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een sluitpost op de begroting. Gezien de ur-
gentie van de problematiek en de hoge kosten
is krachtenbundeling nodig. Die zou de over-
heid op zich moeten nemen.”

Juridische haken en ogen
In de Brummense politiek kan de eikenproces-
sierups in elk geval op aandacht rekenen in
2019. “Wij willen de mezenkasten terug in de
begroting krijgen”, zegt Beelen. De Groen-
Links-actie heeft volgens de gemeente juridi-
sche haken en ogen, zoals de veiligheid van
mensen als ze kasten ophangen in gemeente-
lijke bomen. Gemeentewoordvoerder Van Dijk
vertelt dat burgemeester en wethouders met
de burgers (vertegenwoordigd in de wijkraad)
wil praten over de voortzetting van het me-
zenkastproject. Maar, zo onderstreept hij:
“Het is aan de gemeenteraad.”

In Brummen hangen intussen meer mezen-

kasten dan ooit. Ook de gemeentelijke rupsen-
zuiger staat paraat. Of de kasten op de juiste
plekken hangen, zal de tijd leren. Het plaatsen
van vlindervallen in de herfst zou helpen te
ontdekken waar eitjes van de eikenprocessie-
rups zijn achtergelaten, zegt Spikker. Daar
kunnen dan mezenkasten worden opgehan-
gen. Gouden handel? “Booming business is mijn
werk niet”, stelt Spikker. “Gemeentebudget-
ten zijn bovendien laag.”

Maar dat kan veranderen de komende jaren.
De eikenprocessierups gaat immers niet meer
weg. De mezenkastenactie in armlastig Brum-
men leert dat inwoners desnoods een handje
helpen bij natuurlijke bestrijding. Van Dijk:
“En dat wordt gewaardeerd.”

‘Vergeet niet dat ook de
dennenprocessierups
oprukt richting
Nederland. Die geeft 
nog meer overlast.’

Voor 1980 was de eikenproces-
sierups zeldzaam in Nederland.
Via Noord-Brabant en een deel
van Limburg veroverde de soort
langzaam maar zeker de rest
van het land. De soort komt
oorspronkelijk uit Zuid-Europa.
In bijna alle Nederlandse provin-
cies plant de rups zich inmid-
dels voort. Hoeveel rupsen er
zijn is lastig vast te stellen. Het
aantal verschilt sterk van jaar
tot jaar.
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