
 

De Storix EPR Regulatie Methode 

'Een modulaire aanpak' 

• Eikenprocessierups Beheer- en Monitoringsmodule 

• Biodiversiteitsmodule 

• Biotoop -en groeiplaatsverbeteringsmodule 

• Vogelconditioneringsmodule 

Storix biedt een totaalpakket van mogelijkheden aan om de plaagdruk van de Eikenprocessierups 

(EPR) volledig en duurzaam onder controle te krijgen. Daarbij kijkt Storix niet alleen naar de 

ontwikkeling van de EPR maar de gehele omgeving. Binnen deze integrale methode is het mogelijk 

om per module te starten en te monitoren hoe het proces verloopt. Zo kan er bekeken worden of 

er daarna eventueel wordt opgeschaald met diverse andere modules. Zo krijgen we stap voor stap 

op een ecologisch en duurzame wijze, het EPR bestand op een veilig en aanvaardbaar niveau. 

Maar dat niet alleen! Door het inzetten van de verschillende modules zal de biodiversiteit 

toenemen en zullen de biotopen en groeiplaatsen verbeteren.  

Daar bovenop zorgt Storix ook voor een verantwoorde afvoer van de gebruikte kasten. Aan het 

einde van de beheerovereenkomst haalt Storix alle kasten weer op en worden deze op duurzame 

wijze gerecycled. 

Binnen de Beheer- en Monitoringsmodule maken we gebruik van twee belangrijke onderdelen. De 

Vlinderfilterkast® en de Stationsmonitoringskast®.  



Vlinderfilterkast® 

 

 



Uit de resultaten van het meerjarig onderzoek van ruim 400 EPR nesten dat Storix in diverse 

bloemrijke landschappen heeft uitgevoerd, blijkt dat slechts 20% van de dieren die uit een EPR-nest 

komt daadwerkelijk een eikenprocessievlinder is. De andere 80% bestaat uit parasieten, zoals 

sluipwespen -en vliegen. Deze parasieten leggen hun eitjes in of op de rupsen van de 

eikenprocessievlinder, waardoor deze worden geparasiteerd en sterven. De parasieten zijn dus een 

belangrijk onderdeel in het terugdringen van de EPR. Sterker nog: de wilde parasieten met een 

Vlinderfilterkast als tijdelijk huis zorgen er voor dat de EPR geen plaag wordt.  

Eenvoudig principe, groot effect 

Het principe van de Vlinderfilterkast is eenvoudig. De kast wordt door Storix medewerkers 

opgehangen en vervolgens worden er bij voorkeur EPR-nesten uit de omgeving in geplaatst. De kast 

heeft een speciaal geperforeerde wand. De wilde sluipwespen en -vliegen, die uit de poppen komen, 

kunnen ongehinderd door de gaatjes naar buiten vliegen. Zo kunnen zij opnieuw de vrije natuur in om 

zich voort te planten en de volgende generatie EPR te parasiteren. De EPR-vlinders echter, die in de 

kast uitkomen zijn groter dan de gaatjes van de geperforeerde plaat en zitten daardoor gevangen. 

Dit zorgt ervoor dat zij zich niet in de vrije natuur kunnen voortplanten en dus geen nieuwe generatie 

EPR starten. 

Stationsmonitoringskast® 

De monitoring zal worden gefaciliteerd door Storix. Advies gebaseerd op de resultaten van deze 

monitoring is een integraal onderdeel van deze module. De monitoring zal in het monitoringsstation 

van Storix plaatsvinden. Per weggehangen Vlinderfilterkast zal één nest EPR gemonitord worden in 

de Stationsmonitoringskast. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het parasiteringspercentage 

en kunnen we heel lokaal concluderen wat er nodig is voor de meest effectieve aanpak op die 

specifieke plek. Met andere woorden; middels monitoring kunnen we per stadsdeel of laan 

maatwerk leveren. 

  

Deze nesten zullen door u of uw groenaannemer in de door Storix aangeleverde monitoringskast 

geplaatst worden. Transport van en naar Storix zal in overleg plaatsvinden. Het curatief verwijderen 

van de EPR nesten en het vullen van de Vlinderfilterkasten wordt na een gedegen training door 

Storix, ook door u of uw vaste groenaannemer zelf uitgevoerd. 

  

Naast de inzet van deze kasten is het goed om het (stads)landschap om te vormen zodat een 

aantrekkelijk(er) biotoop ontstaat voor de natuurlijke vijanden van de EPR. Denk aan een bloemrijke 

omgeving, voldoende water, nestkasten voor vogels en vleermuizen. Tevens kunnen we vogels 

conditioneren om EPR-rupsen te eten. Biotoopverbetering voor natuurlijke vijanden in relatie tot 

een vitaal bomenbestand is maatwerk. Binnen circa twee tot vier jaar is zo de overlast van de EPR te 

minimaliseren. 

