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De modulaire ecologische aanpak voor beheer van de 

eikenprocessierups 

De eikenprocessierups (EPR) veroorzaakt heel veel overlast in Nederland. Op verschillende 

plaatsen wordt er bestreden door het vernietigen van de rups. Door deze nietsontziende aanpak 

worden echter onze ‘bondgenoten’, de parasieten van de eikenprocessierups, ook gedood. Om 

deze parasieten te sparen en ons juist te laten helpen, heeft Storix een ecologische, duurzame en 

kosteneffectieve Beheer- & Monitoringsmodule ontwikkeld. 

Met behulp van de Storix Vlinderfilterkast® en de Stationsmonitoringskast® binnen de Beheer- en 

Monitoringsmodule, kunnen we de EPR duurzaam onder controle krijgen en houden. 

Uit de resultaten van diverse onderzoeken die Storix heeft uitgevoerd, blijkt dat minder dan de helft 

van de dieren die uit een EPR-nest komt daadwerkelijk een eikenprocessievlinder is. Het andere 

gedeelte bestaat uit parasieten, zoals sluipvliegen en sluipwespen. Deze parasieten leggen hun eitjes 

in of op de rupsen van de eikenprocessievlinder, waardoor deze 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 ervoor dat de EPR geen plaag wordt. 



Eenvoudig principe, groot effect 

Het principe van de Vlinderfilterkast is eenvoudig. De kast wordt opgehangen en vervolgens worden 

er EPR-nesten in geplaatst. Het meest effectief is als er nesten uit de directe omgeving worden 

gebruikt. De kast heeft een speciaal geperforeerde wand. De wilde sluipvliegen en sluipwespen, die 

uit de poppen van de wespen komen, kunnen ongehinderd door de gaatjes naar buiten vliegen. Zo 

kunnen ze opnieuw de vrije natuur in om zich voort te planten en de volgende generatie EPR te 

parasiteren. De EPR-vlinders 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. 

Toepassing Vlinderfilterkast 

 

De Vlinderfilterkast wordt op minstens 4 meter hoogte opgehangen, onbereikbaar voor 

voorbijgangers of spelende kinderen. Op de onderzijde van de kast staat dat het openmaken van de 

kast gevaarlijk is. 



 

Er wordt een meegeleverd ophang- en hijssysteem gebruikt. We adviseren dat het plaatsen en 

vervangen van de nesten in de Vlinderfilterkast wordt gedaan in beschermende kleding door een 

opgeleide beheerder en een assistent. Om veilig en verantwoord met de Vlinderfilterkast te kunnen 

werken, heeft Storix een speciale één-daagse cursus ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze 

cursus is het verantwoord beheren van deze kasten. 

Twee versies 

Er zijn twee versies van de Vlinderfilterkast beschikbaar. De standaard Vlinderfilterkast met ruimte 

voor 16 nesten en de Tuinvlinderfilterkast met ruimte voor 4 nesten. De Tuinvlinderfilterkast wordt 

veelal gebruikt in de particulieren sector. Alle kasten worden gemaakt van gerecycled kunststof en 

gegalvaniseerd ijzer. De kasten worden geproduceerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

als onderdeel van een leertraject. Stichting Duidelijk (www.stichtingduidelijk.nl) begeleidt dit proces. 



 

1 - Standaard Vlinderfilter- kast met ruimte voor 16 nesten 

 

2 - Tuinvlinder-filterkast met ruimte voor 4 nesten 

De nesten worden door een Vlinderfilterkastbeheerder geplaatst. Storix leidt beheerders op zodat 

dit in eigen beheer kan gebeuren. Het plaatsen gebeurt in het popstadium (tussen 1 en 21 juli). 

Na één jaar (tussen 1 en 21 juli) worden de oude nesten uit de Vlinderfilterkast verwijderd en 

vervangen door nieuwe nesten. 

Beheren, niet uitroeien! 

