
Wespen en bijen        
Overlast door bijen en wespen komt voor. Mocht het nodig zijn 
de dieren te verplaatsen, dan gebeurt dit door de zwerm weg te 
vangen en weer vrij te laten op een plek waar ze geen overlast 
geven. Dit is belangrijk omdat het aantal bijen in Nederland 
teveel afneemt. Voor wespennesten geldt dezelfde aanpak. Het 
zijn nuttige dieren die andere schadelijke insecten wegvangen.  
 
Ratten en huismuizen 

Als er deze dieren in woonhuizen of in bedrijven voorkomen, 
kijkt Stadsbeheer altijd naar de oorzaak van hun aanwezigheid 
op die plek. Door de oorzaak weg te nemen voorkom je dat hun 
aantal toeneemt of de dieren terug komen. Vervolgens bestrijdt 
men de dieren op een efficiënte manier.  

       
 

Eikenprocessierups 
Een aantal zomereiken in de stad hebben de zogenaamde 
‘eikenprocessierups’. De haren van deze dieren veroorzaken 
klachten bij mensen. Denk aan irritatie van de ogen en 
luchtwegen. Stadsbeheer spoort de nesten op en verwijdert 
deze rupsen zonder gif. Hiermee worden de andere dieren die in 
de boom leven niet aangetast.  
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Onkruidvrij zonder gif! 
Onkruid blijft zich vindingrijk 
tussen stoeptegels, straat-
stenen en asfalt omhoog 
werken. Eerder werd dat door 
Team Wijkbeheer ‘afgestraft’ 
met chemische bestrijdings-
middelen. Vandaag de dag zijn 
we wijzer. Alle chemische 
middelen tegen onkruid hebben 
nadelen. U kunt daarbij denken 
aan risico’s voor mens en dier 
op plaatsen waar het wordt 
gebruikt, en het gevaar dat via 
grond- en oppervlakte water 
terecht komt in ons drinkwater. 
De plantsoenen zijn al gifvrij, 
daar wordt geschoffeld. Ook 
zijn de stoepen en straten, 
schoon mede dankzij de inzet 
van veel buurtbewoners. 
Ons streven is in 2011 
helemaal chemisch vrij te 
werken. 
 
Rijden op aardgas/biodiesel 
Door de bedrijfswagens van 
Stadsbeheer op aardgas en 
biodiesel te laten rijden, dragen 
ze ook bij aan een beter milieu 
voor iedereen. Een aantal 
auto’s en vrachtwagens zijn al 
overgeschakeld op deze brand-
stof. In de toekomst volgen er 
meer op alternatieve 
brandstoffen. 
 

 
 
Ganzen in ‘t stadspark 
In het stadspark voelen 
ganzen zich prettig. 
Regelmatig geven mensen 
hen brood. Doordat er 
steeds meer ganzen 
komen, ontstaat er over-
last. Als deze grote vogels 
al blazend op je afkomen 
is dat bedreigend. Waar 
andere gemeentes de 
ganzen laten inslapen 
kiest Stadsbeheer voor 
een dier- en milieu-
vriendelijke oplossing.   
Een aantal ganzen krijgen 
een nieuw thuis bij 
Hofganzen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met 
de familieverbanden; 
ganzen leven in groepen. 
Daarnaast zullen de 
nesten ‘beheerd’ worden 
zodat hun aantal niet 
verder toeneemt.  
 
 

 
 

 
 

Exotische snuitkevers 
Door de klimaatveran- 
deringen komen steeds 
meer insecten uit midden- 
en Zuid-Europa naar ons 
land. Gezien de zuidelijke 
ligging van Maastricht en 
de hogere temperatuur, 
vindt men deze dieren 
vaak het eerst in deze 
stad. Zo zijn er zoge-
naamde ‘snuitkevers’ 
ontdekt die tot nu toe niet 
in Nederland voor-
kwamen.    

  
Stadsbeheer wil het aantal 
snuitkevers verminderen 
omdat ze onherstelbare 
schade aan de stads-
beplanting toebrengen. 
Voor de bestrijding is de 
keus gevallen op aaltjes – 
een insect die de larven 
van de snuitkever op eet. 
Hierdoor neemt het aantal 
snuitkevers af en hebben 
de planten ook minder 
last van deze exotische 
bezoekers.  
 
 

 
 

Bladluizen     
Een aantal bomen in de stad 
hebben last van bladluizen. 
Deze veroorzaken een 
plakkerige laag op de auto’s die 
onder de bomen geparkeerd 
staan. In het verleden zijn 
lieveheersbeestjes uitgezet, 
omdat deze de bladluis eten. 
Deze oplossing heeft goed 
gewerkt. Daarnaast is er 
gestart met het injecteren van 
een vloeistof met knoflook in 
de bodem bij de bomen. Via de 
grond nemen de bomen dit op 
en zijn dan niet meer 
aantrekkelijk voor bladluizen.  
 

 
Vleermuizen verhuizen 
Voor de afbraak van een 
gebouw in Belvedère bleken er 
vleermuizen in te wonen. Om 
hen ander onderdak te bieden 
is gekozen vleermuizen-kasten 
op te hangen bij  sluis  19. 
Hiermee hebben deze dieren 
een nieuw dak boven hun 
hoofd c.q. pootjes.  
 
 
 


