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Beste heer Van der Kallen,

Onlangs ontvingen wij uw brief waarin u vraagt de bestrijding van eikenprocessierups langs de Steenbergseweg en de 
Klutsdorpseweg uit te voeren. Naar aanleiding van uw deze brief delen wij u het volgende mede.

Vraag:
1. Op 25 mei 2020 is er melding gemaakt van het voorkomen van eikenprocessierupsen op de eiken aan de 
Steenbergseweg tussen de stoplichten bij de A4 en Klutsdorp. Ook op de Klutsdorpseweg staan eiken met deze 
rupsen. Dit gebied zou niet aangemerkt zijn als bestrijding gebied.
Gezien de fietspaden gebruikt worden door forse aantallen fietsers en schoolgaande kinderen is bestrijding zeer 
gewenst. Ook dienen deze eiken opgenomen te worden op de kaarten zodat zij volgend jaar gewoon in de 
bestrijdingsprogramma’s worden opgenomen.
Antwoord: De gemeente heeft alle locaties waar eiken staan in beeld. De locaties waar eikenprocessierups voorkomt 
worden doorlopend geïnventariseerd. Op de kaarten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn alleen die eiken 
aangegeven waar de gemeente eerder dit jaar aan preventieve bestrijding heeft gedaan. Deze kaarten zijn op de 
website van de gemeente te raadplegen: https://www.berqenopzoom.nl/eikenprocessierups/. Op alle overige locaties 
worden de rupsen bestreden door deze weg te zuigen. Langs de Steenbergseweg en de Klutsdorpseweg zijn de 
rupsen ook op deze manier bestreden. Na afloop van het seizoen 2020 wordt de inzet van de diverse 
bestrijdingsmethoden tegen eikenprocessierups geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zal een beslissing worden 
genomen hoe het bestrijdingsprogramma voor 2021 er uit komt te zien.

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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