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Beantwoording artikel 42 vragen inzake de processierups

Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

In uw brief van 22 juli heeft u namens SENIOREN VELDHOVEN vragen gesteld over de 
processierups in Veldhoven. Uw fractie gaat in op de bestrijding van de processierups 
en vraagt het college of de gemeente iets kan betekenen in de bestrijding van de rups 
op particulier terrein. U vraagt het college of zij ook verwachten dat door de 
klimaatverandering exotische insecten een groter probleem kunnen gaan worden en 
dat een integrale aanpak van bestrijding effectiever is dan losse bestrijding door 
diverse eigenaren. U vraagt het college of zij genegen is om vanaf volgend jaar de 
regie in de bestrijding van schadelijke insecten op zich te nemen, ook voor 
particulieren tegen een voordelig tarief. Daarnaast veronderstelt u dat (kool) mezen 
een rol kunnen spelen in de bestrijding van de rups en vraagt u het college of zij 
genegen is om gemeentelijk hout (kool)mees vriendelijk te laten inrichten. We gaan in 
deze brief in op uw vragen

Toename overlast
Het college verwacht inderdaad dat de klimaatverandering invloed heeft op de 
populatie exotische dieren. Afgelopen járen is de overlast van de processierups 
preventief aangepakt. Circa 2500 bomen zijn behandeld met een biologisch 
bestrijdingsmiddel waardoor er nauwelijks overlast is geweest.

Dit jaar is de overlast van de processierups in heel Nederland explosief toegenomen. 
Op de behandelde bomen in Veldhoven zijn echter weinig tot geen rupsen 
aangetroffen, de rupsen zaten voornamelijk op niet behandelde bomen, die volgens de 
Natuurbeschermingswet ook niet behandeld mogen worden in verband met de 
aanwezigheid van beschermde vlinders en insecten.

Overlast op particulier terrein
In 2020 wordt de lijst met preventief te behandelen bomen, op basis van de opgedane 
ervaring in 2019, verder uitgebreid. Hierbij is de bestrijding in openbaar gebied onze 
eerste en belangrijkste zorg. Bestrijding op particulier terrein zal door de eigenaar zelf 
moeten worden verzorgd. Bestrijding op particulier terrein vraagt veelal een andere 
aanpak in verband met de bereikbaarheid van de bomen. De gemeente blijft wel 
voorlichting geven aan particulieren en aannemers.
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Koolmezen
In 2020 gaan we ook gebruik maken van een middel wat wel preventief gebruikt kan 
worden in bomen die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Hierdoor zullen dus nog 
meer bomen preventief behandeld worden om de overlast te beperken. Daarnaast 
wordt er een proef uitgezet bij kinderboerderij de Hazewinkel door het ophangen van 
nestkasten voor kool- en pimpelmezen. Het uitroeien van overlast door insecten is niet 
reëel, de gemeente streeft ernaar om de overlast beheersbaar te houden.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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