
 

 

 

Nijmegen, 12-5-2021 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen 

 

Schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde  

Betreft: Eikenprocessierupsbestrijding 

 

Geacht college, 

Vanwege klimaatverandering neemt het aantal plaagdieren toe. Zo ook de Eikenprocessierups. De 

preventieve bestrijding van de processierups vindt nu veelal plaats met behulp van Xantari of 

nematoden (aaltjes). Alhoewel de bestrijding met deze middeltjes al veel beter is dan met de 

gifspuit, kleven er toch een flink aantal bezwaren aan het gebruik van deze middelen. Zo worden 

niet alleen de Eikenprocessierupsen hiermee bestreden, maar alle rupsen. Daarom wordt gebruik 

van deze methoden afgeraden door bijvoorbeeld de Vlinderstichting. Nu gooien de provincie Noord 

Brabant en het Waterschap Vallei en Veluwe (zie bijlagen) het over een andere boeg. 

We stellen u daarom de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat het gebruik van Xantari en Aaltjes zo veel mogelijk moet worden 

voorkomen, om daarmee de biodiversiteit te sparen. Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u bereid om zodanige aanpassingen in de openbare ruimte toe te passen, speciaal in de 

buurt van Inlandse Eikenbomen, zoals verbreden van de bermen, vergroten van de boomspiegels, 

aanplant van inlandse struiken en opgaande kruiden, minder tot niet maaien, ophangen van 

nestkasten voor mezen en broedkasten voor vleermuizen enz., zodat er meer ruimte ontstaat voor 

natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid om het beleid van Noord Brabant en Waterschap Vallei en Veluwe te volgen en een 

datum te stellen, bijvoorbeeld 2023, waarbij het gebruik van midelen zoals Xantari is afgebouwd? 

Enige overlast van de Eikenprocessierups hoort er dan gewoon bij net zoals muggen en teken. Bij 

ernstige overlast die de  volksgezondheid in gevaar kan brengen, kan nog altijd gebruik worden 

gemaakt van de opzuigmethode, waarbij de nesten worden weggezogen. Zo nee, waarom niet? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

vriendelijke groet, 

namens de fractie van GroenLinks Nijmegen 

 

 

Volkert Vintges 



 

Bijlage 1: 

 

  



 

Bijlage 2: 

 

 


