
Onderwerp: Bestrijding eikenprocessierups

     

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren we bewoners in het buitengebied hoe we de eikenprocessierups 
in Leusden bestrijden en wat u daar binnenkort van kunt merken. Wat opvalt, is dat we in het 
buitengebied in de avond en nacht bestrijden.

De haartjes van de eikenprocessierups hebben vorig jaar in de maanden mei, juni en juli 
veel gezondheidsklachten bij inwoners veroorzaakt, van jeuk tot luchtwegklachten en 
oogproblemen.  Vorig jaar zogen we alleen nesten in eikenbomen weg op het moment dat er 
overlast werd ervaren. Om klachten zoveel mogelijk te voorkomen, bestrijden we de rups dit 
jaar grondiger. We zetten twee soorten biologische bestrijdingsmiddelen in nog voordat de 
brandharen van de rups voor problemen kunnen zorgen. 

Buitengebied 
In het buitengebied van Leusden bestrijden we de eikenprocessierups met nematoden, ofwel 
aaltjes. Dit zijn kleine wormpjes die de rupsen al in een vroeg stadium eten. Dit middel 
kunnen we al inzetten voordat de bladeren aan de bomen groeien. Andere rupsen blijven 
dan gespaard omdat deze pas later komen. Zo kunnen zoveel mogelijk rupsen overleven en 
blijft de schade aan de natuur beperkt. We bestrijden met nematoden op plekken waar 
relatief meer beschermde vlinders voorkomen en dit is met name in het buitengebied. 
Nematodes zijn niet schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren. 

In de avond en nacht
Nematoden verdragen geen uv-licht. De bestrijding van de rups moet daarom in de avond en 
nacht gebeuren. Een tractor met spuitmachine rijdt in de avond of nacht langzaam bij u door 
de straat om de eikenbomen met kracht te bespuiten. Hiervan kunt u mogelijk kortdurend 
geluidsoverlast ondervinden.  Omdat er altijd rupsen zijn die het bespuiten overleven, 
herhalen we de behandeling na circa 10 dagen. Na twee behandelingen is het grootste deel 
van de rupsen gedood. Als de overgebleven rupsen dan toch nog voor overlast zorgen, 
zuigen wij alsnog nesten weg. 
Wanneer we bij u in de straat langskomen kunnen we nog niet precies zeggen, dit is 
afhankelijk van het weer. Hoe sneller het opwarmt, hoe sneller de rupsen zich ontwikkelen 
en wij kunnen starten met bestrijden. Zoals het er nu naar uitziet, denken wij met de eerste 
bestrijding te beginnen vanaf 8 april in het buitengebied. 
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Waar bestrijden we niet?
Op twee wegen in het buitengebied bestrijden we de eikenprocessierups niet. Dat zijn de 
Moorsterweg en de Stoutenburgerlaan. In voorgaande jaren  zijn op deze twee wegen heel 
weinig eikenprocessierupsen in eikenbomen aangetroffen. Wellicht is hier het natuurlijke 
evenwicht meer in balans vanwege de aanwezigheid van veel bos en struweel. Dat trekt veel 
vogels en insecten aan die graag een rupsje lusten. We houden de ontwikkeling van de 
rupsen daar wel nauwlettend in de gaten en bestrijden alsnog op het moment dat er overlast 
ontstaat. Op de plekken die voor grote tractoren onbereikbaar zijn, kunnen we niet 
bestrijden. Dit betreft de Liniedijk, het Anemonenbosje in de wijk ’t Vliet en park Princenhof. 
Daar hangen we net als in voorgaande jaren waarschuwingsbordjes op. 

Bestrijding in de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom gebruiken we Xentari, een biologisch bestrijdingsmiddel dat 
bestaat uit bacteriën. Dit middel gebruiken we op plekken waar relatief veel mensen komen. 
Denk aan drukke fietsroutes, schoolpleinen, winkelcentra, woonwijken. Het voordeel van 
Xentari is dat het zeer effectief is en bijna alle rupsen na één behandeling doodt. Het nadeel 
is dat Xentari niet alleen dodelijk is voor de eikenprocessierups maar ook voor andere 
rupsen. Dit is daarom schadelijker voor de natuur dan nematoden.  Xentari is niet schadelijk 
voor andere dieren of voor mensen. Xentari wordt in de biologische landbouw ook gebruikt 
op de groentes die we eten.

Meer natuurlijke vijanden
Bij de overweging voor de keuze tussen Xentari, nematoden en niet bestrijden, is het voor 
ons de uitdaging een juiste balans te vinden tussen het voorkomen van de overlast die de 
rups veroorzaakt en het versterken van de biodiversiteit. Vooral op de langere termijn zorgt 
de biodiversiteit voor voldoende natuurlijke vijanden om de eikenprocessierups in toom te 
houden. Dit stimuleren we door nestkastjes voor koolmezen op te hangen op plekken waar 
we niet machinaal kunnen bestrijden, maar ook op andere plekken in Leusden. Koolmezen 
lusten graag eikenprocessierupsen. Ook zaaien we de bermen in met bloemenmengsels 
waar veel natuurlijke vijanden van de rups op af komen, zoals de sluipwesp.

Vragen
Hebt u vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups? Stel uw vraag bij voorkeur via 
het formulier op onze website https://www.leusden.nl/melden.html . Anders kunt u ons bellen 
via telefoonnummer 14033.

Met vriendelijke groet,

Wim Vos
wethouder groenbeheer
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