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Aanleiding
Op verschillende locaties
eikenprocessierups.

in

Vlaanderen

doen

zich

problemen

voor

met

de

Vraag
Welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden om de massale verspreiding van
de eikenprocessierups tegen te gaan?

Toelichting
1

Inleiding

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een nachtvlinder die op eiken
(Quercus) leeft. De rupsen van deze soort produceren giftig haren. Direct contact met de
rupsen of met de haren veroorzaakt ontsteking van de huid en de ogen, en longproblemen
bij mensen en dieren (Gottschling & Meyer, 2006; Fenk et al., 2007; Mindlin et al., 2012).
Dit kan zelfs leiden tot een anafylactische shock. De eikenprocessierups kan ook schade
toebrengen aan natuurlijke ecosystemen door bomen te ontbladeren waardoor hun vitaliteit
afneemt (Wagenhoff & Veit, 2011).
Er wordt verwacht dat het aantal patiënten en schadegevallen nog zal toenemen in de
toekomst, omdat de hevigheid van allergische reacties kan toenemen bij herhaalde
blootstelling en omdat het verspreidingsgebied van de eikenprocessierups groter wordt en
zich noordwaarts uitbreidt. Volgens sommige onderzoekers zou deze noordwaartse
uitbreiding een gevolg kunnen zijn van klimaatveranderingen (van Oudenhoven et al., 2008;
Moraal & Jagers op Akkerhuis, 2011). Het is een thermofiele soort die eiken in steden en
langs wegen verkiest omdat het daar warmer is dan in bossen. Andere onderzoekers vonden
ook een sterke toename sinds de jaren 1970, maar stellen dat dit eerder een rekolonisatie is
na een sterke afname in het begin van de 20ste eeuw (Groenen & Meurisse, 2012).
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Bestaande bestrijdingsmethoden

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde in 2013 een vademecum op voor de
bestrijding van de eikenprocessierups (Agentschap Natuur en Bos, 2013). We sommen hier
de in het vademecum vermelde methoden op.

2.1

Verwijderen van de (rupsen)nesten

Een methode die lokaal wordt toegepast is het verwijderen van de rupsen en hun nesten
door ze op te zuigen of te verbranden. Dit is zeer arbeidsintensief omdat elke boom en elk
nest individueel moet aangepakt worden. Nesten kunnen zich ook hoog in de bomen
bevinden. Daarnaast houdt de methode gezondheidsrisico’s in voor de personen die de
behandelingen uitvoeren. Beschermende kledij is noodzakelijk. Door de sterke toename van
de eikenprocessierupsen is het niet langer haalbaar om ze met deze methode op grote schaal
te verwijderen (persoonlijke mededeling provincies Antwerpen en Limburg).
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2.2

Rupsen doden

De meest gebruikte methode om de eikenprocessierups te bestrijden in Vlaanderen en
Nederland is momenteel het inzetten van biociden die stammen van de bacterie Bacillus
thuringiensis (BT) var. kurstaki (merknamen Foray 48B en Xentari) bevatten (Verschelde &
Bauwens, 2008). De bacterie produceert een gif dat het maag- en darmstelsel verlamt en de
rups uiteindelijk dood (Wilmsen, 2008; Fransen, 2013). BT wordt echter niet erkend als
toegestaan biocide in de EU-wetgeving. De Vlaamse provincies kregen in 2015, 2016, 2017,
2018 en 2019 een tijdelijke vergunning van de Federale Overheid om het toch toe te passen.
In de provincie Limburg worden jaarlijks meer dan 50 000 bomen bespoten met BT. Dit komt
overeen met 1 700 kg BT. In de provincie Antwerpen werd in 2018 71 kg BT ingezet. In
2020 zal voor een laatste keer deze tijdelijke vergunning kunnen worden aangevraagd in
België.
Er zijn bij de mens klinische infecties gemeld die veroorzaakt worden door BT en die vooral
ernstig kunnen zijn bij personen met immuniteitsproblemen (Beoordelingsrapport: EUverordening 528/2012). BT doodt ook non-target insectensoorten, zoals bijvoorbeeld de
bruine eikepage (Satyrium ilicis) die in Vlaanderen op de Rode Lijst staat. Eiken behoren tot
de boomsoorten die de grootste diversiteit aan insectensoorten herbergen, wat maakt dat de
impact van BT op insectengemeenschappen ongewenst groot kan zijn.
Verschillende Europese landen gebruiken nog andere toxische niet-selectieve pesticiden zoals
diflubenzuron welke nog nadeliger zijn voor de menselijke gezondheid en het natuurlijk
milieu dan BT. Ook deze insecticiden zijn niet selectief en doden dus ook andere
insectensoorten. Het vademecum stelt dan ook dat chemische bestrijding enkel in zeer
uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden mits de nodige vergunningen verkregen werden.
In Nederland is er een methode ontwikkeld waarbij het bestrijdingsmiddel acefaat, een
zenuwgif, ingespoten wordt in de aangetaste bomen (Fransen, 2013). Het gif verspreidt zich
via de sapstroom en bereikt de bladeren waar het opgenomen wordt door de etende rupsen
die er aan sterven. Voordeel is dat alleen eikenbladetende insecten gedood worden, nadeel is
dat alle eikenbladetende soorten gedood worden. In Vlaanderen is deze methode wettelijk
niet toegestaan.

