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SOMEREN/LIEROP -  Het is weer 
de tijd van het jaar. De tijd van 
de eikenprocessierups. Nog altijd 
rijst de vraag hoe deze het beste 
te bestrijden. De IVN Asten-Some-
ren en de gemeente Someren pro-
beren dat dit jaar in Lierop onder 
andere met nestkastjes.

De eikenprocessierups komt van 
oorsprong uit Zuid-Europa. Het 
beestje heeft zich door de steeds 
hogere temperatuur naar het noor-
den kunnen verplaatsten. Onge-
veer tien jaar geleden bereikte de 
rups het zuiden van Nederland en 
veroorzaakte direct overlast. Door 
het ontbreken van natuurlijke 
vijanden verspreidden de rupsen 
zich razendsnel. Bovendien ken-
den onze vogels en insecten de 
rups onvoldoende en lieten deze 
links liggen. De verspreiding 
werd ook versneld doordat langs 
de straten sprake was van een vrij 
monotone beplanting met eiken, 
de lievelingsboom van de rups, en 
voor hen dus een snelweg. Inmid-
dels komt de rups in bijna geheel 
het land voor en vindt jaarlijks 
grootschalig bestrijden plaats door 
bespuiten. Dit gebeurt met biolo-
gische middelen. Dit wil zeggen 
dat het bestrijdingsmiddel biolo-
gisch (grotendeels) afbreekbaar 
is. “Echter doodt het alle rupsen 
en insecten die in de boom leven. 
Bovendien krijgen vogels die de 
gedode rupsen eten het daarop 
zittende gif binnen en zo worden 
zij verzwakt. Bestrijden door be-

spuiten is ook duur, verzwakt de 
natuur en zal geen einde maken 
aan de overlast. Beter is het om te 
investeren in het herstel van na-
tuurlijk evenwicht. Dit vraagt tijd 
maar is op den duur beter en goed-
koper”, zegt Wim Steenbakkers 
namens het IVN. Hoe er wordt 
gewerkt aan het herstel van het 
natuurlijk evenwicht is te zien in 
Lierop. Wim: “Helaas zijn veel ge-
meenten onbedoeld nog bezig ei-
kenprocessierupsen te kweken. Ze 
harken alles ‘netjes’ aan, maaien 
bermen kort en zagen de onderste 
takken telkens van bomen. Daar-
mee maken ze het de natuurlijke 
vijanden van de processierups wel 
erg moeilijk.” In de gemeente So-
meren wordt er dus op sommige 

plekken al een tijd getest met de 
nestkasten. Ook wordt er veel ge-
praat met de afdelingen Groen en 
Onderhoud waarbij het IVN een 
pleidooi doet voor bestrijding van 
de processierups waarbij de focus 
ligt op het vergroten van de biodi-
versiteit. Qua uitvoering is er een 
langzame draai gaande. Zo zijn er 
op de Witvrouwenbergweg en de 
Burgemeester Roelslaan in Some-
ren bermen bloem- en kruidenrij-
ken ingericht. Bij groenrenovatie 
wordt ook steeds biodiverser aan-
geplant in plaats van de ‘eeuwige’ 
beukenhaagjes. En in het bomen-
overleg is bereikt dat de herinrich-
ting van de Kerkendijk gekozen is 
voor meer afwisseling in soorten 
bomen. Ook zijn er enkele ‘proef-

stroken’ met aanplant van bollen 
en er zijn pas enkele vlinder/vleer-
muis kasten opgehangen, tegen de 
processierups. 

Aandachtspunten
“Ik zag bij ons in de buurt ook een 
soort ‘nest’ hangen waar sluipwes-
pen in zitten, die dan de rupsjes 
van de eikenprocessierups weer 
moeten gaan eten. Er is ook voor 
elkaar gekregen dat aan het col-
lege voorgesteld gaat worden bij 
het verpachten van gemeente-
grond de verplichting op te nemen 
dat de pachter op dat perceel moet 
zorgen voor een bloemrijke akker-
rand”, aldus Rianne Joosten, ook 
namens het IVN. “Het maaibeleid 
blijft echter nog een aandachts-

punt. Nagenoeg alles wordt één 
keer gemaaid en afgezogen in 
de verzamelwagen. Niet maaien, 
stroken maaien, wisselend maaien, 
maaisel een week laten liggen en 
dan afvoeren, dat gebeurt nog niet 
in Someren. Ook qua bomenaan-
plant is er nog veel te winnen. Zo 
zijn er langs de Slievenstraat weer 
overal jonge eiken bijgeplant.” 
Om meer aandacht te schenken 
aan de nestkasten is er samen met 
De Peelpioniers een speciale vlog 
opgenomen om te laten zien hoe 
de nestkastjes werken en hoe nut-
tig deze zijn. De vlog, met Luuk 
Bernards als presentator, is te be-
kijken via de bekende kanalen 
van ‘t Contact en De Peelpioniers 
en via de QR-code op deze pagina.  

