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Samenvatting 

Dit is de evaluatie van het bestrijden van de Eikenprocessierups (EPR) in de gemeente 

Leusden in het seizoen 2020.  In 2019 was de overlast dusdanig dat maatregelen vereist 

waren. In 2020 is EPR binnen de bebouwde kom behandeld met het bacteriepreparaat 

Xentari en in het buitengebied met nematoden. Beide behandelingen waren nog niet eerder 

toegepast in Leusden en het is daarom belangrijk deze methodes te evalueren. Bij het 

bestrijden van de EPR  is het zoeken naar een balans tussen volksgezondheid, ecologisch 

verstoring en kosten van belang.   

Na drie maal schouwen is duidelijk dat Xentari zeer effectief is. Na de behandeling zijn geen 

EPR-nesten meer waarneembaar.  Aaltjes of nematoden zijn minder effectief en na 

behandeling zijn nog kleine nesten aanwezig of is het alsnog nodig de nesten weg te zuigen. 

Het behandelen met aaltjes is aanzienlijk duurder dan het behandelen met aaltjes.  

Gezien vanuit de volksgezondheid heeft  het gebruik van Xentari de voorkeur maar dit heeft 

waarschijnlijk een negatief effect op biodiversiteit doordat niet schadelijke vlinders ook 

worden bestreden als ongewenst bijeffect. En juist een belangrijke oorzaak van EPR is de 

afname van biodiversiteit omdat natuurlijke vijanden verdwijnen. 

Sommige locaties zijn niet behandeld en laten zien dat de hoeveelheid  EPR meevalt. Hier is 

het ecologische systeem stabiel genoeg en zijn er voldoende natuurlijke vijanden. Naast de 

behandelingen is de komst van andere natuurlijke vijanden gestimuleerd; door het ophangen 

van mezenkasten en het in zaaien van bloemrijke stroken komen er meer natuurlijke 

vijanden van de EPR.  

Op basis van ervaringen van 2020 is het voorstel om in komende jaren in de bebouwde kom 

te behandelen met Xentari en in het buitengebied te zuigen als dit nodig is maar hier niet 

meer preventief te behandelen. Het gebruik van aaltjes is weinig effectief en is erg duur. 

Voor dezelfde kosten is het mogelijk effectief te bestrijden via het zuigen van nesten zonder 

ongewenste ecologische schade.   
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Inleiding 
In de zomer van 2019 werd de gemeente Leusden overvallen door het groot aantal klachten 

over de eikenprocessierups (EPR).  De jeukrups kwam in zulke grote hoeveelheden voor dat 

het aantal klachten bij het gemeentelijke klantcontactcentrum niet meer kon worden 

verwerkt. De eikenprocessierups, die in jaren daarvoor soms wat overlast gaf, was in 2019 

een enorme plaag geworden die erg veel gezondheidsklachten veroorzaakte bij veel 

bewoners van de gemeente Leusden.   

Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren en dat het bestaande beleid van het uitzuigen 

van de nesten,  uitsluitend op plaatsen waar de bomen werden onderhouden, niet voldoende 

was.  Daarom is eind 2019 een plan gemaakt om de EPR preventief te gaan bestrijden en 

overlast beter te voorkomen.  

Op 12 november 2019 werd het collegevoorstel L229454 “Eikenprocessierups in  
Leusden” vastgesteld door het College van B en W en kwam er  € 34.500,--  extra budget 

beschikbaar om het plan van aanpak uit te voeren. Samen met dit nieuwe budget was er een 

plan van € 99.500,-- beschikbaar om een goed EPR controleplan uit te voeren (Zie bijlage 1).  

Binnen de gemeente Leusden bestond nog geen ervaring met preventieve bestrijding van de 

EPR.  Er is een bestrijdingsplan gemaakt waarin is gestreefd overlast voor bewoners door 

EPR te voorkomen en daarbij zo min mogelijk ecologische schade te veroorzaken. Dat 

moest op een zo kostenefficiënt mogelijke manier.  

In maanden april en mei is preventief bestreden met het bacteriepreparaat van Bacillus 

thuringiensis (merknaam Xentari) dat de rupsen ziek maakt en uiteindelijk dood. En er is ook 

bestreden met de natuurlijke vijand, het aaltje Steinernema feltiae.  Op een aantal plekken 

zijn naast de preventieve bestrijding ook nog nesten weggezogen.  

Uitgangspunt was Xentari te gebruiken binnen de bebouwde kom. En de aaltjes zijn 

toegepast buiten de bebouwde kom.  Aaltjes zijn selectiever omdat ze alleen op het contact 

moment effect hebben wanneer de rups geraakt wordt. Het middel is  daarom minder 

effectief met minder gevolgen voor andere rupsen soorten dan Xentari. De bebouwde kom is 

dichter bevolkt waardoor meer mensen daar overlast ervaren . In het buitengebied zijn de 

natuurwaarden hoger. 

Het spuiten van deze middelen is uitgevoerd door een lokale aannemer. En de behandeling 

heeft plaatsgevonden conform de voorschriften van de producent.  De Xentari is één keer 

gespoten en de aaltjes twee keer.    

Ook is er concreet gewerkt aan ecologische versterking door 750 mezenkasten op te hangen 

en zijn er 12 kilometer bloemenranden ingezaaid. Daarmee hopen we natuurlijke vijanden te 

stimuleren.  

(Voor meer info over deze bestrijdingsmethodes zie bijlage 1) 

Deze evaluatie heeft als doel de controle van de EPR in 2020 te analyseren en beter te 

begrijpen zodat we de in Leusden de overlast in de toekomst op een duurzame en 

ecologisch gezonde manier kunnen voorkomen en beheersen.  

  



 

Foto 1: Het spuiten van aaltjes gebeurt na zonsondergang om te voorkomen dat UV-licht de 

aaltjes dood en daardoor de behandeling niet effectief is. 

