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Beantwoording schriftelijke vragen  

Vergadering   Kies een item, of vul in  Datum Datum vergadering 

Vragensteller   Leander Broere van de PvdA-fractie 

Agendapunt/onderwerp Toepassing bestrijdingsmiddel Xentari 

Eenheid   Openbare Ruimte 

Contactpersoon  Petra Nieuwland 

Contactgegevens  p.nieuwland@dalfsen.nl 

    0529 - 48 82 37 

 

Vragen van PvdA fractie: 

De fractie van de PvdA is bezorgd over het bericht van 19 april jl. op RTV Oost over de toepassing van 

het middel Xentari ter bestrijding van de eikenprocessierups. Volgens specialisten doodt het middel 

Xentari niet alleen de eikenprocessierups maar alle rupsen die zich in de bomen bevinden. De fractie 

heeft daarom de volgende vragen: 

1. Heeft het college kennis genomen van dit bericht?  

2. Klopt het dat Dalfsen één van de 10 gemeenten in Overijssel is die dit middel inzet?  

3. Kunt u ons nader informeren over de manier waarop dit middel wordt ingezet?  

4. Is het college met ons van mening dat nu blijkt dat dit middel alle rupsen doodt i.p.v. alleen de 

eikenprocessierups de inzet van dit middel ongewenst is in onze groene gemeente?  

5. Is het college bereid een alternatief bestrijdingsplan  

 

Beantwoording 

Antwoord op vraag 1:  

Ja, het college is hiervan op de hoogte. 

 

Antwoord op vraag 2: 

Het klopt dat Dalfsen dit middel inzet.  

 

Antwoord op vraag 3:  

Ja, wij kunnen u informeren over de manier waarop dit middel wordt ingezet. 

Op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar veel mensen komen wordt biologisch bestreden door 

een gespecialiseerd bedrijf. Deze biologische bestrijding gebeurt met het middel Xentari.  Dat 

gebeurt op veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties in het buitengebied, binnen de 

bebouwde kom wordt alles biologisch bestreden.  
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De bestrijder geeft 100% garantie op de biologische bestrijding. Als na het spuiten toch nog nesten 

van eikenprocessierups worden geconstateerd verwijderd de bestrijder deze alsnog. Bij bestrijding 

wordt de gehele boom behandeld omdat de rupsen anders een ander plekje op de boom zoeken.  

Alle locaties die in aanmerking komen voor biologische bestrijding zijn voor advies voorgelegd aan de 

vlinderstichting. De vlinderstichting heeft aangeven op welke locatie niet gespoten mag worden in 

verband met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. Het betrof alleen een locatie in de 

buurt van Sportpark Heidepark. Deze route wordt dan ook niet gespoten. Bij overlast op deze 

plekken worden de nesten weggezogen. Het beleid hierover is vastgelegd in het Beheerplan 

bestrijding eikenprocessierups 2017-2020. Dit beheerplan is als bijlage bijgevoegd.  

 

Antwoord op vraag 4:  

Het college heeft duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Zo heeft de gemeente 

heeft al jaren het certificaat goud voor duurzaam terrein beheer. Het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen in ons beheer doen we daarom al jaren niet meer. We maken vanuit de 

duurzaamheids- en de biodiversiteitsgedachte juist een zorgvuldige afweging tussen de overlast die 

de eikenprocessierups veroorzaakt voor de volksgezondheid en het aantasting van andere niet 

schadelijke rupsensoorten. We spuiten daarom alleen op plekken waar de plaagdruk erg hoog is in 

combinatie met waar mensen veel of vaak komen. Xentari is overigens een biologisch 

bestrijdingsmiddel. Het is het enige middel wat is toegestaan voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups binnen het certificaat duurzaam terreinbeheer, niveau Goud. Dit certificaat is al 

een aantal jaren op rij toegekend aan de Gemeente Dalfsen. 

 

Antwoord op vraag 5:  

Er worden ook alternatieve bestrijdingswijzen ingezet. Dit gebeurt o.a. door het wegzuigen van 

nesten.  Deze bestrijdingsmethode is niet schadelijk zijn voor andere flora en fauna.  Deze 

alternatieve wijze van bestrijden wordt al meerdere jaren toegepast op de locaties waar niet wordt 

gespoten en er toch sprake is van grote overlast. Het wegzuigen van nesten gebeurt op basis van 

klachten en meldingen van inwoners. De nesten worden tot een hoogte van 4 meter weggezogen en 

vernietigd.  Deze methode is effectief maar gelijk ook een stuk duurder. 

Dit najaar wordt er gestart met een proef voor een andere alternatieve methode van bestrijden op 

de Jagtlusterallee, onder de noemer Honey Hihgway. Een combinatie van biodiversiteitsmaatregelen, 

zoals  het ophangen van vogel en vleermuiskasten,  het aanbrengen van struiklagen op diverse 

plekken, het aanplanten van verschillende inheemse boomsoorten en het inzaaien van 

bloemenmengsels. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de flora en fauna op de Jagtlusterallee meer 

in balans komt en de biodiversiteit verhoogt wordt.  We verwachten dat door deze maatregelen 

meer dieren aanwezig zullen zijn die de rups gaan eten. De eerste voorzichtige resultaten van deze 

proef worden verwacht in zomer 2020.  

Andere gemeenten zijn ook bezig met proeven voor alternatieve bestrijdingswijzen. Deze resultaten 

worden gebruikt bij de evaluatie van het beheerplan bestrijding eikenprocessierups 2017-2020. 

Daarnaast wordt dit onderwerp ook meegenomen worden in het nog op te stellen groen en 

biodiversiteitsbeleid. 

 


