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Wijkbericht
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Bestrijding eikenprocessierups met natuurlijk
middel
U ontving half april een wijkbericht over de bestrijding van de eikenprocessierups aan de Einsteindreef.
Daarin stond dat wij de eikenprocessierups met een natuurlijk bestrijdingsmiddel XenTari zouden bestrijden
tussen 14 april en 22 mei. Dit gaat niet door. In dit wijkbericht leggen we hier meer over uit.

Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken
We willen in Utrecht minder gebruik maken van
bestrijdingsmiddelen om de eikenprocessierups tegen
te gaan. Deze middelen doden namelijk niet alleen de
eikenprocessierups, maar ook andere rupsen en
vlinders. Omdat vogels en vleermuizen de
eikenprocessierups en andere rupsen opeten, hebben
zij minder voedsel en dat zorgt ervoor dat die vogels
en vleermuizen een andere plek zoeken om te eten en
zich te vestigen.

Ziet u een nest?
Mocht u een nest tegenkomen, dan kunt dat bij ons
melden via de Slimmelden app of via
www.utrecht.nl/eikenprocessierups.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum via 14 030 of een mail sturen
aan borg@utrecht.nl.

Om dit te voorkomen, willen we veel meer gebruik
maken van natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups. Dat doen we al op een paar
plekken in de stad, met nestkastjes voor kool- en
pimpelmezen. We onderzoeken hoe we natuurlijke
vijanden nog meer kunnen inzetten tegen de
eikenprocessierups, zodat we steeds minder gebruik
kunnen maken van bestrijdingsmiddelen.
Wat betekent dit voor de Einsteindreef?
We hebben alle locaties met veel eikenbomen nog
eens goed bekeken. Zo ook de Einsteindreef, omdat
hier de afgelopen jaren relatief weinig meldingen van
eikenprocessierups zijn gedaan, kiezen we ervoor hier
niet te bestrijden met bestrijdingsmiddelen.
Wij houden de eikenbomen in Utrecht goed in de
gaten. Als er (vanaf mei) nesten met
eikenprocessierupsen worden gezien, dan zuigen we
die weg.
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