
 
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
 
Baexem, 13 november 2019  

 

Betreft:  Schriftelijke vragen ‘Kleine kever eet Nederlands bos op’ 

 

Geacht College, 

 

Afgelopen zomer was goed te zien dat de fijnspar hier en daar doodging. Er werd gesuggereerd dat 

droogte hiervan de oorzaak was. Het proces gaat echter van kwaad tot erger. Veel sparrenbossen 

hebben inmiddels al compleet het loodje gelegd. In Nederland zou 12.500 hectare (ha) fijnsparbos 

dood zijn. Naast bossen die soms vrijwel geheel doodgaan zijn ook individuele sparren in tuinen het 

slachtoffer.  

 

Een kleine kever genaamd ‘de letterzetter’ blijkt de dader. De letterzetter boort een weg door de bast 

naar binnen en maakt vervolgens schade aan de haarvaten van de bomen. Door deze schade kan de 

boom geen water meer naar boven transporteren en gaat hij dood. Eerst zijn zwakke bomen aan de 

beurt, maar als de kevers zich in overvloed vermeerderen, kunnen ze ook gezonde bomen aantasten.  

 

De enorme schade aan sparrenbossen baart ons ernstig zorgen en leidt ons tot het stellen van de 

volgende vragen: 

 

1. Is het College op de hoogte van het hierboven beschreven probleem? 

2. In Nederland zou het om 12.500 ha fijnsparbos gaan. Kan het College de hectare schade aan 

de Limburgse bossen in kaart brengen? 

3. Kan het College maatregelen nemen om de letterzetter, voordat nog meer bossen het loodje 

leggen, een halt toe te roepen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat, en wat zijn de kosten 

hiervan?  

4. Wat kan het College doen voor en met de bossen die nu al dood zijn gegaan? 

5. Kan het College onderzoeken welke bomensoorten niet vatbaar zijn voor de letterzetter? 

6. Wat betekent de situatie m.b.t. de letterzetter voor het 1 Miljoen Bomenplan dat het College 

in haar programma heeft opgenomen? Wordt er rekening gehouden met ziektes, ongedierte 

en klimaatomstandigheden? 

7. Verder hebben we dit jaar ongekende last van de eikenprocessierups gehad. Kan het College 

de jaarlijkse bestrijdingskosten, alsmede de bijbehorende overlast voor mens en dier, van de 

eikenprocessierups in Limburg in kaart brengen?  En zo ja, kan het College dit mee laten wegen 

in de keuze welke bomensoort in Limburg juist niet meer geplant moet worden?     
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