Advies over biotoopverbetering in het (stads)landschap voor natuurlijke vijanden en uw bomen kan 

op maat worden uitgewerkt binnen de Biotoop- en Groeiplaatsverbeteringsmodule. De mogelijkheid 

bestaat om dit in samenwerking met u, of uw groenaannemer uit te werken. 



Lees onderstaand een omschrijving van onze diensten. Voor uitgebreide achtergrondinformatie 

over de Eikenprocessierups en de Vlinderfilterkastwerking, verwijzen wij u naar het 

Achtergronddocument, op onze website te downloaden.  

Neem contact met ons op: 

Wanneer u als terreinbeheerder aangeeft hoeveel eiken er aanwezig zijn, en hoeveel nesten per 

boom gemiddeld verwijderd zijn afgelopen jaar, dan maken wij op basis van deze gegevens een 

vrijblijvende voorbeeldberekening. 

Wanneer het gaat om kleinere of grotere bosgebieden, dan maken we samen met u een inschatting. 

We bekijken samen de mogelijkheden om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen. 

U kunt erop rekenen dat: 

De Storix werkwijze ook financieel zeer concurrerend is in vergelijking met de huidige manieren 

zoals bijvoorbeeld spuiten. Daarbij kent de Storixmethode het grote voordeel dat het duurzaam en 

ecologisch verantwoord is. Met respect voor biodiversiteit. Zonder inzet van Biocides. 

Wilt u vrijblijvend een inschatting van de investering deze methode met zich mee brengt? Schroom 

niet ons te bellen. Wij voorzien u graag van de nodige informatie. TEL: 0416 336646 of mail naar 

info@storix.nl 

U kunt ook het contactformulier op onze site invullen. Ga naar het contactformulier! 

https://storix.nl/beheer-eikenprocessierups/
mailto:info@storix.nl
https://storix.nl/contact/


1. EPR Beheer & Monitoringsmodule: 

 

Vlinderfilterkast®: Met ruimte voor 16 standaard EPR nesten. Inclusief hijs- en ophangsysteem. De 

Vlinderfilterkast biedt een beschermende omgeving voor de parasieten die in de nesten 

overwinteren in hun popstadium. De kast biedt veiligheid voor mens en huisdier: de nesten kunnen 

niet uit de bomen waaien en vogels kunnen er niet bij. Deze kasten worden in onze methode door 

Storix opgehangen en door u of uw groenaannemer zelf geleegd en opnieuw gevuld met EPR nesten 

in de periode van circa 1 tot 15 juli (nadat de rupsen verpopt zijn). Eens per jaar in de periode van 

circa 1 oktober tot 31 december, loopt Storix de kasten na, controleert ze op juiste vulling, ontdoet 

ze van EPR vlinders, maakt ze schoon, en oogst de ei-pakketten die de vlinders hebben afgezet op de 

ei-stokjes die in de kasten geplaatst zijn. Let wel de nesten die geplaatst zijn in juli worden zorgvuldig 

weer teruggezet in de kast waarna deze weer de boom in gehesen wordt. Uw medewerkers die met 

de kasten gaan werken, worden zorgvuldig door Storix opgeleid. 

Stationsmonitoringskast®: Monitoring van één standaardnest per Vlinderfilterkast middels een door 

Storix ontworpen en beheerd Monitoringsstation. Eenmaal per jaar tijdens het vullen van de VFK 

door u of uw groenaannemer wordt er ook één nestje in de monitoringskast geplaatst. Waarna deze 

worden vervoerd naar het monitoringsstation bij Storix. De nesten worden vijf keer per jaar 

gemonitord; er wordt gekeken naar aantallen, soorten en ontwikkeling van de parasieten in de 

nesten. In de app wordt hier verslag van gedaan, zodat u dit real-time kan volgen. Twee keer per jaar 

brengt Storix een rapport uit over deze ontwikkeling met een bijbehorend advies. 

Training voor medewerkers die het EPR beheer gaan uitvoeren (info op onze website). Een training 

die centraal door Storix wordt gegeven, waarvoor 2 tot 3  van uw medewerkers tijdig worden 

uitgenodigd. Indien noodzakelijk kan Storix deze training ook op locatie uitvoeren.  

Speciaal ontwikkelde werkkar: Deze kar, met schoonmaak-unit, is ontwikkeld om veilig, 

ergonomisch en efficiënt met de EPR-kasten te werken.  



