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Rapport eikenprocessierups verschenen
Op 6 december 2005 verscheen onder de titel 'Eikenprocessierups:
van een provinciaal naar een landelijk probleem?!' de definitieve
versie van het rapport nr. 2005/3. De overlast in 2005 is wat
afgenomen, maar daar staat tegenover dat het verspreidingsgebied is uitgebreid.
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EXPERTGROEP
In 2004 werd door het Bureau Medische
Milieukund e GGD West-Brabant een uitgebreid
evaluatieonderzoek uitgevoerd
naar de
omvang, versp reid ing en overlast van de eikenprocessierups. Co nclusies en aanbevelingen
hebben geleid tot de interprovinciale expertgroep 'Eikenprocessierups'. Uit het onderzoek is
gebl eken dat het verspreidingsgebied aanzienlijk is toegenomen . Tevens kan worden vastgesteld dat de wi jze van bestrijding verandert; de
biologisch e bestrijd ing is sterk in opkomst.

PERCENTAGE BESMETTE BOMEN
LAGER
In het najaar van 2005 zijn opnieuw 400 vragen lij sten verstuurd aan gemeenten, provincies, Rijkswaterstaa t en Staatsbosbeheer in
Noord-Brabant, Limburg, Gelderl and en
Utrech t en in delen van Overijssel, Zu idHolland, Noord-H olland en Zeeland. Op de
enquête reageerden 46% van de aa ngeschrevenen, waarvan ruim 70% door gemeenten . Bij
74% van de respondenten werden eikenprocessierupsen aangetroffen. In Noord-Brabant en
Gelderland ligt dat percentage op 94% respectievelijk 85%. Ondanks het feit dat het verspreidingsgebied is toegenom en, is het percentage besmette bomen in het gebied afgenomen.
Uit de reacties bleek dat 15% voor de eerste keer
te maken heeft gekregen met het probl eem.
Inmiddel s komen in 8 provin cies eikenprocessierupsen in meer of mindere mate voor.

Het rapport is (digi- · -..
taal) op te vragen bij:
Bureau Medische
Milieukunde GGD West-Brabant,
Postbus 3369, 4800 DJ Breda,
tel. nr. (076) 528 22 38.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

1.

2.
3.

4.
5.

In 2005 is de overlast wat afgenomen, maar h et versp reidingsgebied is uitgebreid.

Door de toename van biologisch e bestrijding dienen de
mogelijke risico's voor m ens, dier en ecosystemen beter te
worden onderzocht.

Er moet meer informatie worden verstrekt over de n adelen
aan h et gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

De voorlichting aa n burgers moet worden uitgebreid .

Centrale coördinatie bli jft gewenst. Zeker nu het probleem
zich al over 8 provi ncies heeft verspreid.

BIOLOGISCHE BESTRIJDING
De enquête gaf aan dat de biologische bestrijding (Xentari WG met Baci llus Thuringiensis)
steeds meer wordt toegepast (bi j 46%).*
Toch wint branden als bestrijdingsmethode het nog steeds (bij 55%), terwijl
zuigen minder vaak wordt toegepast
(bi j 32%). Daarnaast wordt bij 10% van
de respondenten nog steeds chemische bestrijding toegepast. De bekendheid over de eikenprocessierups is bij de betrokken instanties duidelijk toegenomen, maar moet ten aanzien van
de burgers worden geïn tensiveerd.
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• In DIERPLAGEN Informatie 1 2005 zijn we hierop
uitgebreider ingegaan.
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