
 

 

Beantwoording vragen PvdA over de bestrijding van de eikenprocessierups 
 
 
Wij gebruiken twee methoden als het over preventieve bestrijding gaat (andere opties zijn 
er op dit moment ook niet als het over preventieve bestrijding gaat). In het buitengebied 
wordt gebruik gemaakt van Xentari en binnen de bebouwde kom van Nematoden 
(Aaltjes). Hierbij wil ik opmerken dat we lang niet alle eiken preventief behandelen. We 
hebben gericht gekeken naar locaties waar in het verleden veel problemen ontstonden. 
Ook is daarbij gebruik gemaakt van de beheerkaarten van de Vlinderstichting (daar waar 
beschermde soorten aanwezig zijn wordt niet preventief bestreden). Dus er wordt selectief 
gebruik gemaakt van deze middelen. Overigens is het ook niet wenselijk en praktisch 
uitvoerbaar om alle eiken preventief te bestrijden. Er wordt momenteel ingezet op een 
combinatie van preventieve bestrijding, curatieve bestrijding (zuigen) en het verhogen van 
de biodiversiteit. Op basis hiervan proberen we de overlast te beperken. We zullen ook 
moeten accepteren dat de rups er nu eenmaal is, uitroeien is onmogelijk. 
  
Het is praktisch niet haalbaar om zowel binnen als buiten de bebouwde kom met 
Nematoden te spuiten. Dit heeft met name te maken met de periode waarin deze 
methode gebruikt kan worden beperkt is tot circa 3 weken. Ook kan de levering van de 
levende Nematoden nog weleens een probleem opleveren. Daarnaast is preventieve 
bestrijding middels Nematoden minder effectief en is het noodzakelijk om de bomen 
tweemaal te bespuiten met Nematoden. 
  
In onze communicatie wordt duidelijk gesteld dat voor zowel Xentari als Nematoden er 
zogenaamde bijvangsten zijn. We hebben het dan over de andere rupsen die op dat 
moment in de boom leven. Bij Nematoden is volgens de onderzoeken de bijvangst 
beperkter omdat we deze vroeger in het seizoen kunnen inzetten. Wij werken volgens de 
leidraad eikenprocessierupsbestrijding opgesteld door het Kennisplatform 
Eikenprocessierups ook maken we gebruik van de beheerkaarten van de Vlinderstichting.  
  
Het Kennisplatform  Eikenprocessierups communiceert over Xentari onderstaande tekst: 
 Het werkingsspectrum van Xentari ligt op rupsen die het middel binnen krijgen door het 
eten van bladeren en tot de familie van de Lepidoptera (vlinderfamilie) behoren. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs dat bacteriepreparaat bedreigend is voor andere insecten 
zoals bijen, hommels, keverlarven, vliegen, wespen, wantsen en luizen. Ook op de 
gezondheid van vogels en andere grotere dieren heeft het middel geen negatief effect, 
direct of doordat ze de dode rupsen opvreten. Het gebruik van bacteriepreparaat 
verandert wel de voedselketen. Daardoor zullen sommige dieren moeilijker aan voedsel 
kunnen komen, wat pleit voor het gericht en zo beperkt mogelijk gebruik van het middel.   
  
Overigens heb ik aan het kennisplatform eikenprocessierups zelf ook vragen gesteld over 
dergelijke berichten in de media. In sommige van deze berichten komen deskundigen 
(betrokken bij het kennisplatform) aan het woord die een toelichting geven op Xentari. 
Door de media wordt deze informatie veelal verkeerd geïnterpreteerd en opgeschreven 
waardoor veel vragen ontstaan.   
  
Een reactie van een lid van het kennisplatform eikenprocessierups: 
Xentari is giftig voor rupsen die het middel binnen krijgen via vraat en behoren tot de 
Lepidoptera (vlinderfamilie), niet voor andere dieren, geen enkele. Sterker nog vind in de 
chemie maar eens een middel wat zo selectief is. Dat hierbij ongewenste neveneffecten 
zijn onderken ik, dus je moet enorm kritisch zijn op welke plaatsen waar je dit toepast, 
daar is pas echt winst op te behalen. Hiervoor geeft de leidraad handvaten met 
risicozoneringen.  



 

 

In Nederland heeft de CTGB in de toelating gekeurd op de middelen. Als je deze 
onderzoeksgegevens leest dan is duidelijk dat Xentari geen gevolgen heeft op vogels. Dit 
zijn feitelijkheden en op deze feitelijkheden is een besluit genomen tot toelating. Dat in 
de media zoveel geroepen wordt is triest en geeft veel mensen een foutieve en verkeerde 
kijk op deze biologische middelen.  
  
We zijn volgens ons heel bewust van de nadelige effecten van de inzet van de biologische 
bestrijdingsmiddelen. Ook in onze communicatie wordt dit aspect benoemd. Wel is het zo 
dat op dit moment het noodzakelijk is om te bestrijden met deze middelen. We hebben 
het over de volksgezondheid; niets doen of het overlaten aan de natuurlijke vijanden zal 
op korte termijn geen oplossing zijn. Zoals al eerder gezegd  is het voorlopig een 
combinatie van selectieve preventieve bestrijding, curatieve bestrijding (zuigen) en het 
verhogen van de biodiversiteit. Op deze manier proberen we de plaagdruk te beheersen 
en de volksgezondheid te waarborgen. 
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