 

 

Foto 2 en 3: Het spuiten van Xentari kan overdag 



 

1. Effecten bestrijdingsprogramma EPR Leusden 
Om te kijken wat de effecten zijn van de bestrijding zijn er drie schouwronden uitgevoerd. 

Ook is er een indirect effect door te kijken hoeveel klachten er zijn geweest bij het KCC van 

de gemeente Leusden.  Het aantal gemelde klachten geeft een goede indicatie van de 

overlast die bewoners ervaren. Ook hebben de toezichthouders van de gemeente tijdens de 

hun reguliere werk veel zicht op de aanwezige eiken in de gemeente. Daarmee hebben zij 

een goede indruk van de aanwezigheid van nesten van de EPR. 

De schouwrondes zijn gereden met de auto met een lage snelheid. Vanuit de auto zijn nog 

aanwezige nesten goed zichtbaar voor een geoefend oog.  Uit de auto is het waarnemen 

veilig en door te rijden is het in relatief korte tijd mogelijk veel wegen te bekijken. Op 

verschillende wegen in Leusden binnen en buiten de bebouwde kom is gekeken hoeveel 

nesten er zijn in de zomereiken.. Ook zijn de eiken gecontroleerd op wegen waar niet is 

behandeld en zijn een aantal wegen bekeken in de buurgemeentes waarvan we op de 

hoogte waren hoe de EPR was bestreden.    

Waarnemingen van 2 juni, kort na de behandelingen:   

1. Wanneer we rond rijden in de bebouwde kom waar de eiken zijn behandeld met 

Xentari, kunnen we nergens nesten waarnemen. Bijvoorbeeld het Mosselpad en de 

Jan van Arkelweg in Achterveld hadden vorig jaar zeer veel nesten en zijn nu 

nagenoeg schoon.  

2. In het buitengebied nemen we wel meer nesten waar maar deze zijn klein. 

(Lapeerseweg, Emelaarseweg, Hessenweg) Deze plekken zijn behandeld met 

aaltjes.   

3. Op sommige plekken nemen we grotere nesten waar, bijvoorbeeld bij de 

Asschatterweg. De aanwezige nesten zijn dusdanig groot dat de aannemer gevraagd 

is deze weg te zuigen.  

4. De wegen waar niet is gespoten (Moorsterweg en Stoutenburgerlaan) zijn opvallend 

schoon. Bij de Moorsterweg waren nauwelijks nesten waarneembaar. Bij de 

Stoutenburgerlaan zijn meer nesten waarneembaar maar niet erg grote nesten.  

5. Op de Liniedijk zien we geen nesten. 

6. In de buurgemeente zien we geen nesten. Er is daar 2 keer gespoten met Xentari.  

7. De indruk in het buitengebied is dat er op plekken met veel ondergroei veel minder 

nesten voorkomen dan in wegen met lange open eikenlanen en korte gemaaide 

bermen. Met name in eikenlanen met een goede struiklaag lijken veel minder rupsen 

voor te komen.  

       

Waarneming op 23 juni:  

1. Binnen de bebouwde kom, waar behandeld is met Xentari,  zijn nog steeds geen 

nesten waargenomen. (Mosselpad en de Jan van Arkelweg in Achterveld). Plekken 

waar nesten zijn binnen de bebouwde kom zijn van particulieren die niet hebben 

behandeld. 

2. In het buitengebied komen we  frequenter grotere nesten tegen. (Lapeerseweg, 

Emelaarseweg). Het geeft aanleiding om de aannemer te vragen nog eens de bomen 

langs te gaan en deze weg te zuigen.  



3. De grotere nesten aan de Asschatterweg zijn weggezogen naar aanleiding van de 

schouw van 2 juni. Achteraf bleek dat de aannemer hier niet had gespoten aangezien 

deze locatie niet op de kaart stond. 

4. De wegen buiten de bebouwde kom waar niet is gespoten met aaltjes (Moorsterweg 

en Stoutenburgerlaan) zijn opvallend schoon. Bij de Moorsterweg zijn nauwelijks 

nesten waarneembaar. Bij de Stoutenburgerlaan zijn meer nesten waarneembaar 

maar niet erg grote nesten.  

5. Bij de ene buurgemeente zijn geen nesten aanwezig in het buitengebied. We weten 

dat hier twee maal is gespoten met Xentari.  

6. Bij de andere buurgemeente zijn zeer grote nesten aanwezig in bijna alle eiken. Ook 

al is het geen Leusdens gebied er zijn al wel veel klachten over deze weg 

binnengekomen bij het KCC. Er is zeer waarschijnlijk niet behandeld.  

 

Waarnemingen op 29 juli:  

1. Binnen de bebouwde kom waar gespoten is met Xentari zijn in de zomereiken geen 

EPR waar genomen.  

2. Op locaties in het buitengebied waar op 23 juni veel nesten zijn waargenomen, is 

gezogen door de aannemer. Bij voorbeeld op de Lapeerseweg, de Langesteeg en 

Emelaarseweg.  Daarom zijn daar nu geen waarnemingen meer. Op deze locaties is 

de aannemer drie keer geweest om de EPR te controleren. 

3. Op een aantal locaties in het buitengebied is de EPR niet bestreden, bijvoorbeeld op 

de Stoutenburgerlaan, de Moorsterweg en een deel van de Asschatterweg. Op een 

deel van deze wegen kwam dusdanig veel EPR voor dat de aannemer gevraagd is 

deze te zuigen. Op één locatie kwamen wel nesten voor maar niet dusdanig dat veel 

dat bestrijding noodzakelijk was.  

