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Monitoring eikenprocessie Stichting Iepenwacht Groningen 2015 
 

1. Aanpak eikenprocessierups Stichting Iepenwacht Groningen 
 

Stichting Iepenwacht Groningen voert een actief beleid in het beheersen van de eikenprocessierups, mede door de vlucht van de vlinders te monitoren op geselecteerde 
risicolocaties.  Uitwisseling van ervaring en resultaten vindt plaats in de Noordelijke werkgroep en de 
werkgroep Monitoring, waarvan de opdrachtgever van Stichting Iepenwacht Groningen lid is.  2. Tellingen eikenprocessievlinders 2015 

 
De resultaten van de monitoring door Stichting Iepenwacht Groningen zijn tot dit jaar 
opgenomen in de resultaten van de monitoring in de provincie Groningen. Voor dit jaar hebben de provincie Groningen en Stichting Iepenwacht Groningen besloten de monitoring voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied te organiseren en te verantwoorden 
(behalve de stad Groningen, deze organiseerde en presenteerde de resultaten al in voorgaande jaren voor het eigen gebied). Voor de vergelijking van het totaal gevangen 
vlinders in de tijd worden de totaaltellingen voor alle deelnemers in de provincie Groningen vermeld. Daarnaast wordt voor dit jaar de telling voor Stichting Iepenwacht Groningen apart vermeld. 
 Stichting Iepenwacht Groningen: 

Jaar Aantal 
vallen 

Herkenbare 
vlinders 

Gemiddeld aantal 
vlinders per val 

Per val, % t.o.v. 
voorgaand jaar 

2015 16 140 8,75  
In totaal hebben wij 140 herkenbare vlinders geteld.  
Wij hebben in totaal 76 verse vlinders geteld.   Alle deelnemers met de provincie Groningen: 

Jaar Aantal 
vallen 

Herkenbare 
vlinders 

Gemiddeld aantal 
vlinders per val 

Per val, % t.o.v. 
voorgaand jaar 

2009 0    
2010 40 38 0,95  
2011 96 238 2,48 261% 
2012 96 148 1,54 62% 
2013 100 228 2,28 148% 
2014 116 550 4,74 208% 
2015 128 596 4,66 98% 

In  totaal hebben wij 596 herkenbare vlinders geteld. In 2014 waren er 550. In totaal zijn er  46 vlinders meer gevangen in meer vallen (+12). 
Wij hebben in totaal 296 verse vlinders in de verschillende vallen geteld. In 2014 waren dit er 230. 
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3. Verwijderde nesten eikenprocessierups  
Er is geen informatie bekend over verwijderde nesten. Op basis van de vangsten is de kans reëel aanwezig dat er nesten zullen worden aangetroffen.  
 4. Advies voor de aanpak eikenprocessierups 2015/2016 

 4.1. Opstellen beheersplan 2016 
Onderstaand de aandachtspunten. 
 4.2. Fysieke inspecties van risicolocaties  
2015 
Fysieke inspecties nog dit najaar.  De verhoogde vangsten in de bomen van de opdrachtgever van Stichting Iepenwacht Groningen duiden op de aanwezigheid van nesten die niet tijd ontdekt/verwijderd zijn. 

Het advies is om op basis van de vangsten de gebieden te laten inspecteren en alsnog de nesten laten verwijderen. Brandharen kunnen lang persisteren en alsnog voor overlast zorgen.   Inspecteer ook bomen in een straal van 1 tot 4 km in de buurt met de vangsten. Overleg met de gemeentes lijkt hier essentieel. 
 2016 
Fysieke inspecties dienen in het latere voorjaar te worden uitgevoerd.  In het stadium van nestvorming zijn fysieke inspecties relevant om:  Te beoordelen of eventuele de preventieve bespuiting goed is uitgevoerd (niet of 

nauwelijks nieuwe nestvorming in bestreden bomen).  Checken van niet bestreden bomen in risicogebieden op de aanwezigheid van nesten die 
vervolgens verwijderd kunnen worden (gerichte verwijdering is effectiever en efficiënter dan ad hoc verwijdering van een enkel nest op basis van een melding van burgers). 
Vooral op plekken waar in het najaar/winter nesten worden gevonden en verwijderd verdienen prioriteit.   En overigens oude nesten signaleren die alsnog verwijderd dienen te worden (reductie van brandharen).  