 IVN en gemeente bestrijden processierups op natuurlijke manier   

SOMEREN -  Naast het natuurlijk 
bestrijden van de processierups 
houdt het IVN zich ook bezig met 
wateroverlast. Zo werd begin mei 
de eerste aarde uit de grond ge-
haald als symbolische start van 
de aanleg van het wadipark in de 
Keizerstraat/Grebbe in Someren.

Wie een hoogtekaart van Someren 
bekijkt ziet dat het gebouwd is op 
twee hogere ruggen: de oude kern 
van het dorp en de wijken Noord 
en Waterdael, met daartussen als 
lagere deel de Keizerstraat en het 
Slievenpark. Met het volbouwen 
van Waterdael stroomt het regen-
water naar dat lagere deel en dat 
levert bij forse neerslag overlast 
op. Het project van het wadipark 
in de wijk Waterdael sluit naad-
loos aan bij het programma On-
weerstaanbaar Someren dat als 
missie heeft om Someren klimaat-
bestendig te maken. Een wadi 
( water afvoer door infiltratie ) is een 
verdiept deel in de grond voor af-
voer en opvang van hemelwater. 
De aanleg van het wadipark heeft 
dan ook als voornaamste doel om 
het water van de Keizerstraat en 
Grebbe bij hevige regenval op te 
vangen en in de bodem te laten 
infiltreren en moet wateroverlast 
bij bewoners van de Keizerstraat 
voortaan tegengaan. Water staat 
daar op straat, in tuinen, en erger, 
in de woningen. Om dit water-
probleem structureel op te lossen, 
startte de gemeente Someren twee 
jaar geleden samen met het IVN 
en Onweerstaanbaar Someren een 
participatietraject. Daarin heeft de 

gemeente samen met de bewoners 
naar mogelijkheden gekeken om 
het waterprobleem in de straat 
te beperken. Het IVN keek in de 
ontwikkeling van het wadipark 
naar de biodiversiteit en groen in 
de wijk.

De Ranonkel
Een van de genoemde oplossin-
gen was de aanleg van een wadi 
in het park, achter openbare ba-
sischool De Ranonkel en aan de 
Grebbe. Ook de school is betrok-
ken geweest bij de inrichting van 
het park. In het het filmpje, dat in 
samenwerking met De Peelpio-
niers is gemaakt, spreken enkele 
leerlingen van De Ranonkel met 
een bewoonster van de Keizer-
straat, die bij elke forse regenbui 
haar tuin blank heeft staan. Na de 

aanleg van de wadi krijgt het park 
verdere aankleding in de vorm 
van beplanting en wandelpaden, 
zodat er een mooi park ontstaat 
met biodiversiteit en  meer groen 
in de wijk. Naast de aanleg van 
een wadi neemt Onweerstaanbaar 
Someren nog een aantal maatre-
gelen om de wateroverlast te be-
perken en de straat te verbeteren: 
“In de Keizerstraat leggen we een 
gescheiden afvoer voor regenwa-
ter aan. Zo komt regenwater niet 
meer in het gemengde riool te-
recht. Het fietspad tussen de Kei-
zerstraat en de Grebbe passen we 
aan, zodat de ‘hobbel’ verdwijnt. 
Hierdoor kan water makkelijker 
naar de wadi stromen en er komen 
parkeervakken langs de Grebbe, 
zodat auto’s niet meer in het gras 
parkeren.”  

 Geen wateroverlast meer door wadipark   

 Met de inbreng van het IVN wordt wadipark Waterdael niet alleen een 
functionele waterafvang, maar ook een aangenaam groen park.   

 Wim Steenbakkers checkt namens het IVN of er vogeltjes in het nest-
kastje zitten. Vlogger Luuk Bernards kijkt toe.   

 Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door Onweerstaanbaar 
Someren en het IVN Asten-Someren.   

 Onweerstaanbaar Someren 
    Onze omgeving en leefwereld 
is nog niet goed ingericht op de 
nieuwe weersomstandigheden 
met instabiel weer.

    Daarom hebben de gemeente 
Someren, waterschappen Aa 
en Maas en De Dommel, ZLTO, 
Staatsbosbeheer, IVN, Wocom 
en provincie de handen in 2017 
ineengeslagen. Samen maken 
ze Someren klimaatbestendiger 
en daarmee ‘onweerstaanbaar’. 
Het samen doen om de natuur te 
beschermen is de grote motivator 
van de organisatie. 

    IVN
    Het IVN en Onweerstaanbaar So-

meren werken ook nauw samen. 
Door bijvoorbeeld betrokkenheid 
bij de aanleg van het wadipark en 
door ondersteuning in de strijd 
tegen de processierups. Dit al-
les naast de vele natuureducatie. 
Scan onderstaande code om de 
vlogs te bekijken.   

 De inspanningen van het IVN   

SOMEREN -  Het IVN spant zich al lange tijd in voor een klimaatro-
buust Someren. Op deze speciaal gemaakte tekening zijn veel van 
die inspanningen te zien, waaronder de nestkastjes en het wadipark. 