 

2. Algemene waarnemingen 
 

Xentari: 

Effectiviteit en volksgezondheid: In de praktijk is duidelijk zichtbaar dat Xentari de 

eikenprocessie rups goed bestrijdt.  Op locaties waar gespoten is zijn alle zomereiken 

schoon en zijn geen nesten waarneembaar.  Als bestrijdingsmethode is Xentari dus erg 

succesvol gebleken in Leusden en is de overlast van de EPR heel erg verminderd. Eénmaal 

behandelen lijkt voldoende en vaker spuiten is niet nodig.  

Kosten: De kosten van het spuiten met Xentari is € 2,50 per boom (buitengebied) en € 4,50  

(binnen de bebouwde kom). Daarmee is het een goedkope manier van bestrijden.  

Effecten op de ecologie: Xentari is niet zo selectief. Alle rupsen Lepidoptera (vlinders) die 

behandeld blad vreten of geraakt worden door het middel sterven. We hebben dit ongewenst 

bijeffect niet kunnen waarnemen in de praktijk. Xentari heeft geen effect op andere dieren en 

is niet gevaarlijk voor mensen.  

  



Aaltjes Nematodes 

Effectiviteit en volksgezondheid: De aaltjes hebben effect op nesten. Op locaties waar is 

gespoten zijn de nesten niet weg maar wel duidelijk kleiner dan op locaties waar niet is 

gespoten. De aaltjes lijken dus effect te hebben. Doordat de nesten niet totaal weg zijn is er 

soms nog steeds overlast.  Op sommige plekken was het nodig alsnog te zuigen in juni om 

de nesten weg te halen en overlast te voor komen.  

Kosten: De kosten van het spuiten met aaltjes  is € 17,50 per boom. Daarmee is het een 

dure manier van bestrijden. Zeker als het nadien ook nog nodig was de nesten weg te 

zuigen.  

Effecten op ecologie:  Er is geen duidelijke waarneming dat er meer of minder rupsen of 

vlinders waarneembaar zijn op plekken waar met  aaltjes is gespoten. Maar het is zeer 

aannemelijk dat als niet alle EPR weg is dat er dan ook minder ongewenste schade is aan 

andere  rupsen van vlindersoorten die ook in de bespoten zomereik voorkomen. 

Er is geen duidelijk verschil waarneembaar met locaties waar veel ondergroei is en waar niet 

is gespoten met aaltjes. Daar lijkt de ecologische draagkracht alleen al in staat de rups ook 

te verminderen.  

Zuigen: 

Na de tweede schouwronde is als correctie toch nog besloten nesten te zuigen.  Dit was 

nodig op locaties waar was gespoten met aaltjes en plekken die niet behandeld waren.  Door 

het geringe aantal bomen dat nog moest worden gezogen was het ook mogelijk voor de 

aannemer dit uit te voeren. In 2019 was het voor aannemers onmogelijk om aan alle 

zuigverzoeken te voldoen. Daarnaast was het voor medewerkers dusdanig oncomfortabel 

door jeuk dat het niet kon worden uitgevoerd.   

Vanzelfsprekend is het zuigen van EPR-nesten niet schadelijk voor andere vlindersoorten  

 

Niet behandeld 

Op twee locaties, de Moorsterweg en de Stoutenburgerlaan,  is niet behandeld.  We hebben 

deze locaties niet gedaan omdat we vermoedden dat de ecologische veerkracht op deze 

plekken hoger was. Met name door veel ondergroei in de omliggende bosschages is het 

aannemelijk dat hier veel vogels aanwezig zijn die de EPR opruimen. Ook op locaties waar 

het niet mogelijk was om te behandelen omdat de machine er niet kon komen was minder 

EPR. Bijvoorbeeld op de Liniedijk waren weinig nesten terwijl er veel meldingen waren in 

2019.  

Tijdens onze schouwrondes kwamen we een aanvaardbare hoeveelheid nesten tegen op 

deze niet behandelde locaties. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat behandelen hier eigenlijk niet 

nodig is. Op lanen waar weinig ondergroei is, bermen smal en bomen weinig stamschot 

hebben nemen we meer EPR-nesten waar. Er is een duidelijk verband tussen hoe de 

omgeving er uit ziet  en het aanwezig zijn van EPR.  

 



  

Foto 5:  Kleine motjes die vliegen in de kruin van niet behandelde zomereiken aan de 

Moorsterweg. Het is een duidelijke indicatie dat er veel andere vlindersoorten zijn die 

gevoelig zijn voor de bestrijding met Xentari.  

 

  



3. Ecologische versterking 
Naast de behandelingen heeft de gemeente Leusden ook geprobeerd ecologisch te 

versterken. Dit is gedaan door 750 mezenkasten op te hangen in de gemeente en 12,5 km 

bloemenmengsel in te zaaien in bermen en braakliggende terreinen.  

Hoewel door de droogte in het voorjaar de bloemstroken moeizaam op gang kwamen, 

bloeiden  de bloemen in juni. Ook de nestkasten werden volop gebruikt. Het effect op EPR is 

lastig te meten maar zeker aanwezig. 

Foto 6: Een aantal mezennestkasten zijn open gehakt door de 

grote bonte specht om in te broeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Op sociale media is er waardering vanuit inwoners van Leusden voor de ecologische 

versterking ter voorkoming van EPR. 

 



 

4. Aantal klachten KCC 
Een belangrijke indicator is het aantal melding dat gedaan wordt over de EPR bij het 

gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC).  In de grafiek hieronder staat het aantal 

meldingen per maand in 2019 en 2020. Hoewel niet altijd alle meldingen over gemeentelijke 

bomen gaan, is het een goede indicator. Met name in de piekperiode in juni is het aantal 

meldingen duidelijk minder. Er is minder overlast ervaren door de EPR in 2020 dan in 2019 

toen er niet is behandeld.  

 

Grafiek 1:  aantal EPR-meldingen bij het KCC per maand in 2019 en 2020.  

