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7 stappen naar een duurzaam beheer van Eiken- 
processierupsen (EPR) met nagenoeg geen overlast 
 
Stap 1:  
Natuurlijke vijanden niets in de weg leggen en hen de eikenprocessierups en -pop op een 
‘dienblad’ aanbieden. Het creëren van een ‘hotel’ voor sluipvlieg, sluipwesp, oorworm en 
andere natuurlijke vijanden, door de inzet van een filterkast.  
 
Met deze methode kan de huidige jaarlijkse overlast van de eikenprocessierups binnen vier jaar 
op een aanvaardbaar niveau gebracht worden.  
 
Storix Boom- & Landschapsbeheer gebruikt hiervoor speciaal ontwikkelde filterkasten. De EPR-
beheerders zetten de EPR-nesten op grote schaal in quarantaine door ze in de filterkasten te 
plaatsen op het moment dat de EPR in popstadium is. Sluipvliegen en -wespen kunnen vooraf in 
de vrije natuur parasiteren en zich samen met poppenrovers en oorwormen vanaf begin juli 
tegoed doen aan de eikenprocessierupsen en -poppen. Ook kunnen zij zich in de EPR-poppen 
verder ontwikkelen. Nadat de EPR-vlinders in de kast dood zijn gegaan doordat ze de kast niet 
kunnen verlaten, kunnen de parasieten de oude nesten gebruiken als hotel om gedurende de 
hele winter en het vroege voorjaar te verblijven.  
 
De filterkasten zijn gebaseerd op gewone vogelnestkasten, maar speciaal geprepareerd om de 
nachtvlinder binnen te houden, terwijl de parasieten vrije toe- en uitgang hebben. 
 

  
 
Foto 1. Een EPR monitoringskast gevuld met EPR-nesten. Natuurlijke vijanden kunnen de kast betreden door de 
geperforeerde plaat. De uitgekomen vlinders kunnen de kast niet verlaten, omdat ze niet door de gaten van de 
geperforeerde plaat passen. 
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Foto 2. Vrijlating van de natuurlijke vijanden uit de monitoringskast. In dit geval zijn het sluipvliegen die samen met 
diverse soorten sluipwespen in grote getalen bevrijd zijn op 60 locaties in Loon op Zand en de Gemeente Dongen. 

 
Er is vastgesteld dat sluipvliegen en -wespen in de filterkasten massaal rupsen gedood hebben 
en nakomelingen hebben gekregen. Zij zullen ook de EPR die buiten de kasten verblijven op hun 
menu zetten. Dit terwijl de EPR in de kast zich alleen in de kast kan voortplanten. De ei- 
pakketjes die de EPR daarbij maken, zijn simpel te verwijderen uit de filterkast.  
Op deze manier krijgt de rupsenregulatie een ‘vliegwieleffect’ dat de natuur zelf in stand houdt. 
Daarnaast zijn er bij deze methode minder mensenhanden nodig dan bij het alleen mechanisch 
bestrijden van de overlast, wat de aanpak kosteneffectiever maakt. 
 
 
Stap 2: 
Creëren van het ‘restaurant’ voor de natuurlijke vijanden, in de vorm van (scherm) bloemen 
 
Bloemrijke struikenlagen, bloemenweides, akkerkruiden, bloemrijke onderbegroeiing van 
bosranden en ondergroei van oud bos zorgen ervoor dat nectar beschikbaar is voor de 
volwassen natuurlijke vijanden op het tijdstip van het jaar dat ze dat nodig hebben. De 
aanwezigheid van bolgewassen in het vroege voorjaar voor sluipwespen, en schermbloemen 
gedurende de gehele zomer zijn daarbij cruciaal.  
Het (stads)landschap zou voortaan ingericht moeten worden vanuit een duurzame gedachte, 
waar zowel het ‘hotel’ als het ‘restaurant’ geopend is voor de natuurlijke vijanden.  
Nederland zou afscheid moeten nemen van vele hectares intensief gemaaid gras in het 
openbaar groen en dit reduceren naar functionele ligweides, speelterreinen, voetbal- en 
golfterreinen. Iedere locatie waar gras louter ligt omdat we een kort gemaaid gazon of palouse 
(volgens de Belgen) mooi vinden, is een gemiste kans voor de ondersteuning van natuurlijke 
EPR vijanden, de algemene biodiversiteit en menselijke recreatie.  
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Esthetiek staat een gezonde leefomgeving  in dit geval in de weg. Intensief gemaaid gras is ‘de 
groene doodsmat’ voor de biodiversiteit. Voor meer uitleg over waarom “twintig keer per jaar 
maaien een ramp is voor het milieu” wordt verder onderbouwd op de website 
http://byebyegrass.eu/ 
 
 
Stap 3: 
Herstel van de voedselpiramide. Focus verleggen van bestrijden naar reguleren naar beheren, 
met het in acht nemen van de gezondheid van de mens.  
 

