouwd en de populatie van andere soorten t.b.v. natuurlijke bestrijding wordt
opgebouwd. Het lijkt er namelijk op dat Xentari naast andere rupsen/insecten ook vogels
schade lijkt te doen, iets wat de lokale biodiversiteit (net als de overpopulatie in
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eikenprocessierups) niet ten goede komt. Tijdens deze overgang zal het gebruik maken van het
actief wegzuigen van rupsen of besproeien van bomen met nematoden nodig zijn om het tij te
keren. Uiteindelijk zal het gebruik van nematoden mogelijk ook afgebouwd moeten worden, ik
kan mij voorstellen dat deze ook andere rupsen aanvreten. Het gebruik van parasitaire wespen
zou ook erg werkzaam kunnen zijn, maar zou ook andere eitjes van rupsen/vlinders kunnen
infecteren, wat mogelijk op lange termijn vervolgens ook afgebouwd zou moeten worden.
Olie is ook biologisch / natuur product en zorgt ook voor rotzooi , laten we zorgen voor een
evenwicht.
Zolang het geen andere dieren schaadt.
Er zou ook een biologische oplossing kunnen zijn, door aaltjes in de bomen te spuiten. Ga eens
informeren bij gemeenten die dit gebruiken en of dit afdoende werkt. Kunnen de nestkasten
ook blijven zitten. Als gemeente op de oude voet verder gaat, moeten ze de burgers er op
wijzen dat nestkasten ophangen geen nut heeft.
De gemeente is al een paar jaar aan het sproeien maar zet geen zoden aan de dijk. Dus wat
voor zin heeft dit dan ?
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