 

5. Communicatie in 2020 
Bewoners zijn via de Leusderkrant, gemeentepagina, AD, de gemeentelijke website en 

social media op meerdere momenten geïnformeerd over de bestrijdingsaanpak. Op de 

website stond uitgebreide informatie over de aanpak. Bewoners in het buitengebied 

ontvingen een brief aan huis vanwege de bestrijding met aaltjes in de avond en nachtelijke 

uren. Dit zou een gevoel van sociale onveiligheid kunnen geven en vragen kunnen oproepen 

wat daar in de nacht gebeurt. Deze communicatieaanpak heeft geleid tot weinig 

binnenkomende vragen bij het KCC. Punt van aandacht is wel om alleen de bewoners een 

brief te sturen waar bestrijdt wordt met aaltjes, zodat er geen verwarring ontstaat als er 

overdag een tractor in het buitengebied langsrijdt om te bestrijden met Xentari. Ook kan bij 

de bestrijding met Xantari ter plekke beter worden aangegeven aan voorbijgangers (fietsers, 

voetgangers) dat er bestreden wordt met Xantari. Bestrijder moet betere fysieke maatregelen 

nemen en de weg afzetten. Nu kon je doorfietsen op het fietspad, tijdens het spuiten door en 

kon een fietser geraakt worden door het middel.  
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6. Algemene conclusie 
Algemene conclusie is zoals we veronderstelden. Xentari is effectief, goedkoop en heeft 

waarschijnlijk  een negatief effect op andere vlindersoorten en daardoor een negatief effect 

op soorten die daarvan afhankelijk zijn.  Nematodes zijn kostbaar, minder effectief en 

veroorzaken waarschijnlijk minder schade aan bestaande biodiversiteit.  

Een gemeente die geen overlast wil ondervinden van EPR en geen oog heeft voor 

biodiversiteit en goedkoop wil werken kan het beste Xentari spuiten.  

Wie alleen oog wil hebben voor de gevolgen voor ecologie en biodiversiteit moet niet spuiten 

en alleen zuigen.  

Een genuanceerde strategie waar voor beide visies plaats is, moet zoeken naar  combinaties 

en een plan met accenten maken. Waar veel mensen komen, is intensief bestrijden goed en 

op rustige plekken met veel bosschages is bestrijden niet nodig of is zuigen een betere optie.  

Het is niet zeker dat alle inspanningen van de gemeente om de EPR te controleren echt toe 

te schrijven zijn aan wat er gedaan is in 2020. Duidelijk was de EPR-druk in 2020 minder 

was. Dat kan ook aan het weer gelegen hebben of aan andere ecologische factoren. 

Belangrijk is voor 2021 weer een goed plan te maken op basis van de ervaringen van 2020.  

In een bestrijdingsplan voor 2021 is het belangrijk de samenhang te zoeken tussen 

voorkomen van overlast en zo min mogelijk ecologische schade veroorzaken. En dat 

allemaal voor aanvaardbare kosten.  De bestrijding van EPR staat volop in de belangstelling 

bij het breder publiek waarbij men zich druk maakt over volksgezondheid versus ecologie. 

Van belang is deze betrokkenheid bij de EPR binnen de samenleving te voorzien van feiten.   

 

Foto 8 : De koninginnenpage is de grootste en mooiste vlinder die in Leusden voorkomt.  

Door intensief gebruik van Xentari wordt de eikenprocessierups goed bestreden maar  zal de 

populatie van dit soort dagvlinders en ook nachtvlinders afnemen. 

 

 

 



7. Strategie voor Toekomstige jaren 
Op basis van deze conclusies is het mogelijk een nieuwe strategie te maken voor de EPR 

bestrijding voor volgende jaren. 

1. In bebouwde kom is spuiten met Xentari verstandig.  Er zijn veel mensen die overlast 

kunnen ervaren.  Natuurwaarden zijn hier minder belangrijk dan volksgezondheid.  

Xentari is effectief en goedkoop. 

2. Buiten de bebouwde kom lijkt spuiten minder nodig en is het ecologisch systeem 

stabieler door meer bosschages die natuurlijke vijanden herbergen en de schade 

voor ecologie is waarschijnlijk groter.  Het spuiten met aaltjes kan maar is een dure 

optie. Waarschijnlijk is het mogelijk te zuigen op basis van aanwezigheid.  

3. Het is interessant om aaltjes uitgeprobeerd te hebben maar het is een dure optie.  

Daarom is het zuigen een betere en ecologisch vriendelijkere strategie.  

Daarmee zou de strategie voor 2021 kunnen zijn dat binnen de bebouwde kom met Xentari 

wordt gespoten en in het buiten gebied wordt gezogen van af het moment dat de nesten 

zichtbaar worden.  

  



Bijlage 1: Een visie en keuzes om de Eikenprocessierups in Leusden te 

controleren 
Bijlage bij college voorstel L229454 

Inleiding: 

Het zomerseizoen 2019 was een bijzonder jaar voor de eikenprocessierups.  De nesten 

kwamen massaal voor en de overlast die werd ervaren door bewoners van Leusden was 

groot en er zijn nog nooit zoveel meldingen bij de gemeente geweest over overlast in de 

buitenruimte.  In bijna alle Nederlandse gemeentes was de situatie vergelijkbaar en de  

eikenprocessierups is inmiddels een nationaal probleem met veel overlast. Gezien het aantal 

vlinders dit jaar is het te verwachten dat in volgende jaren de EPR weer een groot probleem 

wordt en een goede bestrijdingsstrategie dus belangrijk is.  

Binnen de gemeente Leusden was er altijd bestrijding die gericht is op het beschermen van 

de medewerkers die het bomen onderhoud doen. In eiken waar onderhoud nodig is, worden 

de nesten weggezogen. In 2019 is gebleken dat dit beleid niet afdoende is en het is van 

belang dat de gemeente Leusden de huidige manier van bestrijden heroverweegt.  We zijn 

op zoek naar een effectief beleid om de rups te bestrijden zonder ecologische schade, die 

overlast door de rups voor bewoners minimaliseert en die betaalbaar is.  