Wanneer de EPR in een regio volledig is ‘uitgeroeid’, is deze regio ‘schoon’ van EPR, maar ook 

‘schoon’ van natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen. Vogels hebben hier hun focus 



verlegd en afgeleerd om EPR te eten. Het is gebleken dat de EPR in zo’n geval vanuit andere 

gebieden overkomt en zich herintroduceert. En juist dan kan er een enorme plaag ontstaan, omdat 

de natuurlijke vijanden door het weggaan van de EPR, zelf ook zijn verdwenen en er dus weinig tot 

geen natuurlijke vijanden over zijn om de nieuwe plaag te onderdrukken. 

Bij lage aantallen EPR in de bomen is het daarom noodzakelijk om het aantal nesten wat in de kasten 

geplaatst wordt fors te reduceren. De EPR mag door deze beheermethode nooit in haar bestaan 

bedreigd worden omdat zij een belangrijk onderdeel is van de voedselpiramide en als zodanig van 

levensbelang is voor diverse soorten natuurlijke vijanden. We moeten voorkomen dat we met een te 

hoog aantal natuurlijke vijanden de EPR uitroeien, want dan ontstaat er weer een ‘schoon’ gebied en 

de kans op extreme plaagdruk opnieuw. 

Het doel van het beheer met de modules van Storix, is het terugbrengen van de EPR-overlast tot een 

veilig en aanvaardbaar niveau. Wat een aanvaardbare plaagdruk is, wordt in gezamenlijkheid voor 

verschillende categorieën vastgesteld. Hieronder een voorbeeld: 

 

Tabel 1. Tolerantiegraad voor EPR nesten. De EPR nesten in de Vlinderfilterkasten veroorzaken geen 

overlast. De tolerantiegraad is op de nesten in de Vlinderfilterkasten niet van toepassing. De indeling 

van de categorieën is gebaseerd op de drie risicoprofielen betreffende de aanwezigheid van mensen 

en/of dieren uit de “Leidraad Beheersing Eikenprocessierups – Update 2019” van het Kenniscentrum 

Eikenprocessierups, dat geschreven is in opdracht va het ministerie LNV. 



De Vlinderfilterkast biedt veiligheid voor mens, huisdier én parasieten 

 

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. Spechten, maar ook mezen, eten namelijk 

graag de poppen van EPR parasieten in de winter. Hierbij maken ze de nesten kapot en komen er 

brandhaartjes vrij. 

 

Na vele testen, ook voor ons eigen kantoor en een druk bezocht zwembad, blijkt dat er ondanks de 

geperforeerde wand, geen overlast van brandharen te zijn. Daarom adviseren we om 

Vlinderfilterkasten te hangen nabij locaties waar geen overlast getollereerd wordt. Natuurlijk wel op 

de gepaste hoogte van 4 meter. 

Monitoring 

Per Vlinderfilterkast wordt standaard een monitoringkast ingezet. De populatie parasieten van de 

verschillende locaties worden in het Monitoringstation van Storix in kaart gebracht. De ontwikkeling 

van het percentage parasieten wordt op deze manier goed gevolgd. Aan de hand van deze gegevens 

kan worden bepaald waar er maatregelen genomen moeten worden om de parasietenpopulatie te 

stimuleren. Er kan zo worden ingeschat waar de nesten in het volgend seizoen geplukt en geplaatst 

kunnen worden voor de meest efficiënte werking. Daarnaast kunnen we aan de hand van deze 

cijfers en observaties bepalen of en hoeveel de Storix Biodiversiteitsmodule en/of de Storix Biotoop 

& Groeiplaatsverbeteringsmodule moeten worden ingezet. 



Resultaten van de monitoring 

In 2019 en 2020 is er op meerdere locaties gemonitord. Uit analyse van die gegevens blijkt dat in de 

nesten veel poppen gevonden zijn waar een vlieg in zat. Het merendeel van de getelde sluipvliegen 

is de Pales processioneae en Carcelia iliaca. Dit zijn specialisten die hun eitjes leggen op de rupsen 

van de EPR. Er ontwikkelt zich dan een vlieg uit de rups van de EPR in plaats van een EPR-vlinder. In 

de monitoringskasten wordt ook een beperkt aantal sluipwespen aangetroffen. 