2.3

Feromonen

Feromonen of sexlokstoffen zijn chemische componenten die door de wijfjes van de
eikenprocessierupsvlinder worden uitgescheiden om mannetjes te lokken (Quero et al.,
2003). Met deze lokstoffen kunnen mannetjes in een val gelokt worden. Vrouwtjes worden
daardoor niet meer bevrucht en produceren geen nakomelingen meer. Het succes van
feromoonvallen blijkt echter zeer variabel en in de literatuur werden geen studies gevonden
waar deze vallen met succes werden ingezet voor het onder controle houden van de
eikenprocessierups (Breuer et al., 2003; Williams & Jonusas, 2019). Feromoonvallen kunnen
echter wel ingezet worden om populaties te monitoren en te bepalen of bestrijding al dan
niet nodig is (Williams et al., 2013; Williams & Jonusas, 2019).
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Experimentele preventie/bestrijdingsmethoden

De volgende drie methoden kunnen mogelijk ingezet worden om de populatie van de
eikenprocessierups onder controle te houden en hun verspreiding tegen te gaan (zie bijlage
1). Deze methoden bevinden zich nog in een experimenteel stadium. In juni 2019 diende een
consortium, bestaande uit de provincies Antwerpen en Limburg, de Nederlandse provincies
Gelderland en Noord-Brabant, en het INBO, een projectvoorstel in onder het Life programma
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van de Europese commissie1. Indien het project goedgekeurd wordt, zullen de methoden
wetenschappelijk uitgetest worden in de periode 2020-2023.

3.1

Verbeteren van de habitat rond potentiële haarden

De rupsen van de eikenprocessierups worden aangevallen door verschillende soorten
2
insectparasitoiden (sluipwespen, sluipvliegen) en –predatoren (larven van gaasvliegen en
zweefvliegen, lieveheersbeestjes, wantsen …) (Stigter et al., 1997). De efficiëntie van deze
natuurlijke vijanden wordt bepaald door het omringende landschap (Van Driesche et al.,
2009; Bianchi et al., 2013). De vegetatie kan dienst doen als voedselbron voor adulte
parasitoiden - waardoor hun voortplantingscapaciteit verhoogt - of als overwinteringsverblijf.
Door het inzaaien van wilde bloemen en planten wordt getracht de habitat aantrekkelijker te
maken voor deze natuurlijke vijanden en zo hun densiteit te verhogen. In Nederland startte
een verkennend pilootproject, maar door de extreme droogte van 2018 is het inzaaien van
de wilde planten niet goed gelukt. Er kunnen na dit eerste jaar dan ook nog geen uitspraken
gedaan worden. Het project loopt over een periode van drie jaar (zie bijlage 2).

3.2

Mezennestkasten

Verschillende vogelsoorten kunnen zich voeden, of voeden hun jongen, met de rupsen van
de eikenprocessierups (Barbaro & Battisti, 2011). Zo is vastgesteld dat mezen de nesten van
eikenprocessierups open hakken en volledig leeg kunnen halen. De jonge rupsjes worden ook
aan hun jongen gevoerd. Mezen leven ook in door de mens veranderde omgevingen zoals in
stedelijk milieu. Dat maakt hen geschikte kandidaten om in te zetten voor de bestrijding van
de eikenprocessierups. Deze vogels kunnen redelijk gemakkelijk aangetrokken worden door
nestkasten op te hangen aan geïnfecteerde bomen. Mezen zijn in het verleden ook reeds
succesvol ingezet bij de bestrijding van pestrupsen in appelboomgaarden (Mols & Visser,
2007).
In Nederland is een zeer kleinschalig experiment opgezet waaruit bleek dat in een site waar
nestkasten opgehangen waren, de densiteit van de rupsen met 85% gedaald was ten
opzichte van een controle site waar geen nestkasten hingen (zie bijlage 2). Deze
veelbelovende test moet uitgebreid worden naar een wetenschappelijk verantwoord
experiment om de huidige preliminaire resultaten al dan niet te bevestigen en om na te gaan
onder welke omstandigheden mezen(nestkasten) effectief kunnen worden ingezet voor het
onder controle houden van de eikenprocessierups.

