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DE EIKENPROCESSIERUPS 
NATUURLIJK BESTRIJDEN 

herstel het evenwicht
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1 | DE EIKENPROCESSIERUPS IN NEDERLAND

De afgelopen jaren is de overlast door de eikenprocessierups uitgebreid in het nieuws geweest. In de pers 
werd alarm geslagen over de invasie van de eikenprocessierups. Deskundigen zien de problemen met de 
rups jaar na jaar toenemen. De bestrijding van de eikenprocessierups wordt dan ook onbetaalbaar als we 
nu geen actie ondernemen. ‘Biologische oplossingen, zoals het spuiten met nematoden en het herstellen 
van de biodiversiteit in de natuurlijke biotoop van de eikenprocessierups is een beheermethodiek, die grote 
meerwaarde heeft op de lange termijn’, aldus Ad van Bruggen van Biocontrole.

Door specialisten van het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen wordt al jarenlang onderzoek 
gedaan naar de eikenprocessierups. De eerste concrete wetenschappelijke resultaten zijn gerealiseerd met 
het onderzoek van de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en LTO Noord in Wapserveen, begeleid door 
insectendeskundige Silvia Hellingman, verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen.

“Op de proeflocatie in Wapserveen met natuurlijke vijanden werden de afgelopen tijd  
80 procent minder nesten van eikenprocessierupsen aangetroffen dan op de controle- 
locatie zonder verdere maatregelen.” 

Silvia Hellingman, Kenniscentrum Eikenprocessierups

Grafiek 1: 

gemiddeld aantal vlinders per val over heel Nederland  

in de periode van 2012 t/m 2018.  

(Bron: Hellingman Onderzoek en Advies, 2018)

Grafiek 2: 

gemiddeld aantal vlinders per val per provincie  

in de periode van 2012 t/m 2018  

(Bron: Hellingman Onderzoek en Advies, 2019)
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Oorsprong

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een inheemse soort, die 
in de negentiende eeuw al voor overlast zorgde in Nederland. In de jaren tachtig 
van de vorige eeuw werd de rups weer voor het eerst in lange tijd waargenomen 
in Nederland, in de provincie Noord-Brabant. In 1996 duikt de rups weer op en 
sinds die tijd maakt de EPR opmars in heel Nederland. Lokaal worden veel nesten 
gevonden en dit zorgt voor overlast. De stijging van de temperatuur in voorjaar en 
zomer over de laatste twintig jaar wordt o.a. aangewezen als de oorzaak van de 
snelle verspreiding van de eikenprocessierups over Nederland.

Van vlinder tot rups

De eikenprocessievlinder is een onopvallende nachtvlinder, die in de periode van 
eind juli tot begin september eipakketjes in de toppen van eikenbomen achterlaat. 
Deze eitjes overwinteren en komen uit wanneer de bomen blad krijgen, zo rond 
eind maart, begin april. Na zes vervellingen is de eikenprocessierups in juni vol-
groeid en verpopt in juli weer tot een vlinder. Hoe warmer en stabieler het weer, 
hoe meer vlinders er zijn en hoe meer eitjes er worden afgezet. 

In de periode van april tot juli is de eikenprocessierups actief. Je herkent de rups in 
de eerste stadia aan zijn oranje-achtige kleur. De volgroeide rups heeft een grote 
zwarte kop, een blauwgrijze rug en groengrijze buik. Het gehele lichaam van de 
eikenprocessierups is bedekt met lange, witte haren en zeer korte, niet met het 
oog waarneembare, brandharen. Elke rups telt zo’n 600.000 tot 700.000 brandharen. 

De verblijfplaats van de eikenprocessierups is een plakkaat of nest, gemaakt 
van spinsel van brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. De nesten zie je 
meestal aan de zuidkant van de eikenboom, gezien de rupsen van warmte hou-
den. Een nest kan in grootte variëren en bevat soms wel meer dan duizend rupsen.

Afbeelding 1: Van ei tot vlinder
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Stadium Periode Risico
Vlinder Juli - Oktober Laag: irriterende haren op achtereind
Eipakket Juli - April Geen
Jonge rupsen (eerste, 
tweede  
en derde larvale stadium)

April - Mei Geen - Laag (in derde stadium)

Oudere rupsen (vierde, 
vijfde  
en zesde stadium)

Mei - Juli Hoog: rupsen met borstels brandharen, actieve afgifte in 
lucht. Brandharen aanwezig in spinselnesten.

