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Bespreekpunten
1. Vaststellen agenda en verslag vorig overleg
Akkoord
2. Mededelingen
Toelichting bijeenkomst noordelijke werkgroep EPR d.d. 13 april. Henk Langeveld is
namens de Groninger Bomenwacht bij dit overleg aanwezig geweest. Punten die na
aanleiding van dit overleg te melden zijn:
 Silvia Hellingman is gevraagd nieuwsuiting over EPR voortaan ietwat
genuanceerder te brengen. Aanleiding zijn enkele berichten in de regionale/
landelijke media die doen suggereren dat EPR een enorm groot probleem is
terwijl dit eigenlijk en voor Groningen niet zo is.
 Er is gesproken over biodiversiteitsprojecten. Landelijk spelen allerlei initiatieven
om terreinen rond eikenbeplantingen biodiverser te maken. Te denken valt aan
ecologisch bermbeheer, ophangen van nestkasten voor mezen en vleermuizen,
verwijderen van bestrating ten gunste van groen, landschappelijke inrichting van
tuinen met autochtoon plantmateriaal et cetera. Doel hierachter is dat deze

terreinen een grotere diversiteit aan EPR etende insecten, vogels en zoogdieren
herbergen. Op deze wijze kan de plaagdruk van EPR op natuurlijke wijze worden
bestreden.
2. EPR-resultaten 2016
Vergelijkbaar beeld met voorgaande jaren. EPR komt eigenlijk verspreid over het hele
eikengebied in de provincie Groningen voor, zij het in lage dichtheden. In de rapportgage
geeft Silvia Hellingman aan dat er mogelijk een vertekend beeld is ten opzichte van
andere jaren vanwege grote hoeveelheden Hoornaars, welke ook in de feromoonvallen
gevangen zijn. GGD merkt op dat zij ook weinig meldingen over EPR klachten
binnenkrijgen via huisartsen. Vooralsnog doet de GGD Groningen dus ook weinig met
communicatie over dit onderwerp. Wel is op de website informatie te vinden over epr.
Idee van iedereen is ook dat de klachten/ hinder die men er in het zuiden van het land
van ondervindt wel meevalt terwijl daar ook veel meer eiken staan. SBB merkt op dat
ook weer niet te makkelijk moet worden gedacht over dit onderwerp. Ook zij ruimen niet
alle EPR nesten op maar in Drenthe hebben zij weldegelijk recreatiegebieden waar
preventief geruimd wordt i.v.m. hinder die recreanten ondervinden van EPR. In het
zuiden van het land wordt daarnaast veel meer preventief bestreden wat er ongetwijfeld
aan bijdraagt dat de plaagdruk hierdoor op risicolocaties redelijk laag is.
Verder is men wel benieuwd naar de situatie in aangrenzend Duitsland. In 2013 heeft de
bomenwacht hier al eens navraag naar gedaan bij de Duitse instanties. Toen bleek dat er
nog geen gegevens bekend waren over het voorkomen van EPR in Noordwest Duitsland.
Afgesproken wordt dat de bomenwacht hier nogmaals navraag naar gaat doen.
3. Doorkijk 2017
Afgesproken wordt om de huidige situatie m.b.t. de feromoonvallen te handhaven.
Gemeente Marum geeft aan dat hij nog een locatie heeft waar hij graag wat extra vallen
zou willen hebben hangen. Dit zal worden doorgegeven aan de bomenwacht.
Zuidhorn ziet nog mogelijkheden voor een uitbereiding bij Grijpskerk. Dit zal intern
worden besproken en eventueel worden doorgeven. Gemeente Marum vraag verder
naar de planning. Bomenwacht geeft aan dat deze nog niet bekend is. Dit is afhankelijk
van hoe snel de rupsen zich gaan ontwikkelen. Momenteel is dit nog niet bekend (NB. De
Bomenwacht heeft hier op 19 mei 2017 navraag naar gedaan bij Groenvoorziening
Timmerman. Planning wordt vastgesteld door Silivia Hellingman. Dit in het 3e larvale
stadium. I.v.m. het koude weer is dit stadium nog niet bereikt. Zodra dit bereikt is en de
planning bekend is zal Timmerman deze doorgeven aan de bomenwacht. Dit kan dus nog
enkele weken duren).