 

3 - Sluipvlieg (Pales processioneae) drinkt nectar op bereklauw 

 

4 - Sluipwesp (Pimpla sp) 

Monitoring is de sleutel voor inzicht in verantwoord ecologisch beheer van de EPR 

Storix heeft in het kader van het monitoringsprogramma 2019/2020 tellingen uitgevoerd voor 150 

EPR-nesten verspreid over twaalf locaties in Zuid-Nederland in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 

2020. (In seizoen 2020/2021 is dit onderzoek zelfs uitgebreid naar 400 nesten. 

De volgende bevinden zijn uit dit onderzoek naar voor gekomen: In een nest zitten gemiddeld 160 

dieren, zowel EPR als parasieten. Van de 100 dieren die uit een EPR-Vlinderfilterkast komen, blijken 

er gemiddeld 53 parasieten (sluipwespen en -vliegen) te zijn en 47 EPR-vlinders. We stellen het 

landelijk gemiddelde van parasieten daarom op 50%. 



 

5 - Cirkeldiagram met dieren gevonden in één Eikenprocessie-rupsennest 

Hoeveelheid gemiddeld aantal dode rupsen per Vlinderfilterkast® 

16 nesten x 160 dieren per nest (standaardmaat*)      2.560 dieren 

50% van alle dieren zijn parasieten                                 1.280 parasieten 

50% van alle parasieten zijn vrouwtjes                              640 vrouwtjesparasieten 

Gemiddeld 150 eitjes per vrouwtje                               96.000 dode EPR 

Komt overeen met                                                                   600 standaard EPR-nesten 

*Een standaardnest heeft een formaat van circa 10 x 15 cm en een hoogte van ongeveer 8 cm. Dat is 

de standaard waarmee gerekend wordt. Voor definiëring van nestgroottes verwijzen wij u naar de 

website van Storix. 

Het aantal van 50% parasieten per EPR-nest kan worden verhoogd door het inzetten van de diverse 

modules. Zo hebben wij in een gevarieerd landschap met bloemrijk grasland, een optimaal aanbod 

van nectar, ‘gastheren’ en water, 80% parasieten per nest aangetroffen. 

Inmiddels hebben we gebieden in beheer waar het percentage parasieten zelfs 90% is. Het 

landschap blijkt daar te voldoen aan de eisen om de EPR plaagdruk nooit te laten escaleren. 

Op een locatie waar enkel eiken in een zandverstuiving staan, bedroeg het percentage parasieten 

slechts 11%. De plaagdruk van EPR is hier heel hoog en het aanbod van gastheren voor de parasieten 

optimaal. Het nadeel is echter dat er slechts beperkt bloemen in de omgeving zijn. Daardoor is het 

reëel aan te nemen dat het voedselaanbod voor de volwassen sluipvliegen en -wespen te laag is. 

Afwezigheid van water is hier ook een beperking. 



Hoeveelheid dode rupsen per Vlinderfilterkast® in een bloemrijke 

omgeving 

16 nesten x 160 dieren per nest (standaardmaat*)         2.560 dieren 

75% van alle dieren zijn parasieten                                   1.920 parasieten 

50% van alle parasieten zijn vrouwtjes                                960 vrouwtjesparasieten 

Gemiddeld 150 eitjes per vrouwtje                               144.000 dode EPR 

Komt overeen met                                                                     900 standaard EPR-nesten 

Bovengenoemde getallen zijn theoretisch mogelijk maar zullen in de praktijk altijd lager uitpakken in 

verband met de vele natuurlijke vijanden van de parasieten zelf, zoals vogels en hyperparasieten. 

Vijf jaar monitoren 

In de raming voor de investering binnen de Storix EPR Beheer- & Monitoringsmodule wordt 

gerekend met een periode van vijf jaar. Deze periode is noodzakelijk om de ontwikkeling van 

natuurlijke vijanden in kaart te brengen, in relatie tot de soms noodzakelijk aan te brengen 

verbeteringen van het landschap. Een jaar loopt in dit geval van 15 juli tot 15 juli. 

Advies voor het aantal Vlinderfilterkasten 

De inzet van de kasten wordt berekend op basis van het aantal aanwezige bomen en de plaagdruk 

van het voorgaande jaar. De actieradius van de parasieten speelt hierbij ook een rol. We houden 

rekening met een maximale vliegafstand en mogelijke barrières in de omgeving. 