Popstadium
Juni - Oktober (vers) 
Oktober tot > een jaar 
(oud)

Middel - Laag: brandharen van vervellingshuiden in  
verpoppingsnesten. Kans op verwaaiing.

Tabel 1: de levenscyclus van de eikenprocessierups. (Bron: WUR, 2011)

Verlengde diapauze

De eikenprocessierups is in staat om een paar jaar in rust te gaan. Dit wordt ook wel verlengde diapauze 
genoemd. Wat dit in de praktijk betekent? Onder bepaalde omstandigheden vliegen niet alle vlinders in hetzelfde 
jaar uit, maar verstoppen zich één tot meerdere jaren in de grond. Soms worden er aan het eind van het voorjaar 
rupsen gespot in het vierde stadium, zonder dat er kaalvraat aan de bomen zichtbaar is. Dat bevestigt de theorie 
van de verlengde diapauze. In de insectenwereld is dit een bekend verschijnsel bij verschillende soorten.

Het gevolg hiervan? Waarschijnlijk zijn bomen al preventief bespoten wanneer de rupsen uit diapauze komen.   
Dat verklaart waarom er nog rupsen zijn, waar in het voorjaar onder gunstige omstandigheden is gespoten. Door 
de stijgende gemiddelde temperatuur in Nederland kan het ook zijn dat de populaties van rupsen die wel of niet 
in diapauze gaan, steeds meer door elkaar lopen. Dat maakt het onvoorspelbaar hoeveel plaagdruk en overlast er 
gaat ontstaan in de komende jaren.

De leefomgeving van de eikenprocessierups

De rups van de eikenprocessievlinder heeft een voorkeur voor zomereiken, maar komt ook voor in alle andere 
eiken, zoals de Amerikaanse eik en moeraseik. Als er een voedseltekort ontstaat, dan kan de rups onderweg 
ook terechtkomen in andere bomen, zoals beuken en berken. Ze zullen hier niet blijven, maar gaan weer in 
processie op pad naar andere eiken. In bosgebieden komt de rups minder vaak voor; dit is waarschijnlijk het geval 
omdat er in de bossen meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Ook is hier minder zon en de rups houdt van 
warmte. Daarom zoekt hij de eikenbomen op langs lanen in steden en dorpen, in erfbeplantingen op campings 
en op landgoederen met veel bomen. De eikenprocessierups komt ’s nachts uit zijn nest tevoorschijn en gaat 
via spinseldraden in processie op zoek naar voedsel. Vinden ze in de directe omgeving niet genoeg te eten? Dan 
kunnen ze zich een behoorlijk eind verplaatsen om een nieuwe voedselbron te ontdekken.

Natuurlijke vijanden van de rups

Uit onderzoek is gebleken dat de eikenprocessierups een hele rij aan natuurlijke vijanden heeft. Door de verstoor-
de biodiversiteit in de natuurlijke habitat van de rups, kiezen veel natuurlijke vijanden van de rups ervoor om zich 
te verplaatsen naar een locatie met meer voedsel, water en grotere overlevingskansen voor hun nakomelingen.  

•	 Larven van sluip- en gaasvliegen, sluip- en zweefwespen, wantsen en tweestippelige lieveheersbeestjes
•	 Roofkevers, weekschildkevers en rupsenaaskevers
•	 Koolmezen, pimpelmezen, kauwen, mussen, spreeuw, koekoek, boomklever
•	 Grootoorvleermuis

 

3 | OVERLAST VEROORZAAKT DOOR DE EIKENPROCESSIERUPS

Wanneer de eikenprocessierups in het vierde stadium van zijn ontwikkeling komt, ontwikkelt hij brandharen.  
De haren vormen een verdedigingsmechanisme tegen potentiële vijanden, zoals vogels en kleine knaagdie-
ren. Maar ook mensen en (huis)dieren kunnen overlast ondervinden van de brandharen. Deze zijn namelijk 
voorzien van kleine weerhaken, die zich vasthaken aan kleding of huid. De irriterende stof thaumetopoeine 
kan zo het menselijk lichaam binnenkomen. De meeste mensen ervaren een allergische reactie op deze stof. 