Om naar deze nieuwe bestrijdingsmethodes te zoeken is dit document gemaakt.  We 

beschrijven welke alternatieven er zijn om de rups beter te controleren en overlast in de 

toekomst in Leusden te verminderen. Er is veel goede informatie aanwezig op internet.  In dit 

document zijn hyperlinks gemaakt naar deze site.  

 

Huidige situatie 

De eikenprocessierups komt al lange tijd voor in Leusden en ieder jaar vindt er bestrijding 

plaats.  Bestrijding is gericht op het bestrijding van nesten in zomereiken  die opgekroond en 

gesnoeid worden. Om te voorkomen dat de groen medewerkers die het snoeiwerk uitvoeren 

last hebben van de brandharen worden de nesten weggezogen voor dat het werk start. 

Daarnaast wordt er bestreden als er een melding vanuit bewoners is. Bestrijdingsbeleid is 

dus gerelateerd aan het onderhoud en beheer van bomen in de openbare ruimte en de 

meldingen vanuit de omgeving.  In 2018 nam het aantal meldingen al toe en in 2019 kreeg 

het KCC honderden meldingen. Het is duidelijk dat het huidige beleid en methoden van 

bestrijding anders moet en ook landelijk zijn er ontwikkelingen om dit urgente probleem te 

gaan aanpakken. In andere gemeentes is het beleid soms vergelijkbaar met het beleid in de 

gemeente Leusden. Maar er zijn ook gemeentes waar op grote schaal is behandeld met 

Xentari (BT-bacterie). Hier was de overlast duidelijk minder, maar is het twijfelachtig wat de 

gevolgen voor de ecologie zijn.   

 

Volksgezondheid 

Bewoners van Leusden die in contact komen  met brandharen hebben klachten aan huid en 

bij ademhaling en ogen Zie:  Klachten bij EPR  Ook huisdieren die veel buiten komen 

hebben last van de plaag.  



 

 

Gezondheidseffecten bestaan vooral uit irritaties aan de huid maar kunnen ook veel ernstiger 

zijn.  Met name het risico op beschadiging van ogen is in uitzonderlijke gevallen ingrijpend en 

onherstelbaar.  Huisartsen geven aan in de periode tussen mei en augustus tussen de 10 en 

20 telefonische vragen per dag te krijgen over de gezondheidsklachten gerelateerd aan de 

rups.  

 

  



Beschrijving van de Eikenprocesierups (EPR) en ecologie van de soort 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25374  Beschrijft de 
ecologie van de vlinder en rups:  

De eikenprocessievlinder is een nachtvlinder en vliegt dus vooral ‘s nachts. Algemeen 
nemen we aan dat mannetjes een afstand tot wel twintig kilometer kunnen overbruggen en 
vrouwtjes tot vijf kilometer. Mannetje zijn doorgaans iets kleiner dan de vrouwtjes. Een 
vrouwtje zal minder ver vliegen wanneer ze is bevrucht en er voldoende eiken in de buurt te 
vinden zijn. Ze legt haar eitjes alleen op eikenbomen: tot op heden is nog nooit eiafzet op 
een ander boomsoort vastgesteld. Een vrouwtje kan een eipakket met ongeveer 250 eitjes 
afzetten in de bovenste kroonhelft van een eik. Het vrouwtje kan haar eitjes ook verdelen 
over verschillende bomen om de overlevingskansen te spreiden en nieuwe gebieden te 
koloniseren. Warme, droge omstandigheden dragen bij aan de verspreiding; regenachtige 
omstandigheden kunnen de afstand van de vlucht beperken. Grote infrastructuren en 
wateren kunnen ook invloed hebben op de verspreiding van de vlinders. Zo heeft het tot het 
jaar 2000 geduurd voordat de vlinders vanuit het zuiden de grote rivieren overstaken. Onder 
andere snelwegen en rivieren kunnen dan ook een remmend effect hebben op de 
verspreiding van de soort. 

Vrouwtjes verspreiden een sekslokstof, ofwel een feromoon, om mannelijke vlinders te 
lokken voor de voortplanting. Mannetjes hebben antennes op hun kop en registreren 
hiermee tot wel duizend meter afstand het vrouwelijke feromoon 

Vanaf begin april tot eind juni zijn de rupsen in eikenbomen te vinden. Hier hebben ze volop 

voedsel tot zich kunnen nemen om compleet te kunnen ontwikkelen. Vanaf eind juni 

begonnen de eerste nesten te sluiten, hetgeen een indicatie is van het aanbreken van het 

popstadium. Nu zijn de eerste vlinders uitgevlogen en worden de eitjes in pakketjes afgezet 

voor het volgende jaar. Hoewel het pas tot volgend jaar zal duren tot er nieuwe rupsen uit het 

ei komen, blijven de achtergebleven brandharen in de nesten actief en een mogelijke bron 

van overlast. 

Recent zijn er waarnemingen van grondnesten. Sommige nesten hangen dan niet meer in de 

boom maar de kolonie vestigt zich in een gat onder de eik. Hierdoor is bestrijding nog 

lastiger. 

 

Oorzaken van sterke toename van de EPR 

Er worden verschillende oorzaken aangegeven voor de enorme toename van de rups:  

1. Klimaat: Een belangrijke reden is de warme en droge zomer van 2018 waardoor veel rupsen 

zijn uitgekomen en vlinders zich explosief hebben kunnen voortplanten   

2. Beplanting:  In veel gemeentes (inclusief Leusden) is cultuurhistorisch veel zomereik geplant. 

Door deze in lanen te planten ontstaan er een soort van “snelwegen” voor de vlinder.  

3. Biodiversiteitafname: Door het verdwijnen van soorten zijn er minder natuurlijke vijanden 

waardoor er makkelijker één soort explosief zich kan voortplanten en een plaag kan vormen.  