 4.3. Monitoring 
• De monitoring van de eikenprocessie uitbreiden naar tenminste 10 vallen in 2 clusters 

van 5 stuks. Of 3 clusters van 5 stuks. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de uitbreiding van de populatie in de regio zoals nu blijkt uit diverse tellingen.  
VERSE vlinders komen niet van ver, zijn uitgekomen in de buurt van de vallen.   Vangsten in de vallen uitstekende indicatoren zijn voor de aanwezigheid van nesten 
eikenprocessierups waardoor gerichte inspectie mogelijk is.  Elke gevangen verse mannetjesvlinder niet meer voor nakomelingen zorgt.   Door monitoring de effectiviteit van getroffen maatregelen kan worden beoordeeld.  (De opdrachtgever van) Stichting Iepenwacht Groningen voldoet aan haar zorgplicht via 
actieve beheersing van de eikenprocessierups.    
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4.4. Biodiversiteit 
Stimuleren van de biodiversiteit om de populatie aan natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen, 
gaasvliegen en sluipwespen te laten groeien alsmede broedplaatsen voor vogels en vleermuizen. 

 4.5. Timing is essentieel 
Voor de beheersing van eikenprocessierups is het nauwlettend volgen van de ontwikkeling 
van de eieren, rupsen en de vlinders van zeer groot belang. Daarom heb ik de ontwikkeling van de rupsen in het Noorden nauwkeurig gevolgd op een aantal geselecteerde locaties om 
de stand van zaken te checken en deze te vergeleken met die in het eikenprocessierupsstation in Dieverbrug. 
5. De ontwikkeling in 2015 

 
Met Bas Beintema boomverzorger van Timmerman Groenvoorziening zijn we diverse malen op pad geweest met de hoogwerker om ter plekke de ontwikkeling van de rupsen te checken in diverse regio’s en deze te vergelijken met de omstandigheden in het 
Eikenprocessierupsstation in Dieverbrug. De ontwikkelingen liepen wederom parallel.  We zagen diverse stadia van ontwikkeling van rupsen (van pas uitgekomen rupsen tot 
rupsen die al richting nestvorming gingen) in één boom.   5.1. Van ei naar nest 
De eerste eikenprocessierupsen zijn op 12 april uitgekomen. Ze waren daarmee twee weken later dan het recordjaar 2014 (nog nooit zo vroeg uitgekomen als in 2014).  
De conditie van de rupsen in de eitjes was goed. Er werden, in tegenstelling tot vorig jaar, vrijwel geen lege eitjes aangetroffen. In combinatie met de gunstige uitvliegomstandigheden vorig jaar was dit jaar relatief grote aantallen rupsen te verwachten. 

 Eikenprocessierups EPR station in Dieverbrug – foto gemaakt op 17 april 2015 
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 Jonge eikenprocessierupsen 1ste larve stadium aan de knoppen van eiken 22 april 2015. Foto gemaakt in Westerveld langs een van de geselecteerde locaties waar de 
ontwikkeling van de rupsen nauwkeurig is gevolgd 

Het voorjaar is vrij koud geweest, hetgeen heeft geleid tot een vertraging in de ontwikkeling 
van de rupsen. Begin mei waren ze nog in het tweede larvestadium terwijl in 2014 een deel van de rupsen al in het 4de larve stadium was vanwege het toen warme voorjaar. De weersomstandigheden hebben zeker niet geleid tot massale sterfte van de rupsen. Ze 
kunnen lang zonder voer leven en zijn totaal ongevoelig voor vorst. Echter omdat er dit jaar nauwelijks wintervlinders aanwezig waren, vielen veel 
eikenprocessierupsen ten prooi aan vogels, waaronder mezen. 
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 Deze koolmees is bezig met eten van jonge eikenprocessierups. Foto gemaakt langs fietspad Gemeente Westerveld (van Wittelte naar Dieverbrug) op 28 april 2015 
Op 21 mei troffen we nog rupsen aan in het 2de larve stadium en rupsen die al richting 4de larve stadium waren. In andere locaties zagen we in die periode zelfs rupsen die net verveld 
waren naar het 2de larve stadium.  Ik heb de eerste rupsen zich op 4 juni zien verzamelen om te nestelen. Maar dat was de 
minderheid. Deze rupsen waren afkomstig van eikpakketjes uit de eerste vluchtperiode in 2014. 
Op basis van deze verspreide ontwikkeling in 2015 heb ik in mei de conclusie getrokken dat 
de ontwikkeling van de rupsen grilliger was dan voorgaande jaren. Dat betekende: latere nestvorming dan in 2014 en ook verspreide nestvorming. Daarom is het schema voor de monitoring van de vlinders begin juni verspreid aan de deelnemers, met een planning die 2 
weken later was dan voorgaand jaar. 
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 Foto rupsen verveld naar het 3de larve stadium. Foto gemaakt in Sint Jansklooster op 21 mei 2015. In dezelfde boom zagen weg ook rupsen in het 2de larve stadium 

