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In de afgelopen dertig jaar is de 
eikenprocessierups van een plaatse-
lijk voorkomend beestje uitgegroeid 
naar een plaagdier dat algemeen 
voorkomt. Veel mensen kennen de 
overlast, vooral jeuk door de brand-
haartjes die de rupsen verspreiden. 
Rond de bestrijding is inmiddels 
een hele industrie ontstaan van 
bestrijders en bestrijdingsmidde-
len, maar er wordt nog nauwelijks 
aandacht besteed aan een duurza-

Eikenprocessierups: 

van plaag naar kans
De eikenprocessierups is een plaag en wordt actief 
bestreden. Hoe zorgen we ervoor dat we op een 
duurzame manier die plaag terugbrengen tot niet 
meer dan een aanvaardbare overlast? Een methode 
om parasieten aan het werk te zetten is veelbelo-
vend.

Tekst Peter Twisk en Ton Stokwielder

De sluipvlieg Carcelia iliaca parasiteert onder meer op eikenprocessierupsen (Foto: Rafiq van Kan)
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me oplossing. Hoe zorgen we dat 
de eikenprocessierups een normaal 
onderdeel wordt van de ons omrin-
gende natuur, in toom gehouden 
door natuurlijke vijanden? Wij 
denken dat de plaag ook als kans 
gezien kan worden voor het vergro-
ten van de biodiversiteit!

Biodiversiteit
Wat de redenen zijn dat de eiken-
processierups zo sterk is toegeno-
men is niet precies bekend, maar 
er zijn wel vermoedens. Zo is de 
zomer eik op veel plaatsen aange-
plant. De nesten van eikenpro-
cessierupsen zijn vooral op zon 
beschenen stammen te vinden, dus 
laanbomen zijn favoriet. Klimaat-
verandering, met name lange, droge 
periodes in het voorjaar lijken de 
soort te bevoordelen. Waarschijnlijk 
speelt de afname aan biodiversiteit 
een belangrijke rol: er zijn minder 
vogels die harige rupsen eten. Ook 
bloemrijk grasland, waar natuurlij-
ke vijanden hun voedsel vinden, is 
er te weinig. Om overlast tegen te 
gaan wordt nu sterk ingezet op het 
bevorderen van biodiversiteit, met 
meer bloeiende bermen en natuur-
lijke vijanden zoals rupsen etende 
vogels en vlinders etende vleermui-
zen. 

Bestrijding
De meest gebruikte bestrijdings-
methoden zijn het verwijderen 
van nesten, het besproeien van 
bomen met bacteriën die de rupsen 
doden of met een gel waarin aaltjes 
leven die dat doen. De twee laatst 
genoemde methoden doden ook de 
rupsen van andere vlindersoorten. 
De eikenprocessierups kent 
verschillende parasieten, zoals 
sluipwespen en sluipvliegen zoals 

Carcelia iliaca. Al deze dieren 
leggen hun eieren in of op de rupsen 
van de eikenprocessievlinder. Eén 
vrouwtje zorgt voor zo’n 150 nako-
melingen. De larve ontwikkelt zich 
in de rups, die dood gaat op het 
moment van verpoppen. De sluip-
vliegen en -wespen verpoppen in 
het EPR-nest en komen, als er weer 
jonge rupsen zijn, tevoorschijn. 
Als de verwijderde nesten worden 
afgevoerd en vernietigd, verdwijnen 
ook deze parasieten terwijl ze juist 
kunnen helpen bij het terugdringen 
van de overlast. 

EPR-kast
Storix boom & Landschapsbe-
heer heeft een speciale kweekkast 
voor sluipvliegen ontwikkeld, de 
‘EPR-kast’. Normaal worden nesten 

van de eikenprocessierups opge-
ruimd en afgevoerd. Nu worden ze 
in de EPR-kast verzameld, de in de 
nesten voorkomende sluipvlieglar-
ven kunnen zich in de kast verder 
ontwikkelen. De kasten hebben 
een rooster waardoor uitgekomen 
sluipvliegen naar buiten kunnen, 
maar de volwassen vlinders niet. 
Deze kunnen zich dus niet verder 
voortplanten en de sluipvliegen juist 
wel. De nieuwe generatie sluipvlie-
gen kan zelf weer nieuwe rupsen 
infecteren. Bij een proef door Storix 
werden negen EPR-nesten uit een 
bloemrijk gebied in een kweek-
kast geplaatst. Tussen 21 juli en 15 
augustus 2019 kwamen daar 460 
sluipvliegen uit. Verder bleek dat 
in een bloemrijke omgeving 60% 
van de rupsen was geparasiteerd. 

Het plaatsen van 
de kasten moet 
in beschermende 
kleding (Foto: Ton 
Stokwielder)
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Op plekken waar weinig bloemen 
aanwezig zijn was dat slechts bij 
10% het geval. 

Werkwijze
De gevulde EPR-kast wordt 
in een boom gehangen in de 
omgeving waar de nesten 
zijn verzameld en waar over-
last is. De kast hangt zo hoog 
dat deze niet voor anderen 
bereikbaar is. De kans dat de 
brandharen wegwaaien is bijzon-
der klein, omdat de nesten eerst 
gefixeerd zijn met cellulose voordat 
ze in de kast geplaatst werden. De 
nakomelingen van de sluipvliegen 
verspreiden zich in de omgeving en 
leggen weer eitjes op hun gastheer, 
de eikenprocessierups. De van natu-
re voorkomende parasieten krijgen 
dus de kans om zich te ontwik-
kelen, in plaats van met de nesten 
afgevoerd te worden. Eventueel kan 
de volgende jaren de behandeling 
met de EPR-kast nogmaals herhaald 
worden. Het uitwaaierende effect 
naar de omgeving zal in de komen-
de jaren steeds sterker zijn. 

Bloeiende planten
De EPR-kast is dus geen bestrijdings-
methode op zich maar versterkt de 
populatie van de al voorkomende 
parasieten. De volwassen sluipvlie-
gen hebben voldoende bloeiende 
planten nodig als voedselplant. Dat 
is essentieel want juist de volwas-

Pas op: 
Het verwijderen van nesten en 
het installeren van de EPR-kast 
moet door een ervaren persoon 
in beschermende kleding worden 
uitgevoerd. Op de website van 
Storix staan gespecialiseerde 
bedrijven die de plaatsing op 
verantwoorde wijze kunnen 
uitvoeren. Anderen wordt drin-
gend geadviseerd om de nesten 
met rust te laten. Voor boomver-
zorgers of ongediertebestrijders 
die de EPR-kast willen gebrui-
ken wordt een speciale cursus 
verzorgd.
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sen dieren infecteren weer nieu-
we rupsen door hun eitjes erop te 
leggen. Een EPR-kast werkt dus 

vooral in samenhang met andere 
maatregelen om de biodiversi-

teit te bevorderen.

Meer informatie
 Via internet zoek op: 
‘Leidraad beheersing 
eikenprocessierups’.
EPR-kasten en plaatsing: 

www.storix.nl 

Ton Stokwielder is eigenaar van 
Storix boom- en landschapsbeheer 
en heeft ruim 30 jaar ervaring met 
beheer van de eikenprocessierups 
en is aangesloten bij Wilde Weelde. 
Peter Twisk werkt als ecoloog bij 
Regelink Ecologie & Landschap.

Nest met rupsen (Foto: Ton Stokwielder)


