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Weert, 13 augustus 2017  

 

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert 

Van:  Jeroen Goubet, SP Weert 

Betreft: Schriftelijke vragen 

Onderwerp: Bestrijding van de kastanjemineermot 

 

Geacht College, 

 

Hoewel het pas half augustus is lijkt het op sommige plekken in Weert al herfst. Kastanjebomen 

in onze gemeente kleuren bruin en laten massaal hun blad vallen. 

 

De oorzaak hiervan is de kastanjemineermot, een klein nachtvlindertje dat oorspronkelijk uit Azië 

komt. Deze insectenplaag rukt al enkele jaren op in Europa en het beestje werd in 1998 voor het 

eerst in Nederland waargenomen. De larven van de kastanjemineermot nestelen zich in de 

bladeren van de kastanje en eten die van binnenuit op. Het blad sterft daardoor af en valt van de 

boom. Meestal in juli/augustus maar soms zelfs al eind juni. De larven overwinteren in het 

afgevallen blad en infecteren de boom van daaruit in het voorjaar opnieuw. 

 

De boom gaat hier niet direct aan dood maar de gezondheid gaat wel achteruit. De kastanje is 

ieder opvolgend jaar minder in staat om krachtige knoppen te maken waardoor de groei 

vertraagd. Ook wordt de boom vatbaarder voor andere plagen en ziektes zoals de 

kastanjebloedingsziekte. En het is uiteraard jammer voor het aangezicht dat de boom al zo 

vroeg in het jaar haar blad verliest. 

 

Omdat de kastanjemineermot een invasieve soort is heeft ze (nog) geen natuurlijke vijanden in 

onze omgeving. Bestrijding is daarom noodzakelijk. Daarvoor bestaan verschillende 

mogelijkheden die in sommige gevallen ook kunnen rekenen op Europese financiële steun. 

 

Wij hebben begrepen dat bestrijding van de kastanjemineermot in Weert alléén nog in de 

binnenstad plaatsvindt en uit bezuinigingsoverwegingen niet meer in de wijken, dorpen en 

buitengebieden. Hierover willen wij u enkele vragen stellen. 

 

- Klopt het dat de bestrijding van de kastanjemineermot grotendeels geschrapt is vanwege 

bezuinigingen? Zo ja, in welk kader zijn deze bezuinigingen genomen en hoeveel wordt er 

jaarlijks bespaard door het niet langer bestrijden van de mot? 

- Ziet het College ruimte om de bestrijding van de kastanjemineermot het liefst in heel Weert 

maar in ieder geval in de wijken en dorpen (weer) op te pakken? 

 

Zoals eerder gesteld worden kastanjes die zijn aangetast door de mot vatbaarder voor andere 

ziekten zoals de kastanjebloedingsziekte.  



 

Begin dit jaar liep de SP een dag mee met medewerkers van de gemeente en een 

boomdeskundige op zoek naar zieke kastanjes die in aanmerking zouden komen voor een 

warmtebehandeling ter bestrijding van de ziekte. Het voornemen werd toen geuit om enkele 

kastanjes in Weert bij wijze van proef een warmtebehandeling te geven. 

 

- Wat is de stand van zaken omtrent deze warmtebehandelingen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Goubet 

SP Weert 

 

 

 


