
Mail van Freddy Brugmans naar gemeente Epe – 20 april 2020 

KNNV Epe-Heerde verzoekt de gemeente Epe om bij het bestrijden van de eikenprocessierups de 

Leidraad Beheersing Eikenprocessierups (zie www.processierups.nu) in acht te nemen en vooral 

meer zorgvuldigheid te betrachten bij gebruik van het middel XenTari dan thans volgens onze 

waarneming het geval is.  

Uit de leidraad citeren wij: 

“Bij preventieve bestrijding worden onbedoeld ook andere vlindersoorten bestreden. De rupsen van 

dag- en nachtvlinders zijn gevoelig voor deze biologische bestrijdingsmiddelen. Alle beheerders zijn 

wettelijk verplicht om te voorkomen dat beschermde soorten schade ondervinden van de 

uitgevoerde bestrijding. Deze schade kan optreden bij beschermde soorten op de eik, in de 

ondergroei of op de bodem onder de boom. De Wet natuurbescherming, die begin 2017 in werking 

trad, beschermt alle dagvlinders van de Rode Lijst. (…) In het kader van de Wet natuurbescherming 

moet bij bespuitingen ook rekening gehouden worden met andere in de bomen levende of 

verblijvende dieren zoals vleermuizen, nestelende vogels en eekhoorns. De luchtondersteuning van 

een boomnevelspuit kan als effect hebben dat nesten uit de boom geblazen worden.”  

Onze leden maken zich grote zorgen over de huidige wijze van gebruik van het bestrijdingsmiddel 

tegen de eikenpropcessierups. Indien gewenst kunnen wij u voorbeelden van door ons gedane 

waarnemingen van onzorgvuldigheid doen toekomen. 

Wilt u binnen de gemeente Epe en haar uitvoeders kenbaar maken, dat hierin uiterste zorgvuldigheid 

dient te worden betracht? 

 Bij voorbaat dank voor uw reactie. 

 Met vriendelijke groet, 

 Freddy Brugmans 

Voorzitter KNNV Epe-Heerde 

Antwoord van de gemeente Epe – mail 20 april 2020 

Geachte heer Brugmans, 

 De gemeente Epe houdt zich aan de wettelijke verplichting uit de WNB om beschermde soorten niet 

bewust te doden bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Om dit te bereiken hebben we gebruik 

gemaakt van gegeven van de Vlinderstichting, afkomstig uit de NDFF database. Die gegevens hebben 

we vervolgens laten interpreteren door een ecoloog. Uit dit onderzoek is voortgekomen dat op één 

plek in de gemeente waar we graag zouden willen spuiten, dit niet zullen doen omdat de kans op 

doden van de sleedoornpage aanwezig is. Op andere locaties is het risico op doden van beschermde 

soorten verwaarloosbaar. 

 Als uw leden waarnemingen hebben gedaan van onzorgvuldig handelen hou ik me van harte 

aanbevolen om kennis te nemen van die voorbeelden. 

Beleidsmedewerker Groen en Landschap, afdeling Beheer 

http://www.processierups.nu/

