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Onderwerp
Eikenprocessierups

Geachte leden van de gemeenteraad,

De kranten staan er vol mee: de eikenprocessierups. Zoals heel Nederland heeft ook de
Beemster last van deze rups, sinds 2016 zijn er elk jaar nesten gevonden. Landelijk is er
een verdrievoudiging van het aantal rupsen waargenomen sinds 2Q17 en de venruachting is
dat het aantal de komende jaren nog zal toenemen. Dit komt door de gunstige
weersomstandigheden, droge zomers en zachte winters zijn ideaal voor de rupsen.

Binnen de gemeentegrenzen zijn meerdere overheidspartijen betrokken die bomen in
beheer hebben, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK),
Provincie Noord-Holland en de gemeente Beemster. Daarnaast zijn er natuurlijk ook bomen
op particuliere grond die last hebben van de rupsen. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor
de controle en venrvijdering van nesten. Dit jaar zijn er in totaal 30 bomen gevonden die
aangetast zijn door de eikenprocessierups, en die in beheer van de gemeente zijn. De
meeste nesten zijn gezien bij bomen die in beheer zijn bij het HHNK.

De gemeente heeft de nesten goed in beeld, en deze maand worden de rupsen door een
gespecialiseerd bedrijf venruijderd. Vanwege de toename in het aantal rupsen in heel
Nederland is er veel vraag naar specialisten waardoor het venrvijderen van de nesten op
zich laatwachten. Het is van belang dat de nesten zorgvuldig worden verwijderd. Door het
gebruik van een speciale stofzuiger worden de nesten opgezogen en blijven er zo min
mogelijk brandhaartjes rondzwerven. De kosten voor het venivijderen van de rupsen in
gemeentelijk beheer zijn ongeveer €6.000,-.

Naast het laten venrvijderen van nesten treft de gemeente ook preventieve maatregelen. Er
worden vleermuizenkasten en mezenkasten opgehangen, dit zijn natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups die de verspreiding kunnen tegengaan. Verder is er ook landelijk
onderzoek naar de inzet van feromoonvallen. lndien bepaald wordt dat de
eikenprocessierups een groot gezondheidsrisico vormt (bijvoorbeeld wanneer veel mensen
en dieren ernstige klachten hebben), zal er op grotere schaal maatregelen worden
genomen. Bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen overheidspartijen. Op dit moment
wordt er actie ondernomen aan de hand van de behoefte en de situatie.
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Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u kijken op de gemeentelijke website
https://www.beemster.neUcontenVhoe-gaan-we-om-met-de-eikenprocessierups. Nesten die
niet zijn gemarkeerd door middel van een lint kunnen worden gemeld bij het KCC of via de
MOR-app. ln het najaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de huidige aanpak van de
eikenprocessierups, hierover zal de raad worden geinformeerd.

Hoogachtend,
burgem eester en wethouders van Beemster.
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