3.3

Poppenrover (Calosoma sycophanta)

De poppenrover behoort tot de familie van de loopkevers (Carabidae). Deze boombewonende
soort voedt zich met poppen en rupsen. Eerder onderzoek wees uit dat ook de
eikenprocessierups op het menu staat van deze predator (Ferrero, 1985). Deze keversoort
werd reeds ingezet voor de bestrijding van de plakker (Lymantria dispar), een
pestnachtvlindersoort van naaldbomen in Noord-Amerika (Weseloh, 1985), en de
dennenprocessierups (Thaumetopoea pityocampa) in Zuid-Europa (Kanat & Özbolat, 2006;
Serttas et al., 2016).
In Vlaanderen staat de poppenrover op de Rode Lijst als ernstig bedreigd met slechts één
waarneming na 1980 (Desender et al., 2008). Waarnemingen.be bevat ook slechts 1
waarneming sinds 2000, namelijk 1 dode kever in 2018 in Dentergem. Het zou dus een

1

https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Parasitoiden zijn soorten waarvan de adulten vrijlevend zijn, maar waarvan de larven een gastheer nodig hebben om
zich te ontwikkelen. Heel vaak legt de adulte parasitoid een eitje in de gastheer, waarin de larve zich ontwikkelt tot de
verpopping. Parasitoiden verschillen van parasieten s.s. door het feit dat ze finaal de gastheer doden, terwijl dit bij
parasieten in de regel niet het geval is.
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herintroductie van deze keversoort vergen om ingezet te worden als natuurlijke vijand van
de eikenprocessierups. Dit kan door de kever op geschikte plaatsen uit te zetten zodat zich
terug natuurlijke, duurzame populaties kunnen ontwikkelen, of door de keversoort
herhaaldelijk vrij te laten. In beide gevallen zal een kweekprogramma van deze dieren
moeten opgezet worden. Er bestaan methoden om dit uit te voeren (Kanat & Özbolat, 2006;
Kanat & Mol, 2008; Serttaṣ & Çetin, 2014) en er is reeds een pilootproject opgestart in de
provincie Limburg.

4

Ontluikende methoden?

In de krant De Morgen van 13 juli 2019 (zie bijlage 3) verscheen een artikel over een
onderzoeker die claimt een nieuw natuurlijk middel ontwikkeld te hebben dat
eikenprocessierupsen zou doden en het verspreiden van de toxische haren zou verhinderen.
Dit middel bevindt zich nog in een zeer experimenteel stadium en verder onderzoek moeten
uitwijzen of het afdoende werkt en geen neveneffecten bezit.

Conclusie
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelde een vademecum op voor de bestrijding van de
eikenprocessierups. Door de hoge arbeidsintensiteit kan momenteel geen van deze
bestrijdingsmethoden op grote schaal worden toegepast. Bovendien heeft een van deze
methoden, namelijk het gebruik van Bt-preparaten, negatieve gevolgen op de biodiversiteit.
Om die reden namen enkele Vlaamse en Nederlandse provincies en het INBO het initiatief
om drie nieuwe methodes op hun haalbaarheid en effectiviteit te onderzoeken. Hiervoor werd
in juni 2019 een steunaanvraag bij het Life-programma van de Europese commissie
ingediend. Het gaat om methodes die ook preventief kunnen ingezet worden.
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Bijlage 1:
Meer ongedierte, minder kans op een plaag (artikel uit De Standaard van 21 juli 2019)

Bijlage 2:
85%
minder
eikenprocessierupsnesten
door
stimuleren
biodiversiteit
(https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24604)

Bijlage 3:
Nederlander ontwikkelt wondermiddel tegen eikenprocessierups (artikel uit De
Morgen van 13 juli 2019, https://www.demorgen.be/nieuws/nederlander-ontwikkeltwondermiddel-tegen-eikenprocessierups~b012e3b92/)
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