Gemeentes in Noord-Nederland werken sinds zo’n dertig
jaar samen om de iepziekte te bestrijden. Ook zitten alle
Noord-Nederlandse gemeentes én provinciën, plus Alterra
in de studie- annex netwerkgroep Vereniging Gemeentelijke
Groenvoorzieningen, die vier keer per jaar bijeenkomt voor
overleg, studiedagen of workshops. Nu de eikenprocessierups
bijna heel het noorden bezet, halen de bovenstaande gemeentes
hetzelfde trucje uit: ze werken samen en steken daarbij zelfs de
provincies aan!
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Samen uit, samen thuis in
Noord-Nederland
Gezamenlijke EPR-bestrijding
In het provinciehuis in Assen werd afgelopen
20 november een synode gehouden over de
bestrijding van de eikenprocessierups in NoordNederland door de provincie Drenthe. Aanwezig
waren ook de drie andere noordelijke provinciën
Friesland, Groningen en Overijssel en afgevaardigden van de meeste gemeentes uit die provinciën,
wat het totale aantal aanwezigen bracht op zo’n
honderd man.
Aanleiding was dat entomologe Silvia Hellingman
vorig jaar feromoonvallen in Hoogeveen plaatste
en uit de resultaten concludeerde dat de eikenprocessierups door heel Drenthe voorkomt.
Toen bleek dat de rups zich ook al liet zien in
Oost-Friesland en een deel van Overijssel en
waarschijnlijk volgend jaar Groningen zal ‘vallen’,
besloten de vier Noordelijke provinciën dat het
tijd was voor actie: gezamenlijke actie.
Ver-van-hun-bed-show

Na een presentatie van Frau Hellingman, de drijfveer achter de EPR-bestrijding in heel Nederland,
gingen de conciliedeelnemers in conclaaf en
besloten tot een gezamenlijk plan van aanpak
voor 2010: dit jaar nog hangen de deelnemende
gemeentes binnen de vier provinciën zoveel
mogelijk feromoonvallen op. Aan de hand hiervan ontstaat een indicatie van hoeveel EPR-overlast er verderop in het jaar 2010 zal zijn. Puntje
twee op de to-do list van alle boombeheerders
is het voorlichten van hun gemeenteraad over
de ernst van de zaak. Goede presentaties moeten ervoor zorgen dat boombeheerders genoeg
budget krijgen voor de EPR-bestrijding. Volgens
Jac Postma, beleidsmedewerker cultuurtechniek
van de gemeente Westerveld, is de eikenprocessierups voor veel gemeenteraden nog een vervan-hun-bed show. “Ik ga morgen zelf een pre-

sentatie houden voor de raadscommissie”, aldus
Postma. Derde puntje op de lijst is het samenkomen in een expertgroep eind januari om ervaringen met de feromoonvallen uit te wisselen. Silvia
Hellingman coördineert deze samenkomst, maar
alle gemeentes staan er vierkant achter om op
deze manier elkaars bevindingen te delen en zo
op de hoogte te blijven.
Alle hens aan dek
Waar komt deze noordelijke eendracht vandaan
volgens Postma? De dertig jaar lange succesvolle
samenwerking binnen de iepenwacht en het
sterke gemeente- en provincienetwerk door de
Vereniging Gemeentelijke Groenvoorzieningen
komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. “Het
onderlinge contact tussen gemeentes is goed”,
legt de Westerveldse boombeheerder uit. “Er
bestaat nog gemeenschapszin, waarbij we allemaal vinden dat we problemen het beste samen
op kunnen lossen in plaats van op eigen houtje.
Hierbij wordt niet geaccepteerd dat een gemeente haar neus drukt. In Overijssel deed de gemeente Staphorst dit, en het Drentse Meppel evenzo.
Toen hebben omliggende gemeentes druk
uitgeoefend op ze, waardoor beide gemeentes
nu inzien dat de EPR-overlast onmogelijk op een
effectieve manier beperkt kan worden als niet
iedereen meehelpt.”

Volgens Jac Postma, beleidsmedewerker cultuurtechniek van de gemeente Westerveld, is de eikenprocessierups voor veel gemeenteraden nog een
ver-van-hun-bed show.

Drijvende kracht achter de EPR-bestrijding in Nederland
(en dus ook in Noord-Nederland): entomologe Silvia
Hellingman.
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