 Op 13 juni vervellende rupsen in een boom waar de knoppen bevroren zijn geweest. Eén van de geselecteerde locaties 
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 Ook op 13 juni 2015 een pas gevormde nest 
Ik voorzag ook de consequenties voor de inspecties. Om zo veel mogelijk nesten te lokaliseren zouden meer inspectierondes moeten worden gepland. Immers er was al nestvorming terwijl andere rupsen nog minstens 4 weken nodig hadden om zo ver te komen. 
 Vervolgens trad eind juni een erg warme periode aan, die de ontwikkeling van de rupsen 
heeft versneld. 
In de periode van de hittegolf zijn veel eikenprocessierupsen lager in de boom gaan zitten. 
Hierdoor nam de kans op contact met brandharen toe. We zagen ook veel verlaten nesten, 
waarvan de rupsen in de grond zaten. Als de nesttemperatuur meer dan 30 graden is, verlaten de rupsen hun nesten om zich in te graven in de grond. Ze eten wel ’s nachts en vroeg in de ochtend keren ze terug de grond in. Hierdoor is de kans reëel aanwezig dat er op 
diverse plekken geen nesten werden aangetroffen omdat de rupsen al in de grond zaten. Vooral op plekken met bomen die de hele dag in de zon staan met relatief weinig schaduw. 
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 Op 2 juli verlieten veel rupsen de bomen op zoek naar koelere plekken. Foto gemaakt 
langs A32 bij Meppel en Westerveld 

 Op 12 juli vroeg in de ochtend rupsen op de foto gezet die terugkwamen naar hun grond nesten. Foto gemaakt in Friesland – Noordwolde – Spokeplas 
Dit jaar waren er ook veel meer (huis)dieren in contact met de brandharen van de rupsen 
gekomen omdat veel rupsen zich laag aan de stam bevonden. 
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 Van meerdere dierenartsen heb ik dit jaar foto’s ontvangen van honden met letsel. Deze is de minste gruwelijk van allemaal. De letsels ontstonden toen ze snuffelden aan 
de stammen van eikenbomen waar veel rupsen zich bevonden in 2015 

Op diverse plekken in het Noorden zag ik verlaten nesten. Die zijn wel geruimd, maar niet de rupsen die in de grond waren. Hierdoor kregen deze rupsen de mogelijkheid om zich lokaal sterk uit te breiden. 

 Verlaten nesten. Foto gemaakt op 17 juli 2015 
5.2. Rupsen terug naar de bomen na koelere periode 
De rupsen die vrij laat uit hun eitjes kwamen waren nog niet aan nestvorming toe in de hitte periode. Deze rupsen hebben wel nesten gevormd, maar dan veel later. Zo zagen we op diverse plekken nog nesten ontstaan rond eind juli - begin augustus. Dat is ook vrij 
uitzonderlijk. Daarnaast is er nog een zomerstorm geweest die uniek is voor de maand juli. 
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Hierdoor is de temperatuur omlaag gegaan gevolgd door sterke afkoeling in de grond. De rupsen die in de grond zaten en nog niet waren verpopt zijn wederom de bomen in gegaan 
en zijn alsnog nesten gaan vormen. Dat verklaart de late ontstane nesten. Dit maakt de beheersing van de eikenprocessierups er niet eenvoudiger op. 
Op de geselecteerde locaties zag ik ook eind juli de eerste nesten ontstaan terwijl de andere rupsen al lang en breed in de nesten zaten. Een voorbeeld is (provinciale weg) Van 
Helomaweg tussen de Johannes Post Kazerne tot aan de Rotonde van Wapserveen. Deze locatie heb ik elke zondagochtend vroeg gelopen en de nesten geteld.  
Op 7 juni telde ik tot aan de rotonde 32 nesten. Een week later waren er 52 nesten. Eind juni telde ik 111 nesten. Begin juli telde ik in totaal 63 nesten waarvan een groot deel aan de 
oostkant van de bomen waren en vele nesten lagen aan de voet van de bomen. De rest is in de grond gegaan. 
Na de zomerstorm telde ik 32 nesten die uit de bomen waren gewaaid. Vooral bij de hoek van de Schipsloot Weg waren nesten ter grootte van een voetbal. Ik heb de afgevallen 
nesten gevolgd om te kijken of de vlinders zouden uitkomen, hetgeen het geval was. Het afwaaien van de nesten had geen effect op de uitkomst van vlinders. Behalve op nesten die in de sloten terecht zijn gekomen.  

