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Doelgroep Leidraad beheersing

eikenprocessierups

 Professionele beheerders en eigenaren van eiken

 Uitvoerders (preventie, monitoring,  preventieve en curatieve bestrijding)

 Andere betrokkenen (bijv. betrokken organisaties bij de verwerking van 

rupsrestanten; bewonersorganisaties, etc., etc.)

 Groen onderwijs (en cursorisch onderwijs)



Doel Leidraad beheersing

eikenprocessierups

Een handreiking voor een adequate beheersing van de eikenprocessierups

Hierbij is de filosofie:

- Overlast en gezondheidsklachten voorkómen

: treffen van preventieve maatregelen

: concentreren aandacht op gebieden waar mensen en dieren overlast ervaren

- Monitoring om zo mogelijk plaagdruk en overlast vóór te zijn

- Rekening houden met kwetsbare andere vlindersoorten

- Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen



Inhoud

1. Inleiding

2. Eikenprocessierups

3. Gezondheidsrisico’s

4. Voorkomen plaagdruk

5. Risico analyse

6. Monitoring

7. Bestrijding van de eikenprocessierups

8. Beleid en organisatie

9. Communicatie



2. Eikenprocessierups 

➢ Beschrijving levensstadia

➢ Andere soorten

➢ Grondnesten

➢ Waardplanten



Grondnesten eikenprocessierups

processierups.nu

In workshop van Silvia Hellingman wordt hier nader op ingegaan 



Geopend nest eikenprocessierups

processierups.nu



30 minuten1 minuut 5 minuten

3. Gezondheidsrisico’s



Consultatie en registratie

klachten huisartsen 2019 (Nivel)

Gezondheidsproblemen gerelateerd aan brandharen EPR:

 pruritus/jeuk

 lokale roodheid/erytheem

 urticaria/netelroos: 

 pijn/gevoeligheid van de huid

Zie link Nivel voor totaal overzicht: www.nivel.nl

http://www.nivel.nl/


Wekelijks aantal personen dat de huisarts heeft geconsulteerd 

voor jeuk, 2016 - 2019. 



Wekelijks aantal personen per provincie dat de 

huisarts heeft geconsulteerd voor jeuk in 2019





Conclusies gezondheid in relatie overlast

brandharen EPR 2019

Druk op de zorgketen (te) groot geweest: 
huisartsen, apotheken en in mindere mate GGD: 
zie www.nivel.nl: roep om duidelijk preventieplan

Publieke onrust is groot geweest: zie aantal links 
naar:

www.processierups.nu 

www.oakie.info

www.thuisarts.nl

Grote run voor zelfmedicatie op drogisterijen

http://www.nivel.nl/
http://www.processierups.nu/
http://www.oakie.info/
http://www.thuisarts.nl/


4. Voorkomen plaagdruk

➢ Verminderen aantal/aandeel eiken

➢ Streefwaarde 10-20-30

➢ Nieuwe aanleg 5-10-20



4. Voorkomen plaagdruk

➢ Stimuleren natuurlijke vijanden

Zie lezing Silvia Hellingman



4. Voorkomen plaagdruk



4. Voorkomen plaagdruk
Voorkom risico’s



5. Risicoanalyse

➢ In beeld brengen risico’s

➢ Eik

➢ Mens/dier

➢ Eikenprocessierups



Plaagdruk

Indicatie 

plaagdruk

Aantal nesten per 10 bomen Aantal gevangen vlinders in 

combinatie met aantal nesten

Inspectiegebieden

Geen Geen nesten aanwezig Geen vlinders in feromoonval In cirkelvorm tot op 250 m 

afstand bij iedere nieuwe 

aantasting

Laag Maximaal 1 nest met het 

formaat tennisbal

<5 vlinders/feromoonval Inspectiegebied tot 500 m 

afstand bij < 5 vlinders en/of 1 

verse* vlinder, en bij 

voorliggende jaar aangetaste 

boom

Matig 2 tot 5 nesten met het formaat 

tennisbal

5-10 vlinders/feromoonval Inspectiegebied tot 1000 m 

afstand bij >5 vlinders en/of 

bij>1 verse* vlinder 

Hoog >5 nesten met het tennisbal 

formaat of minimaal één 

voetbal formaat 

>10 vlinders/feromoonval Inspectiegebied tot 1000 m 

afstand bij >10 vlinders



➢ Uniforme 

registratie

nestformaat:

tennisbalformaat



➢ Uniforme 

registratie

nestformaat:

voetbalformaat



➢ Uniforme 

registratie

nestformaat:

deken



➢ Uniforme 

registratie

positie



➢ Uniforme 

registratie

Risicoprofilering

Hoog risico: Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven:

• Rond winkelcentra, zorgcentra en ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven;

• Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen;

• Op drukke fiets - en wandelroutes;

• In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer;

• Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen, drukke 

parkeerterreinen;

• Tijdens evenementen (bijvoorbeeld festival, avondvierdaagse).

Matig risico: Gebieden waar mensen minder frequent verblijven en (landbouw) huisdieren 

risico lopen:

• Doorgaande fiets- en wandelroutes;

• Gebieden met extensieve bebouwing;

• Gebieden waar (landbouw) huisdieren risico lopen

• Bij boerderijen met (intensieve) beweiding;

• Bij maneges, kinderboerderijen;

• Hondenuitlaatroutes.

