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Geacht College, 

 
In 2020 heeft de evaluatie van de beheersing van de eikenprocessierups 

plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er positieve resultaten geboekt zijn. De 
aanpak betrof en betreft nog steeds een mix aan maatregelen met oog 

voor behoud van de biodiversiteit en het verminderen van het aantal 

meldingen/klachten van bewoners. Met het oog op het behoud van de 
biodiversiteit is Zwolle terughoudend in het veelvuldig inzetten van een 
preventief bestrijdingsmiddel. 
 
Zwolle is in 2019 ook een proef gestart met natuurlijke predatie door 40 

mezen-kasten op te hangen bij de Zwartewaterallee. Het gebruik van het 
middel Xentari kan ertoe leiden dat er te veel rupsen gedood worden 

waardoor de vogels een tekort aan voedsel hebben. Arnold van Vliet, van 
Universiteit Wageningen zei hierover eerder in de Stentor dat hij het 

hierom afraadt het middel te gebruiken in combinatie met andere 
methoden zoals het ophangen van nestkasjes.  

 
Inmiddels zijn we weer in de periode belandt waarin de rups bestreden 

moet worden. Zwolle gebruikt hier nog steeds, zij het gericht en beperkt, 
Xentari voor. Een bestrijdingsmiddel dat afgeraden wordt door 

bijvoorbeeld imkers omdat het alle rupsen doodt, niet alleen de 
eikenprocessierups. Ook de Zwolse Milieuraad is tegen het gebruik van 

Xentari. 

 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

 



 

 

1. U liet eerder weten aan de hand van de resultaten van de proef met 
de 40 mezenkasten een meerjarig bestrijdingsplan op te gaan 

stellen. Is er inmiddels een meerjarig bestrijdingsplan?  

2. Wat is uw plan met betrekking tot het gebruik van Xentari? Bent u 
van plan dit terug te brengen tot 0? 

3. Welke mogelijkheden ziet u voor een algemeen verbod (ook voor 
inwoners) als het gaat om het gebruik van gif ter bestrijding van 

onkruid en/of ongewenste insecten? 
4. Welke mogelijkheden ziet u om door voorlichting en educatie aan de 

inwoners van Zwolle het gebruik van bestrijdingsmiddelen te doen 
beperken? 

 
 

 
Dank voor de beantwoording. 
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