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In de raadvergadering zijn een aantal vragen aan de orde gekomen van GroenLinks over de 
Eikenprocessierups. Om meer duidelijkheid te geven over onze rol als gemeente en hoe wij daarin 
optrekken met andere gemeentes, provincies en terrein beherende organisaties, willen wij u middels deze 
brief nader informeren. 

 

Voorgeschiedenis  

Sinds 2009 zijn wij aangesloten bij de werkgroep ‘Eikenprocessierups’ voor Noord Nederland welke 

opgezet is vanuit de Provincie Drenthe. Daarin zitten gemeentes, provincies, waterschappen, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, defensie en de GGD. 

Vanaf 2009 zijn er in de gemeente 40 feromoonvallen opgehangen om de vlinders van de 

eikenprocessierups te vangen en zo te monitoren hoe de rups zich ontwikkelt in de gemeente Tynaarlo.  

 

De locaties voor de feromoonvallen zijn samengesteld met de Noordelijke Werkgroep EPR zodat er 

‘kettingen’ met vallen zijn gecreëerd van West naar Oost door ons land, omdat de vlinder met name op 

de Zuidkant (zonkant) van de bomen gaat zitten. 

 

 

 

 

  

2015 en verder 

Landschapsbeheer Drenthe heeft vanaf 2015 de 

overkoepelende coördinatie van de werkgroep 

overgenomen.  

Zij hebben een registratiesysteem ontwikkeld waar 

de feromoonvallen in zitten, de tellingen worden 

bijgehouden en de plaagdruk wordt berekend. Ook 

informeren zij de gemeentes over richtlijnen, 

planning en nieuwe ontwikkelingen. 
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In 2015 is er ook gemeentelijk beleid vastgesteld over de plekken waar we (bij hoge plaagdruk) wel en 

niet gaan bestrijden en de verschillende methodes van bestrijden. Hierin geven we drukke locaties (in de 

buurt van winkels) en locaties met veel kinderen (speeltuin, scholen en kinderdagverblijven) voorrang op 

de woonwijken. Ook is het aantal feromoonvallen omhoog gebracht naar 50.  

Onderlinge afspraken 

Afgelopen jaren heeft de Provincie geen bijeenkomsten georganiseerd, maar de Provincie heeft 

aangegeven dat weer op te pakken. Uiteraard sluiten wij daar weer bij aan. 

Wel is in voorgaande jaren nadrukkelijk besproken dat onderlinge verplichtingen of afspraken niet 

wenselijk zijn. Ook zijn daar geen wettelijke verplichtingen voor.  

Praktisch gezien is het ondoenlijk om afspraken te maken over grensoverschrijdende wegen. Iedere 

gemeente, provincie of terrein beherende organisatie werkt met een eigen aannemer. De, beperkt 

aanwezige, aannemers zitten vol met de planning voor de instantie waar ze voor werken. Die planning 

wordt vooraf besproken op basis van beleid en plaagdruk en soms ook vanuit een kostenaspect. Iedere 

eigenaar heeft zijn eigen prioriteiten vanuit het beleid.  

Verder geldt dat de rups maar een korte periode een piek heeft. Die piek wordt vanuit de centrale 

planning berekend en aan elkaar gecommuniceerd en dan gaat iedereen aan de slag. In een paar weken 

tijd is de aannemer overal geweest, dus ook langs doorgaande wegen zit er hooguit een korte periode 

tussen het weghalen van de nesten. Dat heeft in dat stadium van de rups geen invloed meer op de 

verspreiding.  

Kortom, de Eikenprocessierups bestrijden is maatwerk en iedere eigenaar heeft een ander terrein, 

andere situaties en een ander budget. Om die reden is er wel centrale afstemming maar zijn er geen 

verplichtingen naar elkaar.  

Wij hopen dat hiermee een goed beeld is ontstaan hoe wij omgaan met de Eikenprocessierups. Mocht u 

toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Teekens van team groen via het 

telefoonnummer 0592-266 959. 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 

 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 

Overzicht werkzaamheden en samenwerking  Afstemming in groter 
verband / Noord NL 

Op gemeentelijk 
niveau 

Monitoren met feromoonvallen x x 

Registratiesysteem via Landschapsbeheer Drenthe x x 

Uitwisseling over de planning en het verloop  x x 

Controleren van bomen, waarschuwen met linten 
aan bomen met nesten, en bestrijding van nesten 
d.m.v. afzuigen 

  x 

Natuurlijke bestrijding met mezenkasten,   
aanleg vlindertuinen, bijenbosjes, insectenhotels en 
vele km ecologische berm en kruidenmengsels 

 x 

Centrale communicatie en aandacht vanuit de GGD x x 

Uitwisseling van kennis, nieuwe ontwikkelingen van 
de rups en bestrijdingsmethodes 

x   