Wat zijn de klachten van EPR?

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen op verschillende manieren verspreid worden. De directe ver-
spreiding vindt plaats als de rups wordt aangeraakt. De haren worden dan als een verdedigingsmechanisme afge-
schoten en worden op een afstand va 50 tot 100 meter teruggevonden. Ook indirecte verspreiding van brandharen 
komt voor, o.a. door de wind, door trillingen van het verkeer en tijdens beheersmaatregelen, zoals het wegzuigen 
van nesten. Beperkte blootstelling als gevolg van de aanwezigheid van brandharen in oude nesten kan wel 5 tot 7 
jaar duren.

Voorkomende klachten

•	 Pijnlijke wondjes, jeuk en huiduitslag
•	 Lokale klachten van de huid, ogen en luchtwegen
•	 Koorts, duizeligheid, braken
•	 Anafylactische shock (zeer zeldzaam) 

De impact van de eikenprocessierups

Naast de risico’s voor allergische reacties heeft de eikenprocessierups een veel grotere impact. Onderschat bij- 
voorbeeld niet de invloed van de (sociale) media op het ontstaan van onrust in de gemeenschap. Ook negatieve 
uitingen over natuur en groen komen vaker voor als een populatie van de eikenprocessierups is waargenomen.  
Zo zijn er nog een aantal factoren die de impact van de rups vergroten. 

  • Beperking woongenot

  • Toename van ziekteverzuim

  • Stijging in de kosten van de bestrijding

  • Toename gezondheidsrisico’s voor mens en dier

  • Kans op aansprakelijkheidstelling i.v.m. zorgplicht

  • Kans op sociale onrust door invloed (sociale) media

  • Negatieve impact op het imago van natuur en groen

  • Verontreiniging compost, hooi, kuilvoer en zwemwater

  • Negatieve impact op toerisme en evenementen in de open lucht



Nesten wegzuigen

Op locaties waar geen biologische bestrijding is toegepast of waar na bestrijding nog nesten gevonden worden, kan 
gekozen worden voor het wegzuigen van de nesten. Dit gebeurt door professionele bedrijven. De rupsen hebben op 
dit moment, gemiddeld vanaf half mei, al brandharen en voorzichtigheid is dus geboden. Dit kan gevaar opleveren 
voor mens en dier. 

Biologisch evenwicht herstellen

Overlast van eikenprocessierups in de openbare ruimte verminderen door het stimuleren van de natuurlijke 
vijanden van de rups. Dat is precies waar het biodiversiteitsmengsel Staygreen 2 EPR van Advanta voor 
ontwikkeld is. Het kruidenmengsel heeft aantrekkingskracht op insecten, die de natuurlijke vijand zijn van de 
eikenprocessierups. Ook trekken de scherm- en vlinderbloemige soorten insecten aan, die vogels als mezen naar de 
omgeving lokken. Deze vogels zijn dol op de eikenprocessierups. Met het aanleggen van groenstroken en bermen 
met Staygreen 2 EPR wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan het herstellen van het natuurlijk evenwicht.

Een tweede maatregel die effectief is voor het aantrekken van de natuurlijke  
vijand van de eikenprocessierups: het ophangen van nestkastjes. Zo worden 
verschillende vogelsoorten aangetrokken tot een omgeving, waar ze zich 
normaal niet zo snel zouden vestigen.

De monocultuur doorbreken van veel dezelfde bomen bij elkaar. Insecten die 
een nuttige rol in de beheersing van de eikenprocessierups kunnen spelen, 
voelen zich niet thuis in deze habitat. Combineer deze maatregel met het 
invoeren van een extensief maaibeleid. Zo wordt éénzijdige beplanting 
doorbroken. 

Het tegelijkertijd toepassen van deze drie natuurlijke oplossingen zorgt voor 
het herstellen van het biologisch evenwicht en stimuleert de biodiversiteit in 
de omgeving. 

De voordelen van een biologische oplossing

Het grootste voordeel van een biologische oplossing voor het probleem van de eikenprocessierups, is het succes op 
lange termijn. Tegen deze oplossing wordt geen resistentie opgebouwd, maar de kringloop van de natuur wordt 
een handje geholpen om weer te gaan functioneren zoals het is bedoeld.

