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Doel:  
Informeren over bestrijding en preventie

• Presentatie Eikenprocessierups problematiek 

• Strategie gemeente Leusden 2020

• Vragen en opmerkingen 























Verwijderen eiken Omhakken bij veel overlast Effectief maar enkele

Zuiger nesten en rupsen mechanisch  

weggezogen 

Effectief maar niet genoeg 

aannemers

Nematoden

(aaltjes) 

Nematoden zijn natuurlijke 

vijanden van de rups. 

Selectief, nieuw en nog niet 

echt bewezen in de praktijk.

Duur

Bacterie preparaat.

Bacillus thuringiensis.

XenTari ©

Bacillus thuringiensis zijn 

ziekmakende bacteriën

Niet Selectief wel effectief.

Betaalbaar.

Direct stimuleren van 

natuurlijke vijanden

nestkasten te promoten, 

bermen kruidenrijk 

natuurlijke vijanden van de 

vlinder/rups gestimuleerd 

zoals de koolmees, vleermuis 

en sluipwesp. 

Langer termijn









150 waarnemingen..

• Zilveren maan

• Komma vlinder

• Bruine eikenpage

• Gentiaanblauwtje

• Grote vos



3 waarnemingen…..











Wat,  Waar?

Bt-bacterie: Xentari: 

Binnen de bebouwde kom en belangrijke routes

Nematoden: 

Buiten bebouwde kom drukkere routes

Niet: 

Buiten bebouwde kom rustiger routes





meer dan 50  verschillende soorten die de rups in 
verschillende stadia consumeren of parasiteren
Natuurlijke vijanden eitjes: 

Insecten: sprinkhanen, kevers, sluipwespen (bijvoorbeeld Thrichrogramma), oorwormen, bastaard weekschildkever (Malachius sp.), 
mieren (formica). 

Vogels: winterkoning, roodborst, pimpelmees. 

Natuurlijke vijanden rupsen 1ste larvestadium: 

Insecten: gaasvlieglarven (Chrysoperla carnea), lieveheersbeestjes (Harmonia axyridis, Adalia bipuntacta), bloemenwants 
(Rhabdomiris striatellus), kevers (verschillende soorten), roof-, dans- en strontvliegen (verschillende soorten), mieren (Formica), 
sprinkhaan. 

Geleedpotigen: verschillende soorten spinnen. 

Vogels: pimpelmees, roodborst, koolmees, ringmus, winterkoning, boomklever, boomkruiper. 

Natuurlijke vijanden rupsen 2de larvestadium: 

Insecten: gaasvlieglarven (Chrysoperla carnea), lieveheersbeestjes (Harmonia axyridis, Adalia bipuntacta), bloemenwants 
(Rhabdomiris striatellus), kevers (verschillende soorten), roof-, dans- en strontvliegen (verschillende soorten), zweefvlieg 
(Xanthrandus comtus), mieren (Formica), sprinkhaan. In deze fase zijn ook vroege sluipwespen actief zoals Meteorus versicolor. 

Geleedpotigen: verschillende soorten spinnen. 

Vogels: pimpelmees, roodborst, koolmees, ringmus, winterkoning, boomklever, boomkruiper. 



meer dan 50  verschillende soorten die de rups in 
verschillende stadia consumeren of parasiteren
Natuurlijke vijanden rupsen 3de larvestadium: 

Insecten: roofwantsen, kevers (verschillende soorten waaronder kleine poppenrover Calosoma inquisitor, rupsenaaskever 
(Dendroxena quadrimaculata), kortschildkevers), zweefvlieg (Xanthrandus comtus), wespen (zoals Vespa crabro, Vespula germanica, 
Vespula vulgaris). Sluipwespen zoals Meteorus versicolor, sluipvliegen (tachnidae), sprinkhaan. 

Vogels: koolmees, ringmus, spreeuw, kauw, boomkruiper, koekoek, wielewaal. 

Natuurlijke vijanden rupsen 4de , 5de en 6de larvestadium: 

Insecten: roofwantsen, kevers (verschillende soorten waaronder kleine poppenrover Calosoma inquisitor, rupsenaaskever 
(Dendroxena quadrimaculata) Poecillus sp.)), (bid)sprinkhanen, zweefvlieg (Xanthrandus comtus) alleen tot en met 4de larvestadium, 
wespen (zoals Vespa crabro, Vespula germanica, Vespula vulgaris). Allerlei soorten sluipvliegen (zoals Carcelia iliaca, Pales
processionea), sluipwespen zoals Pimpla- en Netelia-soorten. 

Vogels: koolmees, boomkruiper, koekoek, wielewaal, spechten. Soms ook wel gaai en ekster. 

Vleermuizen: sommige soorten eten ook rupsen van vlinders op. 

Natuurlijke vijanden poppen: 

Insecten: sluipwespen (popparasieten), oorwormen, kevers (zoals kortschildkevers). 

Vogels: koolmees en spechten. 



meer dan 50  verschillende soorten die de rups in 
verschillende stadia consumeren of parasiteren
Natuurlijke vijanden vlinders: 

Insecten: wespen (zoals Vespa crabro, Vespula germanica, Vespula vulgaris), (bid)sprinkhanen. 

Geleedpotigen: verschillende soorten spinnen. 

Vogels: koolmees, roodborst, mussen, merel, wielewaal. 

Vleermuizen: verschillende soorten waaronder grootoorvleermuis en laatvlieger. 

Andere minder bekende parasieten: 

Microsporidia: eencellig parasieten verwant aan schimmels. 

Beauveria bassiana: een schimmel die zich vooral bij rupsen die zich ingraven manifesteert. 



• 250 nestkasten aan drie scholen 

• 300 nestkasten uitgedeeld aan 
bewoners

• 150 nestkasten hangen we zelf op

• 122 nestkasten via groene belevenis 
aan scholen

• 25   nestkasten aan raadsleden

• Totaal ongeveer 825 stuks

op 7000 eiken     8,5/ per kast 





2019:
2 km bloeiende berm

2020:
6 ha in voorbereiding 



Communicatie

• Waar, op welke wijze en wanneer bestrijden we de 
eikenprocessierups. 

• Waar bestrijden we niet en waarom niet.
• Welke  natuurlijke preventieve maatregelen nemen we.



Communicatie

• Leusderkrant, via onze website, social media en de pers
• Brief naar bewoners in gebied vanwege ‘s-nachts bestrijden
• Geplastificeerde ‘pamfletten’ ophangen op plekken waar niet 

wordt behandeld
• Afstemming met KCC-gemeente



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 Coodinatie €            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 
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Uitdagingen

1. Balans volksgezondheid en biodiversiteit

2. Het gebruik van nematoden is relatief nieuw

3. Grondnesten

4. Verdere klimaatsmaatsverandering en biodiversiteitsafname

5. Samenwerking met terreinbeheerende organisaties en particulieren

6. Emoties  en feiten………