Informatiebord voor voorbijgangers: Een A3-formaat informatiebord om het publiek 

(kind)vriendelijk te informeren over de werking van de EPR-Vlinderfilterkasten. Er bestaat ook de 

keuze voor een meer vandalismebestendige variant. Wilt u een maatwerk, een uitgebreider 

informatiepaneel of een bijpassende hardhouten inlandse paal? Laat het ons weten. 

Alka crème, 50 ml flacon (optioneel): Vooral bij inventarisatie kom je snel in aanraking met een paar 

brandhaartjes van de EPR en dat kan forse irritatie veroorzaken. Daarom leveren wij speciale crème 

die hiertegen helpt. 

Storix EPR Monitoringsapp: Binnen deze methode wordt gewerkt met een monitoringsapp. Zodat 

iedere betrokkene snel en actueel inzicht heeft in de resultaten van de monitoring (aantallen, 

soorten en percentages parasieten en EPR vlinders). Alle in de app verzamelde gegevens worden 

automatisch verwerkt in het onderzoek naar het geografisch verloop van het percentage natuurlijke 

vijanden. Deze gegevens worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld aan een internationaal 

onderzoeksproject van de Europese Unie.  

Tussentijdse rapportage: Tussen 15 oktober en 15 november. Na eerste vlucht parasieten. Met 

advies over eventueel noodzakelijke biodiversiteits- en biotoopverbetering. De rapportage gaat over 

de resultaten van 15 juli t/m 15 juli.  

Eindrapportage: Tussen 15 juli en 15 augustus. - Gevonden parasieten en EPR Vlinders schematisch 

in kaart gebracht  - Weergave van de noodzaak van biotoopverbetering  - Advies over EPR beheer - 

Steekproefsgewijze schaduwdeterminatie van de parasieten door erkend Entomoloog 

Garantie en vervangingsclausule bij schade aan de Vlinderfilterkasten: Schade door verlies of 

beschadiging van de kasten, voor zover redelijkerwijze niet te dekken door een verzekering van de 

gebruiker, zal Storix dekken. 

Aan het eind van de beheerovereenkomst, haalt Storix alle kasten op en zorgt voor een duurzaam 

recycleproces. De kasten zijn gemaakt van gerecycled materiaal en dusdanig gefabriceerd zodat 

deze 100% recyclebaar zijn. 



2. De Storix Biodiversiteitsmodule: 

 

Aan de hand van monitoring van verschillende locaties kan Storix een rapport schrijven per locatie 

zodat er maatwerk geadviseerd kan worden voor elke ‘sub omgeving’ binnen de gemeentegrenzen. 

Het areaal zal nader bepaald worden en beslaat circa één kilometervak, waar idealiter de 

Vlinderfilterkast zich centraal in bevindt. 

Na inventarisatie en rapportage van het gebied rondom de EPR kast, geeft Storix een advies over: 

•   Broedgelegenheid voor vogels op maat; per soort aan de hand van broedterritorium 

•   Vaste rust- en verblijfplaatsen voor een breed scala aan predatoren 

•   Kastenplan voor vleermuizen 

•   Advies over inzet van vleermuizen middels vleermuiskelders 

Aanbevelingen om de plaagdruk te verminderen van: 

•   Eikenprocessierups 

•   Bruine rat 

•   Eventuele lokale overlast van andere knaagdieren 



 

1 - Landschap met veel nectar, Golfterrein Zuid Nederland 

Uit onderzoek, in een landschap met een ruim aanbod van nectar op diverse momenten in het jaar, 

is gebleken dat er op dit moment een parasiteringspercentage van 77% is terwijl er nog veel 

parasieten moeten uitkomen. Van de 29 geplaatste kasten met nesten, zijn er 14 kasten waar geen 

vlinder meer uit komt. 

De werkzaamheden die voortvloeien uit dit advies kunnen door Storix (in samenwerking met u en of 

uw groenaannemer) worden uitgevoerd met behulp van: 

De Ecozuil, voor: 

•   Vogels (Van Koolmees, Mussen, Spreeuwen tot Ooievaar) 

•   Vleermuizen 

•   Marterachtigen (Steen- en Boommarter, Bunzing, Hermelijn en Egel) 

De Eco-heuvel voor: 

•   Vos 

•   Das 

•   Marterachtigen 

De Vleermuiskelder, advies voor locaties en aanleg op maat. 