•	 Er wordt geen resistentie opgebouwd
•	 Kringloop van de natuur herstelt
•	 Kostentechnisch interessant
•	 Kruidenrijke bermen vergroten de biodiversiteit
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4 | OPLOSSING: NATUURLIJK EVENWICHT 

De eikenprocessierups is een inheemse soort in Nederland, die nooit volledig uitgeroeid kan worden. Een juiste 
manier van beheer vinden, die een goed resultaat laat zien, is dan ook noodzaak. De afname van natuurlijke  
vijanden in de omgeving waar de eikenprocessierups floreert, moet als eerste worden aangepakt. 

De vier manieren van bestrijding

In de afgelopen decennia zijn er verschillende manieren bedacht, getest en geëvalueerd om de impact van 
de eikenprocessierups in te perken. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bleek in de praktijk 
veel nadelen op te leveren en daarom wordt er op dit moment vooral gebruikgemaakt van natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen. Een combinatie van verschillende methodes werkt het beste om de uitbreiding van het 
leefgebied van de eikenprocessierups een halt toe te roepen. 

1. Preventief spuiten met nematoden: kan worden toegepast na het uitkomen van de rupsen  

 (gemiddeld begin april).  

2. Het spuiten van een bacteriepreparaat: wordt ingezet als de eikenboom minimaal 40% blad heeft. 

3. Nesten wegzuigen: waar geen biologische bestrijding is toegepast of waar na bestrijding alsnog nesten  

 worden gevonden (gemiddeld vanaf half mei). 

4. Biologisch evenwicht herstellen: door o.a. het ophangen van vogelhuisjes, het invoeren van een extensief   

 maaibeleid en het inzaaien van schermbloemigen (het hele jaar door). 

Preventief spuiten met nematoden

Al een aantal jaren wint de methode van preventief spuiten met aaltjes, ook wel nematoden genoemd, aan 
populariteit als biologisch bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups. De Steinernema feltiae nematode 
is een microscopisch klein wormpje met insect-parasitaire eigenschappen. Dat betekent dat de aaltjes een rups 
binnendringen en hem infecteren. Insect-parasitaire aaltjes zijn onschadelijk voor mensen en zoogdieren.

Biocontrole is expert in het toepassen van deze biologische manier van bestrijden. De nematoden worden in 
de avond gemengd met een gel en in de bomen gespoten. Omdat de aaltjes gevoelig zijn voor licht en de 
eikenbomen niet hun natuurlijke omgeving zijn, is het belangrijk om ’s nachts te spuiten. Het moment van 
bespuiten is meestal begin april, in het stadium dat de rupsen nog geen brandharen hebben gevormd. Ook zijn 
er op dat moment in het voorjaar nog geen andere rupsen- of vlindersoorten, die mogelijk nadelige gevolgen 
ondervinden van het spuiten van nematoden.

De werkwijze van de insect-parasitaire aaltjes

De jonge aaltjes dringen via een natuurlijke lichaamsopening 
een rups binnen. Eenmaal binnen laten ze de bacterie vrij, 
waarmee ze in symbiose leven. De bacterie vermeerdert 
zich, het aaltje voedt zich met de bacteriën en de dode rups, 
zodat hij genoeg energie krijgt om te groeien en zich voort te 
planten. Binnen een paar dagen verlaten de jonge aaltjes de 
dode rups op zoek naar nieuwe slachtoffers.
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5 | DE TOEPASSINGEN VAN STAYGREEN 2 - EPR

In Eemnes zijn de bermen langs de doorgaande weg in een woonwijk en in de buurt van een basisschool ingezaaid  
met het mengsel. ‘Je ziet op de foto’s dat de vegetatie zich mooi ontwikkelt. In het eerste jaar zie je een groene 
grondbedekking met allerlei verschillende soorten. In het tweede jaar ontwikkelt de Staygreen 2 zich tot een wat 
hoger mengsel, waar je duidelijk de scherm- en vlinderbloemigen in kunt zien, die de natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups aantrekken.’

Buiten de bebouwde kom, langs drukke toegangswegen

Ook buiten de bebouwde kom is Staygreen 2 goed toe te passen. ‘Langs deze druk bezochte weg in Raalte, waar 
een manege gevestigd is, komt het mengsel goed tot zijn recht. Je ziet ook hier dat in het eerste jaar de vegetatie 
wat lager is (foto links) en dat in het tweede jaar na zaaien de bloeiende soorten goed tot hun recht komen.’

De aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit en de mogelijkheden van andere toepassingen dan gras 
in het openbaar groen, is de laatste jaren enorm toegenomen. ‘We zien dat gemeentes steeds meer bezig zijn 
met kijken naar het effect van bepaalde toepassingen op de lange termijn’, geeft Job Steunenberg aan.

Sinds de introductie van het Staygreenconcept in 2016, zien we de vraag naar deze mengsels gestaag toenemen. 
‘Naarmate de naam bekender wordt, krijgen we meer vragen over deze mengsels’, geeft Steunenberg aan.  
‘Zo zien we dat het mengsel Staygreen 2 - EPR, speciaal ontwikkeld om de plaagdruk van de eikenprocessierups  
te verminderen, een succes is. Het wordt gebruikt voor uiteenlopende toepassingen, maar wel allemaal met  
hetzelfde doel: de eikenprocessierups een halt toeroepen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.’

Binnen de bebouwde kom, in woonwijken, bij scholen

eerste jaar

eerste jaar

tweede jaar

tweede jaar

20202020

  PlantumPlantum
WINNAARWINNAAR

DuurzaamheidsprijsDuurzaamheidsprijs

Gebieden waar vooral in het voorjaar en de zomer veel mensen komen om te recreëren, kunnen de overlast 
van de eikenprocessierups missen als kiespijn. Daarom koos Leisurelands ervoor om in Bussloo verschillende 
maatregelen toe te passen om de rups op een natuurlijke manier te bestrijden, waaronder het zaaien van 
Staygreen 2. 

Recreatiegebieden, sportclubs, zwembaden

LIMAGRAIN NEDERLAND WINT 
PLANTUM DUURZAAMHEIDSPRIJS

‘Dat juist Staygreen 2 - EPR de prijs wint, heeft alles te maken met de grote impact van het 
product op de praktijk; hier wordt een groene oplossing gepresenteerd voor een maatschappelijk 
probleem. Het is een prachtig voorbeeld hoe met de natuur wordt samengewerkt om een plaag 
te bestrijden, zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen. Met de belangrijke bijdrage aan de  
biodiversiteit en de brede toepasbaarheid van het mengsel zowel binnen- als buiten de  
bebouwde kom is dit de terechte winnaar.’

Jury Plantum Duurzaamheidsprijs, bestaande uit afgevaardigden van LNV, MVO Nederland  

en het multimedium P+ People Planet.
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‘Er komt steeds meer aandacht in de 

markt voor een natuurlijke oplossing 

voor problemen zoals dat van de 

eikenprocessierups. Met het zaaien 

van een kruidenmengsel kun je op 

een verantwoorde manier meer 

biodiversiteit creëren in het openbaar 

groen. Een dubbel waardevolle 

investering dus naar de toekomst toe!’
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BIODIVERSITEITMENGSEL STAYGREEN 2

MEER WETEN OF ADVIES OP MAAT? ONZE SPECIALISTEN HELPEN JE GRAAG.

Met dit mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige planten 
creëer je een natuurlijk evenwicht in de buurt van eikenbomen met 
eikenprocessierupshaarden. De vegetatie biedt een ideale habitat voor 
sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en op 
insecten afkomende kool- en pimpelmezen, allemaal natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups. Biologische plaagbeheersing is goedkoop én 
tegelijkertijd ecologisch verantwoord.

•	 Biodivers gras-/kruidenmengsel voor de natuurlijke bestrijding  

van eikenprocessierupsen 

•	 Vergroot populaties natuurlijke vijanden rond eikenbomen;  

bevordert eiafzetmogelijkheden en biedt voedsel en bescherming 

•	 Beperkt overlast en houdt populaties eikenprocessierupsen beheersbaar, 

vooral bij scholen en plaatsen waar veel mensen komen

•	 Milieuvriendelijke maatregel, ecologisch verantwoord 

•	 Veel voordeliger dan afzuigen of chemische bestrijding

•	 Jaarrond groen, bij extensief beheer

Noord- en Midden-Nederland
Job Steunenberg
T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl

Zuid-Nederland
Jan Krijnen 
T. 06 - 53 74 61 78
E. jan.krijnen@limagrain.nl

Gouda
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