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Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over een tweetal aspecten rondom de eikenprocessie-
rups, te weten: het voorlopige resultaat van het project Mating Disruption en de
aanpak van de bestrijding van de eikenprocessierups.

Project mating disruption eikenprocessierups
ln het voorjaar van 2020 hebben wij, samen met de provincie Overijssel en een

tweetal gemeenten, subsidie verleend voor dit project. Het project richt zich op
paringsverstoring, ook wel genoemd feromoonverwarring. Het doel was te
onderzoeken in hoeverre behandeling met feromonen leidt tot daadwerkelijke
verstoring van de paringen van de vlinders. De voorlopige resultaten van dit
onderzoek zijn inmiddels opgeleverd.
Het onderzoek is uitgevoerd langs een aantal verschillende wegen met eikenbe-
planting in diverse provincies en gemeenten. Langs de helft hiervan zijn bomen
behandeld met feromonen, bedoeld om de voortplanting van de vlinders te ver-
storen. Op alle onderzoeklocaties is tijdens het seizoen het aantal eipakketten,
rupsen, nesten en vlinders geteld. Tijdens de uitvoering bleek dat de geleverde

feromonen van slechte kwaliteit waren. Voor de tweede behandeling is daarom
gebruikgemaakt van een oudere voorraad van goede kwaliteit. Hiermee kon
maar een deel van de tweede behandeling uitgevoerd worden, zodat het expe-
riment niet helemaalvolgens plan is uitgevoerd.
Afgaande op de eerste, voorlopige resultaten lijkt het er niet op dat de behan-
deling met feromonen heeft geleid tot daadwerkelijke verstoring van de pa-

ringen van de vlinders. Het aantal gepaarde vlinders is op behandelde locaties

hoger dan op controlelocaties. Of dit ook effect heeft op het aantal rupsen en

nesten blijkt pas in het komende seizoen 2021.
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Een eindconclusie over het experiment kan pas worden getrokken op basis van
het aantal eikenprocessierupsen in het seizoen 202'1. Hierover rapporteren wij u

in het najaar van 202'1.

Het voornemen is om het experiment te herhalen en op te schalen naar meer
provincies, waar onder Gelderland en Noord-Brabant. Hiervoor zullen door de
onderzoekers een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend bij onder meer
provincies en gemeenten.
Naar aanleiding van de voorlopige resultaten zal een bijeenkomst worden geor-
ganiseerd met betrokken gemeenten en provincies. De conclusies die hier gefor-
muleerd worden, zullen gebruikt worden in het advies over de aanvraag voor
vervolgonderzoek. Een eventueel vervolgexperiment zal op zijn vroegst in 2022
worden uitgevoerd.

Aanpak bestrijding eikenprocessierups in 2021
Het afgelopen jaar is bij de bestrijding van de eikenprocessierups niet de gebrui-
kelijke aanpak (alle aangetroffen nesten ruimen) gehanteerd. Dit, omdat de
overlast zo groot was dat het ruimen van alle nesten ondoenlijk was qua capa-
citeit van de aannemers en de bijbehorende kosten. De nesten zijn alleen ver-
wijderd op plaatsen waar (veel) mensen samenkomen, zoals picknickplaatsen en
brug/sluisterreinen. Langs fietspaden zijn de nesten verwijderd tot een hoogte
van circa 6 meter.
Het voornemen is om in 2021 de eikenprocessierups op dezelfde wijze te be-
strijden.
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