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In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. 
Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, hebben wij een beheerplan 
opgesteld. In dit artikel kunt u lezen welke acties wij ondernemen.  
 
Wat is een eikenprocessierups? 
De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken 
leeft. U herkent ze aan de opvallende nesten op de stammen of dikkere takken. U kunt ze ook zien 
als ze in processie op zoek gaan naar voedsel. U ziet dan een lint van rupsen over de stam kruipen. 
 
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Die legt haar eitjes in de top van de 
eikenbomen. Hier overwinteren de eitjes. Net voordat de knoppen van de eik uitlopen, komen de 
behaarde, oranje rupsen uit de eitjes. Op dat moment veroorzaken ze nog geen overlast. Vanaf de 
derde vervelling (omstreeks eind mei) krijgen de rupsen de kenmerkende brandharen. Het zijn deze 

brandharen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. 
In juli zijn de rupsen volgroeid en blijven ze in het nest. De 
kleur veranderd dan in grijs met lichtgekleurde zijde. Hierna 
verpoppen de rupsen zich tot vlinders. Nadat de vlinder in 
augustus is uitgevlogen, leggen de vrouwtjes eitjes in de 
toppen van eikenbomen en begint de cyclus opnieuw.  
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Gezondheidsklachten 
De eikenprocessierups kan voor vervelende situaties zorgen. Klachten kunnen ontstaan door contact 
met de brandharen van de rupsen. Deze brandharen ontstaan pas na een aantal vervellingen van de 
rups. Normliter is dat omstreeks eind mei. De brandhaartjes kunnen zich vastzetten in de huid, ogen, 
neus, keel en luchtwegen. Stoffen die hierbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op allergische 
reacties. Nadere informatie over gezondheidsklachten en wat u daartegen kunt doen kunt u nalezen 
op de site van de GGD Leefomgeving.  
 
Bestrijdingsplan 
Gemeente Mook en Middelaar heeft met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld, 
waarmee getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken. De gemeente bestrijdt de rupsen 
alleen in gemeentelijke bomen. 
 
Preventieve bestrijding 
Op locaties waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven zijn de gezondheidsrisico’s 
het grootst. In de praktijk betreft dit de eikenbomen binnen de bebouwde kom en eikenbomen langs 
de 4Daagse route buiten de bebouwde kom. Op deze locaties gaan we de bomen preventief 
bestrijden. Dit doen we met Xentari, een biologisch bacteriën preparaat dat in de bomen wordt 
gespoten. Het voordeel hiervan is dat de rupsen bestreden worden voordat ze de hinderlijke 
brandhaartjes hebben. Dit biologisch middel doodt alleen rupsen, maar helaas ook de rupsen van 
andere soorten. Daarom bekijken we vooraf de vlinderkaart van de Vlinderstichting. Op locaties waar 
beschermde vlindersoorten aanwezig zijn is een preventieve bestrijding niet toegestaan en zetten we 
geen Xentari in.   
 

 

https://ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes/eikenprocessierupsen/eikenprocessierupsen-en-gezondheid/


De timing van de bestrijding is afhankelijk van de weersomstandigheden, de bladontwikkeling van de 
eiken en de ontwikkeling van de rupsen. Om de preventieve bestrijding succesvol te laten zijn is er 
een minimale bladbezetting van de boom nodig van 40-50%. Dit is doorgaans eind april. De rupsen 
hebben dan nog niet de hinderlijke brandharen. Zodra de preventieve bestrijding start kunt u dit 
nalezen op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventariseren op aanwezige rupsennesten 
Ondanks de preventieve bestrijding van de jonge rupsen kunnen we niet alles tegenhouden en zullen 
er nesten komen in eikenbomen. Daarom worden enige tijd na de uitvoering van de preventieve 
bestrijding alle eiken, ook de eiken in gebieden die niet preventief behandeld zijn, geïnventariseerd 
op de aanwezigheid van nesten. Per boom wordt de mate van aantasting vastgelegd. 
 
Weghalen van rupsennesten 
We kunnen helaas niet in alle bomen de rups bestrijden. Daarom bestrijden we nesten rond plekken 
waar veel mensen komen of wonen eerder dan nesten op plaatsen waar minder mensen komen. 
Staat de boom in de buurt van een school of op een andere plek waar veel mensen komen, dan krijgt 
deze boom prioriteit. Ook kijken we naar de plaagdruk van een boom. Als er veel nesten in de boom 
zitten of de nesten zijn groot en zitten laag dan kan de boom veel overlast veroorzaken en heeft de 
boom ook prioriteit. Geconstateerde nesten worden door een gespecialiseerd bedrijf machinaal 
weggezogen of handmatig met een lijmspray gefixeerd en weggeplukt. De weggehaalde 
rupsennesten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker. 
 