 Afgewaaide nest – langs fietspad Provinciale weg Havelte. Foto gemaakt op 30 juli 2015 
Overigens: ik heb alleen de nesten geteld langs het fietspad en de boom bij de T-kruising met de Schiploot weg vanwege de veiligheid.  
Hetzelfde beeld trof ik ook aan op andere geselecteerde locaties. Zo maak ik deel uit van het 
projectteam voor bevordering van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in opdracht van de Gemeente Gelderland. In dit project participeren de Vlinderstichting, PPO Universiteit Wageningen en Hellingman Biocontrole Onderzoek en Advies BV. Op 9 september heb ik de 
nesten in een geselecteerde transect op de N813 bij Didam onderzocht. Ook hier trof ik 
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verscheidene lege nesten aan, maar ook nesten aan de voet van de bomen. Het aantal aangetroffen nesten was beduidend lager dan eerder geïnventariseerd. 
We zagen dat veel beheerders al eind mei/begin juni waren begonnen met inspecties en de conclusie trokken dat er geen/nauwelijks nesten waren. Dat klopt ook wel omdat er toen nog 
geen nesten waren. De meeste nesten zijn pas eind juni ontstaan en die waren vaak verlaten omdat de rupsen op zoek gingen naar koelere plekken. Na de hitte periode zijn alsnog veel 
rupsen nesten gaan vormen in de bomen. Voor veel beheerders een lastige periode omdat een groot deel van de nestvorming viel in de vakantie periode. 
Deze door mij gevolgde ontwikkeling van de rupsen is ook voor Stichting Iepenwacht Groningen van toepassing. Het is dus mogelijk dat ook in het gebied van de opdrachtgever 
van Stichting Iepenwacht Groningen nesten niet tijdig ontdekt en/of verwijderd zijn.  
5.1. Vluchtperiode vlinders 
De omstandigheden gedurende de eerste vluchtperiode in 2015 waren gunstig voor de 
vlinders. Daarna, al deels in de tweede vluchtperiode tot en met september, is veel neerslag gevallen met soms 100 ml op een dag! Eikenprocessievlinders vliegen niet hoog en niet ver in de regen. In periodes van neerslag blijven ze bij de bomen waar ze uitgekomen zijn, of 
zoeken ze in de droge momenten een aanpalende boom op. In droge omstandigheden vliegt een deel van de populatie verder weg om nieuwe gebieden te koloniseren. 

 Voorbeeld met zak met dode en levende eikenprocessievlinders 
De kans is reëel aanwezig dat veel vlinders niet in de feromoonvallen terecht zijn gekomen 
omdat ze niet in staat waren om rond te vliegen zoals ze gewoonlijk doen. 
De vele neerslag in combinatie met de harde wind heeft tot gevolg gehad dat de inhoud van veel vallen nat is geworden. Dat veroorzaakte bederf waardoor veel vliegen in de vallen terecht zijn gekomen. We moesten ook tussen de vliegenmaden heen antennes, vleugels en 
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kop van de vlinders zoeken. Daar waar we een set antennes/kop en stukken vleugels hadden hebben we als afgevlogen vlinders geteld.  

 Voorbeeld van een zak met natte inhoud. Inhoud moest derhalve worden uitgezeefd en 
vlinders er uit gevist worden. Intensief werk om alles uit te zoeken 

Begin september vlogen nog veel vlinders rond, evenals eind september zagen we op diverse locaties nog verse vlinders in de vallen. Die zijn afkomstig uit de rupsen die later zijn gaan nestelen.  
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 Op 10 september werden er zakken met veel levende vlinders aangeleverd. Deze late 
vlinders zijn indicatoren voor late nest vorming in 2016 

Plaatselijk was er ook sprake van veel wespen. Wespen zijn verzot op de eikenprocessievlinders. Ze knippen het achterlijf los om op te eten en/of om deze naar hun 
nesten te brengen. In veel vallen zaten veel dode wespen die te zwaar waren geworden om de vallen te verlaten. Echter er waren ook vallen met wespen en alleen kop, antennes en 
afgeknipte vleugels van vlinders. Waar we geen complete set konden maken, maar wel antennes zagen en geen kop, hebben we deze niet als vlinder geteld. 
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Voorbeeld van een zak met veel wespen, vliegen, verse en beschadigde vlinders 
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6. Interpretatie van gegevens spreadsheet en uitleg 
 

