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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 25 november 2019 stelt u ons een vraag over de aanpak van de eikenprocessierups door het inzetten
van de grote poppenrover. Deze kever geldt als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vraag als volgt.
Vraag:
1. De BSD-fractie verzoekt uw college te bekijken, eventueel samen met andere gemeenten, of
her introductie (van de grote poppenrover) hier tot de mogelijkheden behoort.
Antwoord: Tot nu toe is in Nederland weinig bekend over de grote poppenrover. Deze keversoort is in Nederland
officieel geregistreerd als uitgestorven, reden waarom over deze kever geen actuele informatie beschikbaar is.
Informatie van geraadpleegde specialisten van natuurverenigingen leveren op dit moment nagenoeg geen extra
informatie op. Ook in de literatuur is over deze kever weinig aanvullende informatie beschikbaar. Omdat een
succesvolle bestrijding van de eikenprocessierups een complexe aanpak vergt zijn echter alle suggesties voor
bestrijding welkom. We gaan dan ook op zoek naar meer informatie over de mogelijke inzet van de grote poppenrover.
Indien u echter al wel meer informatie beschikbaar heeft gaan wij hierover graag met u in gesprek.
Ingrijpen met een natuurlijk middel tegen eikenprocessierups zoals u voorstelt vergt een uitgebreid wetenschappelijk
onderzoek over een langere periode. Uit ervaringen in het verleden met vergelijkbare situaties is bekend dat de
mogelijkheden, onmogelijkheden en risico's goed moeten worden onderzocht. In het eerste kwartaal van 2020 zullen
we u informeren of nadere informatie beschikbaar is.
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups in 2020 is al wel een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn
onderstaande de acties opgenomen die op korte termijn verder worden uitgewerkt.
• Uitgeven van nestkasten voor vogels die eikenprocessierupsen eten.
• Aanbrengen van kasten voor vleermuizen, deze eten nachtvlinders, waaronder de eikenprocessierupsvlinder.
• Inzaaien van bloemenmengsels, en planten van struiken en bloembollen (in de directe omgeving van eiken)
waardoor natuurlijke vijanden zoals diverse soorten wespen en vliegen worden gelokt.
Minder
aanplant van eiken, en alleen als deze gemengd met andere boomsoorten worden aangebracht.
•
• Het maaibeheer van (delen) van grasvelden en bermen zodanig aanpassen dat er meer natuurlijke vijanden
van eikenprocessierups in komen. Dit echter alleen als de verkeersveiligheid niet in gevaar komt (uitzicht) en
dit geen overlast voor de omgeving oplevert (onkruid op verharding).
• Uitzetten van larven van insecten die natuurlijke vijanden van de EPR zijn .

De overlast van eikenprocessierups wordt in sterke mate veroorzaakt door een verstoorde balans waardoor er te
weinig natuurlijke vijanden van de rups zijn. Samengevat komt het er op neer dat genoemde acties tot doel hebben de
biodiversiteit te herstellen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425.
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