 
Foto 3. Voorbeeld van een voedselpiramide. Bron: https://www.wetenschapsite.be/ 
De eerste drie jaar zal de inzet van filterkasten, gezien de omvang van de huidige plaag, zeker 
nog moeten worden gecombineerd met de traditionele methodes van het wegzuigen en 
handmatig verwijderen van de EPR-nesten. Dat zal ook later onderdeel blijven van de 
beheermethodes in combinatie met EPR in filterkasten plaatsen. De huidige spuitmethodes met 
of zonder biologische bestrijdingsmiddelen zijn de komende drie jaar in de regio’s van ernstige 
overlast wellicht nodig, maar zeer omstreden. Er kan over nagedacht worden om dit gefaseerd 
af te bouwen als het ‘restaurant’ (de nodige bloemen voor de volwassen sluipvliegen en –
wespen) geopend is in het landschap. Het spuiten zal op termijn geheel afgebouwd worden.  
 
Met bestrijding van EPR door middel van spuiten worden alle rupsen gedood en sterven hun 
natuurlijke vijanden. Daarmee verdwijnt er een hele laag uit de voedselpiramide, ongeacht of de 
bestrijding met een biologisch of een chemisch middel gebeurt. Door de verwijdering van een 
laag binnen de voedselpiramide ontstaat er een leeg gat waar plaagsoorten snel op af zullen 
komen. De kans is groot dat deze overlast zullen veroorzaken. 
 
Bij de Storix EPR-filterkast wordt dit gat in de voedselpiramide en daarmee de ‘snelweg’ voor de 
plaagsoorten niet gecreëerd, omdat er een evenwicht opgezocht wordt tussen natuurlijke 
vijanden en de EPR. De natuurlijke vijanden zorgen er op natuurlijke wijze voor dat er geen 
nieuwe EPR plaag ontstaat, waardoor er geen overschot aan EPR zal zijn dat overlast gaat 
veroorzaken bij mensen. Dit is een reden waarom het belangrijk is dat er binnen Nederland 
begrip komt voor het feit dat rupsen, waaronder de EPR, een belangrijke functie hebben in de  
voedselpiramides van onze natuur. Er zou acceptatie gecreëerd moeten worden dat de EPR 
aanwezig mag zijn, zonder dat deze overlast hoeft te veroorzaken. 
 

http://byebyegrass.eu/
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Stap 4: Ophangen nestkasten voor vogels en vleermuizen 
Door het ophangen van nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen, zorg je 
ervoor dat deze natuurlijke EPR vijanden binnen het EPR gebied blijven. Dit is effectief voor o.a. 
de volgende soorten: 

• Vleermuizen, diverse soorten 

• Koolmees 

• Pimpelmees 

• Groene specht 

• Grote bonte specht 

• Kauw  

• Boomklever  

• Boomkruiper 

• Gekraagde rood staart 
 
In een werkgroep wordt een pakket opgesteld van kasten voor al deze soorten die 
processierupsen eten, samen in combinatie met Storix EPR-filterkasten. De verhoudingen van 
de kasten en de gewenste afstanden tot broedterritoria worden momenteel bepaald in overleg 
met ornithologen, zoogdierdeskundigen en entomologen. Ook is hier het Life Project dat vanuit 
de EU onderzoek doet naar het beheer van de EPR bij betrokken. Dit pakket kan worden 
weggehangen in alle potentiële EPR plaagzones. 
 