Gering risico: Gebieden waar mensen snel aan voorbij gaan of weinig mensen komen

• Wegen buiten de bebouwde kom zonder fiets- en voetpaden;

• Bos - en natuurgebieden;

• Extensieve landbouwgebieden.



6. Monitoring

➢ Ei-uitkomst

➢ Bladontplooing

➢ Inspectie

➢ Vlinder



Overzicht feromoonvallen in 2019

➢ Landelijke monitoring: 1799 

feromoonvallen

➢ Een aantal witte plekken (5) in 

2019 ingevuld dankzij 

ministerie van LNV

➢Voor een beter inzicht in 

verspreiding van de vlinders 

zouden nog een aantal plekken 

in 2020 moeten worden 

ingevuld

processierups.nu



Gemiddeld per val:  landelijk en Provincie

Vangsten
2018 2018 2019 2019

vlinders gem./val vlinders gem./val

Landelijk 135.243 73 72.059 41

Drenthe 61.314 79 16.292 35

Flevoland 3.815 95 2.167 54

Friesland 32.754 89 16.023 47

Gelderland 17.113 88 8.997 44

Groningen 5.477 31 5.083 29

Limburg 4.459 114 3.172 44

Noord-Brabant 1.148 71 9.885 91

Noord-Holland 2.073 12 1.337 7

Overijssel 8.088 130 8.316 65

Zuid-Holland 472 52 547 17

Utrecht 437 24

Zeeland 95 6

processierups.nu



processierups.nu

Landelijk gemiddelde aantal vlinders per val



7. Bestrijding

➢ Methodes

➢ Preventief

➢ Bacteriepreparaat

➢ Nematoden

➢ Curatief

➢ Zuigen

➢ Plukken

➢ Zuigen en verassen

➢ Beschermde soorten



7. Bestrijding

Maand planning korte termijn maatregelen

Korte termijn maatregelen

Januari Opstellen bestek/handleiding beheer

februari Aanbesteding werkzaamheden/ wijkraad overleg/bewoners overleg

Maart Communicatie/monitoring eiuitkomst

April Instructie/toolbox/monitoring bladontplooing/eipakketuitkomst/uitvoeren bespuiting

Mei Uitvoeren bespuiting

Juni Registratie en curatieve bestrijding

Juli Registratie en curatieve bestrijding/feromoonvallen monitoring

Augustus Feromoonvallen monitoring

September Feromoonvallen monitoring

Oktober Evaluatie

November Bijstellen beleid / uitvoeren risicoanalyse/inventariseren ecologische beperkingen/opstellen beheerplan

december Bijstellen beleid / uitvoeren risicoanalyse/inventariseren ecologische beperkingen/opstellen beheerplan



7. Bestrijding

Preventieve bestrijding



7. Bestrijding

Bestrijdingsdrempel

➢ 20-50% gelijkvormige beplanting in voorgaande jaar aangetast: 

indicatie éénmaal Bacilus thuringiensis toepassen/tweemaal 

nematoden;

➢ >50% gelijkvormige beplanting in voorgaande jaar aangetast: 

indicatie tweemaal Bacilus thuringiensis toepassen/tweemaal 

verhoogde concentratie nematoden.



Afvalverwerking
Afvalverwerkende bedrijven accepteren geen EPR afval meer

➢ 5 juli 2019: Cumela slaat alarm

➢ 10/16 juli 2019: Overleg Ministeries Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit/Infrastructuur en Waterstaat met betrokkenen: 

Cumela, Wolterinck, KAD, Nederlandse Vereniging Plaagdier 

Bedrijven, Vereniging Hoveniers Groenvoorzieners, Vereniging 

Afvalbedrijven, Kenniscentrum Eikenprocessierups



Afvalverwerking
Afvalverwerkende bedrijven accepteren geen EPR afval meer

➢ 5 juli 2019: Cumela slaat alarm

➢ 10/16 juli 2019: Overleg Ministeries Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit/Infrastructuur en Waterstaat met betrokkenen: 

Cumela, Wolterinck, KAD, Nederlandse Vereniging Plaagdier 

Bedrijven, Vereniging Hoveniers Groenvoorzieners, Vereniging 

Afvalbedrijven, Kenniscentrum Eikenprocessierups

➢ 22 juli 2019: Publicatie Protocol 2019, Opslag, transport en 

verwerking van eikenprocessierupsen afval



7. Bestrijding

De ‘beunhaas’  als (natuurlijke) bestrijding

Bron: J. Höppener



8. Beleid en organisatie

➢ Wettelijk kader

➢ Betrek beleidsbepalers/budget-verantwoordelijken

➢ Beheerplan, verantwoordelijke en uitvoerenden

➢ Was informatie compleet?

➢ Wat ging goed, kon beter?

➢ 1 contactpersoon/projectleider eikenprocessierups

➢ Planning

➢ Organisatie

➢ Overwegingen

➢ Formuleer beleidskeuzes komend jaar: monitoring-
prev./cur. etc.

➢ Samenwerking overige 
organisaties/beheerders/particulieren

➢ Rapportage



9. Communicatie

➢ Kennisplatform processierups

➢ Processierups.nu

➢ Intern/extern

➢ Planning



Dank voor uw 

aandacht


