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Uitkomst monitoring Eikenprocessie 2020 
 
De uitkomsten van de monitoring in 2020 met behulp van feromoonvallen zijn onbetrouwbaar. 
Met enkele vallen zijn veel vlinders gevangen en met andere juist helemaal niets. Het feromoon 
was dus niet stabiel.  
 
Dit probleem heeft zich ook voorgedaan in Engeland, Duitsland en Frankrijk.    
De grondstoffen voor het synthetiseren van de feromonen worden voornamelijk in China en 
India geproduceerd.  De producerende laboratoria in deze landen hebben problemen 
ondervonden door Covid-19. De laboratoria werden gesloten, konden deels weer open, 
werkten met gedeeltelijke personele bezetting, wat consequenties heeft gehad voor de 
kwaliteit van de grondstoffen waardoor de feromonen instabiel werden.  
 
Toen er ontdekt werd dat de feromonen niet goed werkten is meteen actie ondernomen. Er is 
door ons getest met oude feromonen die wij elk jaar bewaren ter controle van de kwaliteit. 
Testen hebben wij uitgevoerd met extra vallen en door het afknippen van antennes van 
levende mannetjes en deze antennes in contact te brengen met het feromoon. Bij een werkend 
feromoon bewegen de afgeknipte antennes.  
Deze oude feromonen bleken kortstondig eikenprocessievlinders aan te trekken terwijl de 
afgeknipte antennes eveneens reageerden op deze oude feromonen. Op dezelfde locaties 
trokken de feromonen uit 2020 geen of nauwelijks vlinders aan en afgeknipte antennes 
reageerden niet op de feromonen 2020. Nadat wij hiervan melding hebben gedaan aan de 
leverancier en de producent, zijn er snel nieuwe feromonen gemaakt welke wij ook hebben 
getest, maar ook deze werkten niet.  Er zijn ook feromonen uit het buitenland door ons getest, 
maar ook deze werkten niet goed. 
In totaal hebben wij zowel in het zuiden als in het noorden 16 verschillende 
feromoonproducties getest met feromoonvallen en met behulp van de afgeknipte antennes, 
maar geen enkele van deze feromonen bleek goed te werken. 
 
De foto’s onder betreffen de extra monitoring.  Er zijn op veel plekken 2 vallen in de bomen 
gehangen zodat de eikenprocessievlinders een keuze konden maken.  Dat wil zeggen: oude 
feromoon en nieuwe productie.  Gedurende de tests zijn de vlinders alleen in de vallen met 
oude feromonen ingevlogen.   
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Naast de reguliere werkzaamheden is het dagelijks testen van nieuwe feromonen een 
uitputtingsslag geweest en leidde telkens tot teleurstelling omdat de nieuwe feromonen steeds 
niet bleken te werken.   
 
Eind augustus zijn nieuwe feromonen geproduceerd met Europese grondstoffen en deze 
worden nog getest.  Ook deze zijn in meer dan 190 feromoonvallen getest. In eerste instantie 
lijken deze feromonen te werken. Echter de vluchtactiviteiten zijn al snel afgenomen na het 
ophangen van deze feromonen.  Daarom worden de nieuwe feromonen volgend jaar in landen 
waar de eikenprocessievlinders eerder vliegen voor alle zekerheid nogmaals getest.   
 
We hebben geprobeerd een inschatting te maken van de vluchten van de eikenprocessie in 
2020 door op meerdere locaties te monitoren met oude nog werkende feromonen.  Maar ook 
dit levert niet een betrouwbaar beeld op.  Oudere feromonen dampen eerder uit en werken 
maar heel kort.  
De uitkomsten van de extra monitoring met oude feromonen zijn als volgt: 
Drenthe   
2019 36  vlinders per val   
2020 49 vlinders per val  
Friesland 
2019 46 vlinders per val 
2020 39  vlinders per val  
Overijssel 
2019 61 vlinders per val  
2020 59 vlinders per val 
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Hoogstens kunnen we stellen dat de vluchten ongeveer gelijk gebleven zijn aan de vluchten van 
2019.  Om een goed beeld te kunnen geven zou dan op meerdere plekken gemonitord moeten 
worden, maar er waren geen oude feromonen meer beschikbaar.  Daarbij werken de oude 
feromonen minder lang dan een vers geproduceerd feromoon.  De uitkomst is daarom 
onbetrouwbaar. Het geeft slechts een grove indicatie. 
 