In de gemeente Leusden is er een combinatie van deze drie oorzaken waardoor de rups zo 

explosief aanwezig was in 2019.  

 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25374


EPR-voorkomen (preventie) 

Om de EPR beter te controleren is het mogelijk nieuwe uitbraken te voorkomen  (preventie) 

en bestaande populaties rupsen te vernietigen (bestrijden)   

 

Voorkomen (preventie) kan op langer termijn door: 

1. het niet meer planten van bomen die gastheer zijn van de eikenprocessierups.   In Leusden 

en de Gelderse vallei is er een cultuurhistorische traditie om langs wegen en lanen zomereik 

te planten.  Het planten van eiken (Quercus robur) is een gewoonte die een heroverweging 

waard is. Deze preventie maatregel is effectief maar werkt niet op korter termijn.  

2. Uit de oorzaken blijkt dat afname van biodiversiteit leidt tot meer plagen en specifiek tot 

plaagvorming van de EPR.  Hoe minder robuust een ecosystemen en hoe minder soorten 

aanwezig zijn door afname van biodiversiteit, hoe groter de kans is dat er een plaag 

ontstaat. Door meer biodiversiteit te stimuleren komen er meer natuurlijke vijanden van de 

ERP. Concreet zijn dat vogels en parasiterende insecten zoals bij voorbeeld sluipwespen.  

Groene dooradering van het landschap met bosschages en  ecologische beheer van de 

groene ruimte voorkomen afname van biodiversiteit. Het ophangen van vogelhuisjes is een 

zichtbare maatregel die hier bij past.  

3. Klimaatverandering staat hoog op de agenda.  Door minder gebruik te maken van fossiele 

brandstoffen en CO2 -uitstoot te reduceren is er indirect een effect op ontwikkeling van de 

EPR.  De schaal van dit proces is echter zo groot dat het voor dit beleidsproces buiten 

beschouwing wordt gehouden.  Het is wel een praktisch voorbeeld waarom CO2 –reductie en 

het voorkomen van klimaatsverandering relevant is.   

 

Hoewel het voorkomen van EPR belangrijk is en de gemeente Leusden op verschillende 

preventies moet inzetten de komende jaren is het duidelijk dat uitsluitend preventie niet 

voldoende is om de recente problemen voor de volksgezondheid op te lossen. Een 

combinatie van preventie en bestrijding is dus belangrijk.  

 

Bestrijdingsmethodes, alternatieven en effecten  

Aannemers kunnen EPR bestrijden door het mechanisch opzuigen van nesten en rupsen,  

met bacteriepreparaten en met nematoden. In dit document staat een overzicht van deze 

methodes.  Het bestrijden met insecticide is technische mogelijk maar wordt in Nederland 

niet toegepast door ongewenste bij effecten voor menselijke gezondheid, ecologie en risico 

op resistentieontwikkeling. Ook branden van nesten wordt wel genoemd in literatuur maar is 

weinig effectief en niet praktisch haalbaar.  In de links bij dit artikel staat een uitgebreide 

beschrijving van alle methodes. Ook zijn er interessante experimenten om de ecologie te 

versterken en zo voldoende natuurlijke vijanden van de EPR te stimuleren.  Deze methodes 

worden besproken als mogelijke optie voor Leusden. Geen van deze bestrijdingsmethoden is 

gevaarlijk voor de volksgezondheid. 

  



Voor elke methode zijn een aantal aspecten van belang: effectiviteit, ecologische effecten, 

moment van bestrijding, kosten.   

 

 Korte beschrijving Al toegepast 
in Leusden?  

Effectiviteit. 
(preventief/
curatief) 

ecologische 
effecten 

moment 
van 
bestrijding 

Kosten 

Verwijderen 
eiken 

Omhakken op plekken 
et zeer veel overlast 

Nog niet voor 
EPR 

preventief Niet goed 
voor andere 
soorten 

Buitenbro
ed seizoen 

 

Zuiger Vanuit een hoogwerker 
worden nesten en 
rupsen in bomen 
mechanisch  
weggezogen  

Wordt al 
toegepast in 
Leusden voor  
boombeheer. 
Jaarlijk 300) 
eiken.  Alleen 
haalbaar bij 
geringe 
besmetting. 

Effectief, 
curatief 

Weinig 
ecologische 
schade zeer 
specifiek 

Mei tot 
augustus 

€ 10 boom 

Nematodes 
(aaltjes)  

Nematodes zijn 
natuurlijke vijanden van 
de rups die in hoge 
concentraties in 
potentiele plekken 
worden gespoten. De 
methode is nieuw en 
nog niet echt bewezen 
in de praktijk   

Wordt nog 
niet toegepast 

Effectief 
maar nieuw. 
Preventief 

Specifieker. 
Niet 
helemaal 
duidelijk 
wat 
gevolgen 
zijn.  

April-mei 
Voor het 
seizoen  
preventief 

€ 18,25 per 
boom 

Bacterie 
preparaat. 
Bacillus 
thuringiensis. 
XenTari © 

Bacillus thuringiensis 
zijn ziekmakende 
bacteriën voor de rups 
die in hoge 
concentraties op 
potentiele plekken 
worden gespoten . 

Wordt nog 
niet toegepast 

Effectief. 
Preventief 

Niet 
specifiek. 
Schade lijk 
voor andere 
beschermde 
en rode lijst 
vlinders 

April-mei 
Voor het 
seizoen  
preventief 

€ 2 per boom 

Direct 
stimuleren 
van 
natuurlijke 
vijanden 
door  

Door op grote schaal 
nestkasten te promoten 
en op te hangen en 
bermen kruidenrijk te 
maken worden 
natuurlijke vijanden van 
de vlinder/rups 
gestimuleerd zoals de 
koolmees, vleermuis en 
sluipwesp.  