Monitoren plaagdruk 
Verspreidt in de gemeente gaan we een aantal feromoonvallen plaatsen om de plaagdruk te 
monitoren. De lokstof in de feromoonval lokt de mannetjes van de vlinder in de val. Feromoonvallen 
worden opgehangen vlak voor de periode dat de vlinders uitvliegen. Dit is meestal rond de derde 
week van juli. De piek van de vluchten ligt in augustus en kan door gaan tot september. Het aantal 
aangetroffen mannetjes geeft een goed beeld van het aantal uitgevlogen vlinders en daarmee van 
het aantal afgezette ei pakketten. Op deze wijze ontstaat inzicht in de te verwachte plaagdruk in het 
volgende jaar. Feromoonvallen mogen uitsluitend voor de monitoring ingezet worden en mogen niet 
als een bestrijdingsmethode toegepast worden.   
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Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups  
Naast de preventieve bestrijding zetten we ook in op het aantrekken van natuurlijke vijanden van de 
rups. Het is inmiddels bekend dat vogels, en dan met name kool- en pimpelmezen, een nuttige rol 
kunnen spelen omdat ze de rupsen eten. Daarom hebben we dit voorjaar 100 nestkasten 
opgehangen met de bedoeling mezen te lokken. Daarnaast heeft een groep bewoners in Molenhoek 
dit voorjaar een 50-tal nestkastjes opgehangen in hun woonomgeving.  
 
Daarnaast zetten we ook in op biodiversiteit. Meer kruiden en bloemen is goed voor bijen en 
vlinders, maar ook voor insecten waaronder natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals 
gaasvliegen, lieveheersbeestjes, kevers, en roofwantsen. In het onderhoud van het openbaar groen 
houden we hier rekening mee. We zaaien bloemenmengsels in, gebruiken geen chemische middelen 
en passen het maaibeheer aan. Door lokaal minder te maaien krijgen bloemen en planten kans zich 
te ontwikkelen. Natuurlijke vijanden kunnen de overlast niet wegnemen maar kunnen wel op een 
natuurlijke wijze een bijdrage leveren aan het beperken daarvan.   
 
Monocultuur van eiken 
De afgelopen decennia zijn er veel eiken in Nederland aangeplant, ook in onze gemeente. Deze 
monocultuur van eiken is één van de oorzaken van de explosieve ontwikkeling van de 
eikenprocessierups. We gaan niet grootschalig eiken preventief kappen en vervangen voor andere 
boomsoorten. Het behoud van, met name de wat oudere, eiken is van belang gezien de optimale 
vervulling van ecosysteemdiensten van deze bomen. De bomen leveren een bijdrage aan een 
schoner milieu door het filteren van fijnstof. Verder is uit onderzoek gebleken dat op de inlandse eik 
meer dan 400 verschillende soorten (insecten, mijten e.a.) voorkomen. Eiken leveren op deze wijze 
een grote bijdrage aan de biodiversiteit (behoud van soorten). We kiezen er wel voor om geen eiken 
meer in te boeten als deze zijn afgestorven of door storm zijn geveld. Ook gaan we de komende jaren 
geen nieuwe eiken meer aanplanten bij reconstructies, herinrichtingen of nieuwbouwplannen. We 
kiezen dan voor een gevarieerde aanplant van bomen. 
 
Wat kunt u zelf doen 
We willen de eikenprocessierups zo goed en zo veel mogelijk bestrijden. Dat betekent onder meer 
het creëren van een omgeving die aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijand van de rups. En daar 
kunt u bij helpen. Betegel uw tuin niet helemaal, maar zorg voor verschillende bloemen, struiken en 
bomen. Zo trekt u meer vogels en insecten naar uw tuin. Of hang een nestkast op voor kool- of 
pimpelmezen. Deze vogels eten eikenprocessierupsen. Meer informatie over vogelhuisjes voor 
mezen vindt u op de site van de vogelbescherming.  Heeft u eikenprocessierupsen op een boom in 
uw tuin of op uw perceel, schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in om ze te bestrijden.  
 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/zelf-een-nestkast-maken