Qua biotoop is ons vertrekpunt, een redelijke bloemrijke omgeving waar 80% van de EPR 

geparasiteerd is. In de praktijk gaan we er van uit dat de werking van één Vlinderfilterkast voldoende 

is om 600 standaard EPR nesten effectief af te doden. Uitgaande van dit gegeven, adviseren we het 

volgende: 

 

6 - Tabel 2. Advies aantal Vlinderfilterkasten 

Aan de hand van de tolerantiegraad maakt men als eigenaar of beheerder in overleg met de 

specialisten van Storix voor iedere omgeving eigen keuzes over; hoeveel en welke modules er zullen 

worden ingezet. 

De afmetingen van standaard EPR nesten en plakkaatnesten zijn te vinden in Bijlage 1: Definiëring 

afmetingen EPR nesten. 



Vogels conditioneren 

Bij elke Vlinderfilterkast worden stokjes geleverd, waarop de vlinders hun ei-pakketjes afzetten, 

voordat ze sterven in de kast. Dit maakt het schoonmaken eenvoudiger. Ook kunnen de stokjes met 

eitjes worden ingezet om vogels te conditioneren tot het eten van EPR. Een paartje koolmezen met 

hun jongen hebben op de voedertafel bij Storix in één seizoen 7000 stuks EPR gegeten. Dat komt 

overeen met 44 standaard nesten. Meer info hierover is te vinden op de site van Storix. 

Samenwerking met groenaannemers en terreinbeheerders 

Wij werken samen met door ons opgeleide Vlinderfilterkastbeheerders en staan open voor 

samenwerking met eenieder die EPR regulatie uitvoert. 

Het belang van een goed biotoop voor parasieten: Van bestrijden 

naar beheer! 

De Vlinderfilterkast heeft een groot effect op de omgeving. Hierbij is het van belang dat er wordt 

gezorgd voor een goed biotoop voor de natuurlijke vijanden van EPR. Dit bestaat uit: voldoende 

water, veel bloemen met nectar voor de volwassen sluipvliegen en -wespen én nestmogelijkheden 

voor vogels en vleermuizen. Ook daarover adviseert Storix middels de Biotoop & 

Groeiplaatsverbeteringsmodule en de Biodiversiteitsmodule. 

Afhankelijk van de schaal van de aanpak zal binnen enkele jaren een stabiel ecologisch evenwicht 

ontstaan. Hierdoor zal de Vlinderfilterkast nog slechts beperkt nodig zijn en zullen ook de 

(biologische) middelen om rupsen te doden niet meer ingezet hoeven worden. Zo voorkomen we 

het ontwrichten van het ecosysteem en waarborgen we ecologisch evenwicht. 

Cursusmogelijkheden: 

Storix biedt de volgende cursussen aan: 

Beleidsmaker verantwoord ecologisch EPR beheer. 

Deze cursus is voor beleidsmakers, landschapsarchitecten, adviseurs en beheerders van openbaar 

groen. De cursus heeft als inhoud: databeheer en nadere info over het EPR beheer en 

biotoopverbetering voor natuurlijke vijanden in relatie tot duurzaam boombeheer. Dit allemaal 

binnen de grenzen van het eigen (bomen)terrein. Wij hebben inmiddels bij 47 bloemsoorten de gift 

van nectar aan parasieten van EPR vastgelegd. Dit is onder andere iets dat we graag met u willen 

delen. Hoe kunnen deze bloemen een cruciaal onderdeel worden van uw terrein voor beheer van 

EPR? 

Uitvoerend beheerder EPR kasten 

Dit is een praktische cursus van 2 dagdelen. Dit is een onderdeel van het contract bij de inzet van de 

Storix EPR Beheer- &  Monitoringsmodule. Deze cursus is van belang omdat er een grote 

verantwoordelijkheid gevraagd wordt voor de eigen veiligheid en om een goed en duurzaam beheer 

van de populatie parasieten en EPR te bewerkstelligen. 

 

https://storix.nl/beheer-eikenprocessierups/


Bezoek de website van Storix voor meer informatie. 

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 

Bijlage 1: Definiëring afmetingen EPR nesten 

 

 

7 - Tabel 1. Het aantal rupsen, de dikte en de afmetingen eikenprocessierups nesten. 
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