Wordt al 
toegepast in 
Leusden voor  
biodiversiteit 
in het 
algemeen 

Draagt bij 
maar niet 
op korter 
termijn 

Specifiek  Langer 
termijn  

€ 20 nestkast 
aanschaf en 
ophangen  

 

Ecologische effecten van bestrijden van EPR 

In Nederland komen 18 soorten dagvlinders die beschermd volgens de Wet 

natuurbescherming. Van deze soorten komen er minimaal 4 mogelijk voor in de gLeusden. 

22 soorten dagvlinders staan op de rode lijst waarvan populatie erg achteruit gaat. Van de 

841 soorten macro nachtvlinders die in Nederland voorkomen is 47% (396 soorten) een rode 

lijstsoort.  Het is niet precies bekend welke soorten nachtvlinders voorkomen in de 

gemeente. BT-bacteriepreparaat doodt alle rupsen en het is duidelijk dat bij het grootschalig 

gebruik van het  BT-bacteriepreparaat er veel ecologische schade ontstaat en mogelijk de 

natuurbeschermingswet wordt overtreden op locaties waar de Bruine Eikenpage bij 

voorbeeld voorkomt.  De Bruine Eikenpage is een beschermde soort die in Leusden 

voorkomt.  Naast dat de wet overtreden wordt, vindt er verlies plaats van biodiversiteit wat 



juist weer één van de oorzaken is van het ontstaan van de plaag van EPR. Het is niet 

duidelijk hoe andere gemeentes met deze wetgeving zijn om gegaan.   

De Vlinderstichting maakte voor de gemeente Leusden een overzicht met de locaties waar 

de ecologische waarden voor vlinders en macro-nachtvlinders hoog is.  Dit over zicht is te 

vinden in de bijlage 1: Kaart Vlinderstichting  

 

Locaties met prioriteit.  

Van belang is te kijken naar preventie  en bestrijding op specifieke locaties.  Er zijn locaties 

in de gemeente waar de volksgezondheidsrisico’s groter zijn dan op ander plaatsen. Te 

denken valt aan schoolpleinen, sportvelden, speellocaties, winkelcentra en fietsroutes en 

andere locaties waar veel mensen aanwezig zijn in de buitenruimte. Op drukkere plaatsen 

kan bestrijding intensiever zijn dan op plaatsen met minder mensen.  

Het lijkt niet reëel de plaag te kunnen uitroeien en daarmee een EPR-vrije gemeente te 

worden.  De aanwezigheid was zo massaal dat een reëel streven is het aantal meldingen en 

dus de overlast die bewoners ervaren met bijbehorende gezondheidsklachten  te 

verminderen.  

 

Keuze maken  

Voor een effectieve bestrijding is het van belang dat de gemeente Leusden zijn beleid 

aanpast en  een aantal keuzes maakt welke methodes worden toegepast en voldoende 

budget beschikbaar heeft.  Een combinatie van verschillende methodes is het meest reëel.  

We gaan routes en locaties die het meest intensief worden gebruikt  uitgebreider 

behandelen. Prijs, intensiteit van gebruik en beschikbaar budget bepalen deze keuze.    

Het actuele bomenbestand in Leusden bestaat uit 7151 eiken (Quercus robur). Door de 

drukke locaties te combineren met locaties die zijn aangegeven door de vlinderstichting 

wordt duidelijk waar de preventieve behandeling toegepast moeten worden die minder 

schadelijk is.  

We gaan als het volgt behandelen.  

  Aantal eiken 

Druk en ecologisch 
waardevol  

Gebruik nematodes / zuigen  2000 

Druk en weinig 
ecologisch 
waardevol  

XenTari 1500 

Niet druk en 
ecologisch 
waardevol 

Geen behandeling  851 
 

Niet druk en niet 
ecologische 
waardevol  
 

Geen behandeling  800 
 

Locaties in het 
bomenbestek  

Zuigen  2000 
 

Totaal   7151 



 

 

 

Samenwerking in bestrijden en voorkomen van EPR 

De EPR houdt zich niet aan kadastraal eigendom van de gemeente.  Een goede visie wordt 

beter door samenwerking met andere groenbeheerders in Leusden.  Daarbij valt te denken 

aan het Waterschap, de provinciale en rijkswegbeheerders in Leusden, de landgoederen en 

terrein beherende  organisaties zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap en 

buurgemeentes.  Elke  organisatie heeft een eigen visie maar hoe meer integraliteit hoe 

groter de kansen dat de EPR minder problemen zal geven in komende jaren.  Allereerst 

uitwisseling en daarna wellicht samenwerking is relevant.  Samenwerking kan bestaan uit het 

op elkaar afstemmen van bestrijdingsmethodes en locaties. Van belang is nog eens na te 

denken hoe samen te werken met particulieren.  

 

Communicatieplan 

Het preventief behandelen met bacterie preparaat en nematodes geeft een behoorlijke 

zichtbaarheid.  Bomen worden volledig ingespoten waardoor het bewoners  zal opvallen dat 

er wordt behandeld. Wanneer men niet op de hoogte is van wat er gebeurt, zal dit veel 

reacties geven. Het is belangrijk dit goed uit te leggen en breed te communiceren. Dit kan 

door een interactieve kaart met risico kaartlocaties. Er moet goed worden samengewerkt en 

gepland met het KCC. Via de gemeentelijke communicatiekanalen kan de bewoner van 

Leusden worden geïnformeerd.    