Verse vlinders zijn vlinders die in de directe omgeving van de val zijn uitgekomen.  Gelet op het vlieg- en paargedrag van de vlinders is de kans zeer groot dat er in een straal 
van 1 tot 4 kilometer van de vangsten verse vlinders een populatie eikenprocessierupsen aanwezig is. Een deel van de pas geboren vlinders blijft namelijk waar ze geboren zijn, zeker als er nog 
voldoende onbezette bomen zijn. Een deel daarvan vliegt uit ten einde een nieuwe populatie op te bouwen.  
Een positief neveneffect is dat de vers gevangen vlinders niet meer voor nakomelingen hebben kunnen zorgen. De verhouding tussen mannetjes/vrouwtjes is gemiddeld 2 mannetjes op 1 vrouwtje. 
Kaal/afgevlogen: dat zijn vlinders die niet altijd in de directe omgeving van de vallen zijn uitgekomen, maar zijn grotendeels vlinders uit nesten die verder dan ten minste 1 tot 4 
kilometer van de vangsten zijn uitgekomen. Maar, een deel van “kaal/afgevlogen” kan hebben gepaard in de buurt van de val. Berekening: de berekening in potentieel is gerelateerd aan eikenprocessie-populaties in een 
bepaald gebied. De uitkomst in de kolom potentieel is het te verwachten aantal lespakketjes in 2015. 
Een nest bestaat uit 1 of meerdere eipakketjes. Daarom is het moeilijk een berekening te maken op nestniveau. De grootte van de nesten in een bepaalde omgeving is afhankelijk van de aanwezige populatie. 

 
   

 
 



Monitoring eikenprocessie: Stichting Iepenwacht Groningen  2015
Vers Potentieel Kaal  Kaal/afgl. Potentieel

vlinders aantal Aantal aantal rupsen aantal
Val nr. plaats  Straat/weg Coördinaten vers kaal subtot. vers kaal subtot. vers kaal subtot. gevangen Rupsen eipakketjes vlinders potentieel eipakketjes
105 Rhederveld J. Buiskoolweg N53 03.274 E7 11.205 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6 4 1200 6 2 600 3
106 Rhederveld J. Buiskoolweg N53 03.436 E7 11.173 6 4 10 1 2 3 0 0 0 13 7 2100 11 6 1800 9
107 Rhederveld J. Buiskoolweg N53 03.583 E7 11.145 4 9 13 0 0 0 0 0 0 13 4 1200 6 9 2700 14
108 Rhederveld J. Buiskoolweg N53 03.735 E7 11.116 4 0 4 2 1 3 0 0 0 7 6 1800 9 1 300 2
109 Rhederbrug Dijkweg N53 04.913 E7 09.445 7 5 12 3 0 3 1 0 1 16 11 3300 17 5 1500 8
110 Rhederbrug Dijkweg N53 05.036 E7 09.627 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3 1 300 2 2 600 3
111 Rhederbrug Dijkweg N53 05.116 E7 09.754 2 6 8 2 1 3 0 0 0 11 4 1200 6 7 2100 11
112 Rhederbrug Dijkweg N53 05.186 E7 09.866 5 0 5 2 1 3 0 0 0 8 7 2100 11 1 300 2
113 Bellingwedde Kanaaldijk oost zijde N53 06.801 E7 11.088 3 3 6 0 1 1 0 0 0 7 3 900 5 4 1200 6
114 Bellingwedde Kanaaldijk oost zijde N53 06.911 E7 11.057 8 9 17 0 1 1 0 0 0 18 8 2400 12 10 3000 15
115 Bellingwedde Kanaaldijk oost zijde N53 07.034 E7 11.022 4 3 7 2 1 3 0 0 0 10 6 1800 9 4 1200 6
116 Bellingwedde Kanaaldijk oost zijde N53 07.219 E7 10.968 2 7 9 2 0 2 0 0 0 11 4 1200 6 7 2100 11
133 Midwolda Hoofdweg N53 11.592 E6 59.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Midwolda Hoofdweg N53 11.592 E6 59.927 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 600 3 2 600 3
135 Midwolda Hoofdweg N53 11.596 E6 59.989 4 3 7 0 0 0 0 0 0 7 4 1200 6 3 900 5
136 Midwolda Hoofdweg N53 11.603 E6 00.068 5 1 6 0 0 0 0 0 0 6 5 1500 8 1 300 2

61 55 116 14 9 23 1 0 1 140 76 22800 114 64 19200 96
3e telling zakken gecodeerd 138 t/m 141 ontvangen, zakken 133 t/m 136 niet ontvangen. Wij gaan ervan uit dat 138 t/m 141 dezelfde locaties betreffen als 133 t/m 136 

TOTAALweek 36 en 37 week 39 en 40

TOTAAL

1e telling 2e telling 3e tellingLocatie week 33 en 34


