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Geachte Raad,
Door raadslid Cees Bremmer van de CDA-fractie zijn op vrijdag 19 juni 2020 vragen gesteld met
betrekking tot de bestrijding eikenprocessierups. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.
Naar aanleiding van zeer recente berichten op de sociale media, die erg kritisch zijn over de
aanpak van de bestrijding ervan door de gemeente c.q. de WODV.
Vraag 1.

Is het College bekend met deze berichten?

Antwoord 1.

Het college heeft kennis genomen van deze berichten.

Vraag 2.

Kan zij de kern van de aanpak c.q. de bestrijding en achtergronden ervan
nader toelichten?

Antwoord 2.

Begin dit jaar heeft het college het ‘Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups
gemeente Voorschoten’ met u gedeeld. In dit plan van aanpak staat dat de
gemeente onder andere biologische bestrijding (nematoden) inzet voor de
bestrijding van de eikenprocessierups. Deze bestrijdingsmethode is toegepast op
het moment dat de eikenbomen net in het blad kwamen. Dit is ook het moment dat
de eikenprocessierupsen actief op zoek gaan naar voedsel (eikenbladen), waardoor
de bestrijding van deze rupsen het meest succesvol is. De bestrijding vond in de
avond en nacht plaats, omdat de nematoden niet tegen zonlicht kunnen.

Vraag 3.

Deelt zij de kritische reacties van bv bewoners van de Krimwijk, zoals op
de sociale media en in tweets valt ter lezen?

Antwoord 3.

Nee, het college deelt deze kritische reacties niet. Wel volgen we de ontwikkelingen
en invloed van deze bestrijdingsmethode op andere dieren dan de
eikenprocessierups. De nematode bestrijdt namelijk insecten met een ‘soft body’ en
daardoor dus ook andere rupsen dan de eikenprocessierups. De invloed van deze
bestrijdingsmethode op andere insecten wordt onderzocht. De resultaten worden
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meegenomen in de evaluatie van het ‘Plan van aanpak bestrijding
eikenprocessierups gemeente Voorschoten’.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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