3. Biotoop & Groeiplaatsverbeteringsmodule: 

 

Voor deze module geldt hetzelfde ideaal als voor de biodiversiteitsmodule. De ene groeiplaats is de 

andere niet en je wilt dit zo secuur mogelijk analyseren om daaruit voortvloeiend het advies te 

verstrekken. Ook hier hebben we te maken met ‘sub biotopen’ binnen de gemeente. Per gebied 

zullen we hier een advies verstrekken. Het areaal zal nader bepaald worden en beslaat circa één 

kilometervak, waar de Vlinderfilterkast zich centraal in bevindt. 

Middels deze module wordt na een grondig onderzoek en inventarisatie een keur aan mogelijkheden 

aangereikt betreffende: 

•   Maaibeheer van bermen en gazons (zowel binnen als buiten het boomeigen ecosysteem van de 

Eik) 

•   Omvorming van bloemarm naar bloemrijk grasland (zowel binnen als buiten het boomeigen 

ecosysteem van de Eik) 

•   Onderhoud watergangen en taluds 

• Groeiplaatsonderzoek, waar in kaart wordt gebracht: 

- Waterhuishouding en invloeden van het grondwater 

- Zuurstofhuishouding 

- Bodemsamenstelling 

- Mate van verdichting 

- Bewortelingspatroon  



- Ondergronds beschikbare doorwortelbare ruimte voor de bomen 

• Gezond bomenbestand (de eiken): 

- Nulmeting betreffende conditie en toekomstverwachting 

- Prognose op basis van deze nulmeting 

- Advies inzake te ondernemen stappen 

4. Vogelconditioneringsmodule: 

 

Rupsen van de eikenprocessierups worden gegeten door onder andere: koolmees, pimpelmees, 

grote bonte specht, groene specht en boomklever. De focus op het eten van de rupsen door de 

vogels kan worden versterkt door het conditioneren van de vogels. Wanneer op voedertafels op het 

juiste moment het vogelzaad geleidelijk vervangen wordt door processierupsjes, is gebleken dat de 

omliggende bomen en in de verre omgeving voor een belangrijk deel gezuiverd kunnen worden door 

de vogels. 

In beheertrajecten binnen gemeentes zoekt de gemeente een aantal burgerparticipanten die met 

deze voedertafels en techniek wil werken om zo in een bepaalde omgeving de vogels te 

conditioneren. Het leuke van deze module is, dat we op deze manier een stuk burgerparticipatie 

aanwakkeren en zo het bewustzijn verhogen voor deze duurzame en ecologisch verantwoorde 

methode. 

Deze module bestaat uit: 

•   Voedertafel 

•   Schaal met Waterslot 

•   Vogelvoer 

•   EPR rupsen om vogelvoer te vervangen 

•   Instructie door Storixmedewerker voor de participanten 



•   Wekelijks kort bezoek door Storixmedewerker voor afleveren van rupsjes 

De laatste week van maart of de eerste week van april komen de rupsen uit het ei. De conditionering 

duurt van de laatste week van april tot medio mei. Deze periode is afhankelijk van de ontwikkeling 

van de rupsen die op zijn beurt weer sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.  

In deze periode hebben de rupsjes nog geen brandharen. Deze conditioneringsmethode is daarom 

geheel ongevaarlijk voor de participanten. 

 

https://sway.office.com/xsLk5FeQ2Cgn7mfT#content=ahLrQvSvPljH4G 

Vogels hebben een breed aanbod aan eten, maar je kunt er voor zorgen dat ze hun focus op een 

bepaald prooidier leggen en niet bijvoorbeeld de rupsen van de kleine wintervlinder eten, die 

tegelijk met de EPR aanwezig zijn. Op voedertafels krijgen vogels de hele winter vogelvoer 

aangeboden. Op het moment dat de EPR in het tweede larvestadium is, wordt het vogelvoer 

vervangen door takjes met eikenprocessierupsen en tegelijkertijd worden boven in de bomen takjes 

met rupsen opgehangen.Als proef hebben we een koolmezenpaartje 28 dagen op de voedertafel 

gevoerd. In die tijd heeft dit paartje 170-330 rupsen per dag opgegeten. Dat zijn in totaal 7.000 

rupsen ofwel 44 nesten standaardformaat! 

Wilt u vrijblijvend een inschatting van de investering deze methode 

met zich mee brengt? Schroom niet ons te bellen. Wij voorzien u 

graag van de nodige informatie. TEL: 0416 336646 of mail naar 

info@storix.nl 

U kunt ook het contactformulier op onze site invullen. Ga naar het 

contactformulier! 

https://sway.office.com/xsLk5FeQ2Cgn7mfT#content=ahLrQvSvPljH4G
mailto:info@storix.nl
https://storix.nl/contact/
https://storix.nl/contact/