  



Taken en verantwoordelijkheden  

Wat  

Terugkoppelen bestuur Informeren stand van zaken en 
mogelijk budget 

Bestrijdingsplan  Welke methodes zijn 
toepasbaar binnen wetgeving 
en budget en zijn effectief 

Locatie prioriteit Waar wordt bestreden. 
Preventief en actief 
(Fietsroutes, scholen, 
winkelcentra in relatie tot 
voorkomen eiken 

Maken begroting  Het bestrijdingsplan geeft een 
specifieke begroting  

Vinden budget Dekking vinden voor de 
begroting  

Communicatie  Informeren van bewoners over 
toe te passen methodes en 
onbekendheid wegnemen 
bestrijdingsmethodes. 
Informeren KCC  

Coördinatie met andere 
beheerders in Leusden van 
openbare ruimte  

Afstemmen over beleid met 
Stichting de Boom, Den Treek, 
SBB en Waterschap  

Analyse volksgezondheid en 
EPR 

Welke gevolgen zijn er precies 
voor de volksgezondheid. 
Kwantiteit (hoe veel mensen 
hebben last?) en ernst (hoe 
ernstig zijn de klachten? Welke 
samenwerking is er met GDD 
etc 

Uitwerken concreet plan voor 
ecologische versterking 

Bepalen hoe het moet worden 
uitgevoerd en op welke 
locaties. Ophangen 
mezenkasten, vleermuiskasten 
en bermbeheer. 

Vinden en contracteren 
aannemer 

Zo snel mogelijk aannemer 
reserveren ivm krapte op de 
markt  

Toezicht houden op uitvoering   
 

  



Tijdsplanning en praktische uitwerking (wanneer) 

  VOORBEREIDEN            UITVOEREN        EVALUATIE   

                                

             Communicatie   
Bacterie 
 preparaat           

             informeren   
nematode  
preparaat           

  Beleid/plan/budget 
contracteren 
aannemer 

Afstemmen met 
andere 
grondgebruikers  locaties bepalen   Zuigen Zuigen Zuigen Zuigen       

                                

augustus september oktober november December Januari februari maart april Mei juni Juli augustus september oktober november 
2019         2020                     

 

Beschikbaarheid aannemers die bestrijding uitvoeren  

De bestrijding van EPR heeft voor alle gemeenten een grote prioriteit,daarom is het 

belangrijk snel een aannemer te reserveren want de markt is erg krap. Het is dus goed om 

een aannemer te contracteren zodat een uitgezet beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  

 

  



Begrotingsopzet en budget:   

Dit is een indicatieve begroting voor de 7151 eiken die staan in Leusden.   

2000 eiken passen in het onderhoudsbestek. Deze bomen worden al behandeld omdat ze 

worden gesnoeid . 1500 eiken worden behandeld met bacterie preparaat Bt en 2000 eiken 

met nematoden of zuigen als dat mogelijk is. De resterende bomen worden niet behandeld.  

2020       

Wat: Aantal Bomen: Prijs per boom (*)   

Bacterie preparaat 1500  €                                  2,00   €               3.000,00  

Nematodes of zuigen  2000  €                                 18,25   €            36.500,00  

Zuigen bomenbestek 2000  €                                  10,00   €            20.000,00  

Ecologische versterking      €            15.000,00  

Communicatie Coördinatie       €            15.000,00  

Onvoorzien      €            10.000,00  

    Totaal   €            99.500,00  

Nieuw beleid Onderzoek EPR    €            20.000,00  

Budget Plaagdier  extra      €            25.000,00  

Prioriteiten 2020      €            34.500,00  

bomenbestek 2000  €                                  10,00   €            20.000,00  

    Totaal   €            99.500,00  

(*) Prijs per boom is inschatting en afhankelijk van specifieke offerte aannemer 

  



Gebruikte literatuur en websites: 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?doss=83 

https://processierups.nu/ 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-

vlinder/eikenprocessierups 

 

Leidraad beheersing eikenprocessierups (beschrijving en volksgezondheid) 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-

plagen/documenten/plant/plantziekte-en-plaag/plaag/eikenprocessierups/leidraad-

beheersing-eikenprocessierups 

https://assets.naturetoday.com/docs/490adbdf-cd2a-49b5-91c0-9452f261f58b.pdf 

 

Middelen en bestrijding 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/52014304-e14d-4612-83be-2017c820f1aa.pdf 

https://agro.bayer.nl/Producten/Producten%20A-Z/XenTari/Aanbevelingen.aspx 

https://www.biobestrijding.nl/product/aaltjes-tegen-eikenprocessierups-steinernema-

feltiae/ 

 

 

Beschermde soorten vlinders en rode lijstsoorten:  

https://www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups 

https://www.ecologica.eu/uploads/files/0N9mdKCbQFKwvO6oEJVGNn6fywUVvlQn.pdf 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/2481269a-526e-416e-983a-58dfb85d96ab.pdf 

 

 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?doss=83
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/eikenprocessierups
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/eikenprocessierups
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/documenten/plant/plantziekte-en-plaag/plaag/eikenprocessierups/leidraad-beheersing-eikenprocessierups
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/documenten/plant/plantziekte-en-plaag/plaag/eikenprocessierups/leidraad-beheersing-eikenprocessierups
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/documenten/plant/plantziekte-en-plaag/plaag/eikenprocessierups/leidraad-beheersing-eikenprocessierups
https://assets.naturetoday.com/docs/490adbdf-cd2a-49b5-91c0-9452f261f58b.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/52014304-e14d-4612-83be-2017c820f1aa.pdf
https://agro.bayer.nl/Producten/Producten%20A-Z/XenTari/Aanbevelingen.aspx
https://www.biobestrijding.nl/product/aaltjes-tegen-eikenprocessierups-steinernema-feltiae/
https://www.biobestrijding.nl/product/aaltjes-tegen-eikenprocessierups-steinernema-feltiae/
https://www.ecologica.eu/uploads/files/0N9mdKCbQFKwvO6oEJVGNn6fywUVvlQn.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/2481269a-526e-416e-983a-58dfb85d96ab.pdf


bijlage 1: Kaart Vlinderstichting Ecologisch kwetsbaar voor ander Vlindersoorten 

bron: Vlinderstichting  

 

bijlage 2: Kaart Eiken in Leusden 

 

 



 