4. Communicatie
Op 28 maart 2017 heeft in het Dagblad van het Noorden een artikel gestaan over EPR
(bijlage 1). Hierin werd gesteld dat deskundigen in april een explosie aan EPR
verwachten. Journalisten van de krant hebben zich hierbij beroepen op landelijke
berichtgeving wat in geval van de provincie Groningen toch net iets genuanceerder ligt.
Het landelijk expertteam is op de bijeenkomst van de Noordelijke Werkgroep EPR (13
april 2017) ook gevraagd voortaan wat genuanceerder te zijn in de berichtgeving.

Om dit beeld wat bij te stellen zal een gematigd persbericht over de EPR situatie in
Groningen worden opgesteld door de bomenwacht. Voordat deze verzonden wordt zal
deze worden rondgestuurd naar de agendaleden.
6. W.v.t.s.k.
 De Kompanjie meld dat de naamgeving feromoonval “Numero 13”moet zijn
“Veendam”. Bomenwacht zal dit doorgeven aan Brands en Hellingman.
 Essentaksterfte: Ronald Sinke geeft aan dat Staatsbosbeheer op grotere schaal essen
zal gaan kappen vanwege Essentaksterfte (ETS). Aanleiding hiervoor vormt de
honingzwam die als secundaire aantaster steeds vaker wordt waargenomen op essen
in noord Nederland en zodoende gevaarlijke situaties kan veroorzaken langs wegen
en paden. Om deze reden zal het kappen van essen op risicovolle locaties worden
opgeschaald in de SBB bossen. Hierbij wordt gedacht aan kapstroken van circa 20
meter (is circa 1 maal de boomhoogte). Indien bomen worden aangetroffen die niet
zijn aangetast door ETS zullen deze worden gespaard. Het blijft echter maatwerk, van
gebied tot gebied zal worden bepaald in hoeverre dit noodzakelijk is. Bij de
baggerputten (Slochteren) is bijvoorbeeld een locatie waar de gevaarzetting laags is.
Omdat dit bos is aangemerkt als natuurbos handhaaft men hier de huidige situatie.
Op andere locatie zal wel worden gekapt en ook weer opnieuw worden aangeplant.
De gemeente Marum meld dat ook zij bij een aantal bospercelen op risicovolle
locaties al zijn overgegaan tot kap van de essen. Je ziet na kap de essentwijgen wel
weer opkomen maar deze na enkele jaren weer afsterven. Er ontwikkelt zich een
nieuwe vegetatie van houtige opstanden. Het blijft dus wel bos maar dan met andere
soorten.
Ronald kan verder nog melden dat inmiddels ook bekend is dat het vals
essenvlieskelkje een invasieve exoot is. Dit is op basis van laboratoriumonderzoek
vastgesteld (tot voor kort dacht men nog dat dit een mutatie was). Opvallend zijn
verder gegevens die bekend zijn geworden tijdens een bosmonitoring uit het
Kuinrebos (Noordoostpolder). Bij de laatste monitoring is in de ondergroei nergens
nog essenverjonging waargenomen. Tijdens de voorlaatste monitoring waren hele
bosbodems bezaaid met verjonging van es.
Acties:
Bomenwacht: Navraag doen naar EPR situatie in aangrenzend Duitsland.
Gemeente Marum: Zal extra locatie voor feromoonvallen doorgeven.
Gemeente Zuidhorn: Overleg intern en zal mogelijk ook een extra locatie bij Grijpskerk
doorgeven.
Bomenwacht: Opstellen persbericht en rondsturen.
Bijlagen:
Bijlage 1: EPR Artikel Dagblad van het Noorden 13 april 2017..
Bijlage 2: Concept persbericht met verzoek hier binnen een week op te reageren.