 
Stap 5: 
Natuurlijke vijanden conditioneren: de voedselfocus van vogels verleggen door het beïnvloeden 
van hun gedrag 
 
Storix Boom- en Landschapsbeheer heeft inmiddels drie jaar ervaring met het conditioneren 
van vogels. Daarbij zijn voedertafels ingericht waar heel veel vogels zich een hele winter tegoed 
doen aan vogelvoer. Op het moment dat de rups in het eerste larve stadium is, worden de 
voedertafels ontruimd en worden er takjes met processierupsen aangeboden. Tegelijkertijd zijn 
boven in de bomen takjes met rupsen opgehangen. Zo zijn er in 2018 bij proeven van deze 
methode 1600 van de 2000 rupsen in de bomen opgegeten door geconditioneerde vogels. In 
2019 waren de resultaten lager dan 80%, omdat er een enorm aanbod was van de, voor vogels 
zeer smakelijke, kleine wintervlinder. Toch was er ook in 2019 volop rupsenvraat. De EPR 
poppen werden belaagd door de grote bonte- en groene specht, koolmees, boomklever, 
pimpelmees, boomkruiper en gekraagde roodstaart. In 2020 is er op de voedertafel van Storix 
één paartje Koolmezen waargenomen, die meerdere malen per dag kwamen eten. In een 
periode van 28 dagen hebben zij samen tussen de 180 en 330 EPR per dag gegeten, nadat het 
overige voedsel was weggehaald. Met een gemiddelde van 255 EPR per dag, heeft het 
koolmezen stel samen met hun jongen 6.300 rupsen gegeten, wat overeenkomt met 40 EPR-
nesten.  
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Stap 6: 
Monitoring: inventarisatie van eipakketjes 
 
Zo is snel  ingrijpen mogelijk bij bepaalde concentraties vlinders, wat een goed beeld geeft van 
de verwachting van overlast voor het volgend jaar.  
Een methode om te voorspellen hoe ernstig een plaag zal gaan worden, is het opzoeken van 
eipakketjes in boomtoppen om inzicht te krijgen in de ernst van de plaag. Dit is een activiteit die 
in de winter plaats kan vinden. 
 
 
Stap 7: 
Onderzoek naar de complete biologie van alle soorten natuurlijke vijanden en insectensoorten 
in dezelfde laag in de voedselpiramide.  
 
De levenscyclus en (voedsel)behoeftes in ieder stadium zijn van groot belang. 
Per natuurlijke vijand wordt onderzoek gedaan naar:  

a De biologie van de soort: het moet binnen drie jaar bekend zijn wanneer elke 
soort zich door het jaar heen in welk stadium bevindt: ei, larve, pop en 
volwassen vlinder.  
Ook is onderzoek nodig naar de gangbare migratieafstanden voor functionele 
natuurlijke vijanden. 

b De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort: het ‘hotel’. 

c Wat een soort in welk stadium van zijn leven eet, zodat we kunnen zorgen dat 
dit in de potentiële EPR-plaagzone waar mogelijk aangeboden wordt. 
Concreet betekent dit: welke bloemen zijn nodig als voedselbron voor de 
volwassen plaag bestrijders naast de EPR. 

o Welke soorten stapelvoedsel in de vorm van rupsen zijn nodig om de 
natuurlijke bestrijders optimaal te laten gedijen? Momenteel zien we al 
duizenden sluipvliegen van de soort Carcelia Iliaca. Deze tweede 
generatie moet zich voortplanten op rupsen die er nu zijn. 
Bijvoorbeeld: lindepijlstaart, wapendrager, koperuil, dennenpijlstaart, 
mirians borstel, dennenpijlstaart. Er zijn momenteel geen aanwijzingen 
dat dit hun biologie bedreigt.  

Het is ook belangrijk om dit stapelvoedsel voor de natuurlijke vijanden van de EPR te koesteren 
 

a Eerste prioriteit: soorten die grote potentie hebben de EPR plaag te reduceren 
o Sluipvliegen 
o Koolmees 
o Groene specht  
o Tweede prioriteit soorten:  
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b Tweede prioriteit:  
o Sluipwespen  
o Oorwormen  
o Kleine Poppenrover  
o Vleermuizen (nader te beschrijven soorten) 
o Koekoek 
o Kauw 
o Pimpelmees 
o Gekraagde roodstaart 

 
Stap 8 t/m 13 worden in een later stadium uiteengezet en onderbouwd. Momenteel is stap 1 t/m 
7 voldoende werk en onderzoek voor het groeiseizoen van komend jaar.  
  

Als, na de introductie van stap 1, de stappen 2 tot en met 7 binnen drie jaar niet worden 
uitgerold, zullen we op termijn alsnog de strijd verliezen. Alleen een totaalaanpak dat leidt tot 
een nieuw evenwicht zal tot blijvend resultaat leiden.  
 


