
 

 Folie om eiken heeft geen zin…   Veldhoven 27 mei 2020 

 

 

Geacht college, 

 

Ook in ons geliefde Veldhoven zie je steeds meer met folie ingepakte eiken. Hiermee wordt de strijd 

aangebonden tegen de eikenprocessierupsen… o  precies te zij  tegen hun brandharen, die jeuk en 

ongemak veroorzaken. Of dat plastic helpt? Deskundigen oordelen  in ieder geval genadeloos: het is 

zinloos en schadelijk. Het aanbrengen van lijmplanken, plak strips en zelfgemaakte lijmvallen is 

volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook nog eens strafbaar.  

 

Deze informatie putten we onder meer uit een recent artikel in het Eindhovens Dagblad. Bron van de 

krant én die van onze fractie is het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Verder kwam de NOS Een 

Vandaag uitzending van 27 mei met alarmerende berichten over excessen bij het bestrijden van deze 

rupsen.  Mét het Kenniscentrum tal van andere deskundigen werd hierin geconcludeerd dat het 

zinloos is om de rups te bestrijden door eiken uit te rusten met plastic, plakstroken en dergelijke. Dat 

heeft  simpelweg geen effect heeft.  

Het folie aanbrengen heeft niet alleen geen zin, maar is vooral schadelijk. Zo  operatie  doodt 

allerlei nuttige insecten, inclusief de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bij gebruik van 

lijmfolie of plak strips is bovendien het risico groot dat kleine vogels en vleermuizen vast komen te 

zitten. Laat het plastic – met brandhaartjes van de beesten erop – los, dan gaat de verspreiding 

alleen nog sneller. 

Het instituut heeft ook geconstateerd dat, als rupsen onder of bij het plastic nestjes hebben 

gevormd, de bestrijding moeizamer wordt. Zo ontstaat alleen maar ongecontroleerde extra overlast. 

Een vervelend neveneffect is de grote kans dat het plastic in het milieu terechtkomt. En dat gebeurt 

jammer genoeg , al veel te veel, ook in Veldhoven. 

Mede gelet op wat bijvoorbeeld de gemeente Laarbeek doet, namelijk het verwijderen van het 

plastic folie en de plakstroken, vraagt de PvdA-fractie vraagt zich dan ook af: 

 Worden (ook) van gemeentewege in Veldhoven eiken omwikkeld met folie?  

 Zo ja, zijn het hierboven samengevatte conclusies van deskundigen over de schadelijke 

effecten van dit inpakken overtuigend genoeg om hiermee te stoppen? 

 Als het omwikkelen alleen het werk is van particulieren, welke mogelijkheden ziet u dan om 

op te treden tegen acties? Waarschuwen? Sommeren?  

 Bent u bereid om in alle gevallen de folie die is aangebracht, weg te halen? 

 

We lezen graag uw antwoord. Als het even kan op korte termijn vanwege toenemende schade aan 

het ecosysteem en omdat de grootste overlast in juni wordt verwacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fractie Veldhovense PvdA 

Frans Hofmeester 