Bijvangsten in 2020 
 
Normaal gesproken zijn er bijna altijd bijvangsten in de feromoonvallen, maar meestal alleen 
wespen en hoornaars die eikenprocessievlinders graag lusten en in regenachtige periodes ook 
andere vlinders en vliegen die schuilen voor de regen.  
 
Dit jaar hebben we te maken met erg veel bijzondere bijvangsten, zoals sluipwespen, cicaden, 
prachtkevers, dagvlinders, etc.  Zelfs taxuskevers waren in enkele vallen aangetroffen terwijl 
deze niet kunnen vliegen.  Dat betekent dat ze over de stam heen gekropen zijn en vervolgens 
via het touwtje richting feromoonvallen zijn gewandeld. Dat is opmerkelijk. Bijzonder is ook de 
grote hoeveelheden sabelsprinkhanen die in de vallen terecht zijn gekomen. Sabelsprinkhanen 
eten zowel eikenprocessierupsen als de vlinders daarvan.  Die zijn potentiële natuurlijke 
vijanden.  
 
We kunnen concluderen dat de mislukte eikenprocessiemonitoring wel een beeld heeft 
opgeleverd van de aanwezige insecten in de directe omgeving van de feromoonval.  In 
stedelijke gebieden is het verschil met meer natuurlijke gebieden goed zichtbaar.  
Op valniveau wordt een omschrijving gegeven van de aangetroffen soorten.  Waar veel staat 
betekent dat er meer dan 50 exemplaren in de vallen aangetroffen zijn.  
Onderaan in de lijst met bijvangsten worden de potentiële natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups opgesomd.   
Ook worden exoten zoals buxusmot, Aziatische fruitvliegen apart vermeld. 
In de bijlage zijn foto’s van bijvangsten opgenomen. 
 
Interpretatie sheet met bijvangsten 
 
Onder verschillende soorten vliegen wordt verstaan allerlei vliegen die geen roof- of sluipvlieg 
is, zoals huis- stal- clustervliegen.  Sluipvliegen, Dans- Roofvliegen worden apart benoemd 
evenals exoten zoals Drosophila suzukii. 
 
Met uitzondering van Grauwe schildwantsen (Rhaphigaster nebulosa), een exoot, worden 
inheemse schildwantsen niet apart genoemd alleen de soort. 
 
Muggen worden in een groep genoemd, tenzij er een tijgermug tussen zit, wordt deze apart 
genoemd. 
 
Buxusmotten worden ook apart genoemd omdat het een schadelijke exoot is. 
Bijzondere vlinders zoals de inheemse Roodweeskind worden apart genoemd. 
Uilen, Spanners en Micro's worden niet gespecificeerd. Alleen als soort genoemd, tenzij er een 
zeldzaam exemplaar ertussen zit. 
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Potentiële natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen en eikenprocessievlinder: 
Sluipvliegen 
Gaasvliegen 
Sluipwespen 
Enkele soorten Lieveheersbeestjes 
Wespen 
Hoornaars 
Sabelsprinkhanen 
Weekschild kevers 
Kortschildkevers 
Spinnen 
Mieren 
Roofwantsen (Reduviidae) 
 
Ontwikkeling Eikenprocessierups 2020 
 
Op 6 april 2020 zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen.  De voorspelling 
van het kenniscentrum Eikenprocessierups op 6 maart 2020 is uitgekomen. 
De ontwikkeling verliep rustig.  April was landelijk genomen in 2020 iets warmer dan 2019.   
 
De eerste eikenprocessierupsen kregen rond 10 mei de eerste brandharen.  De ontwikkeling 
verliep normaal.  Rond 21 mei zijn op enkele plekken in Nederland eikenprocessierupsen uit de 
grond gekropen.  Dat betrof exemplaren die in 2019 hun cyclus niet hebben voltooid.  De 
uitkomst van rupsen uit de grond ging geleidelijk en duurde tot 15 juni.  De piek van omhoog 
kruipend eikenprocessierupsen lag in de eerste week van juni.  
Deze eikenprocessierupsen hebben zich niet gemengd met de aanwezige rupsen in de bomen.  
Ze verbleven ook relatief kort in de bomen. Genoeg om hun cyclus te voltooien.  
Juni was relatief koud en de rupsen ontwikkelden zich normaal. Er was ook geen sprake van 
eikenmeeldauw waardoor de bladeren goed eetbaar bleken tot het eind van hun cyclus.  Eind 
juni werd een paar dagen warm waardoor de meeste rupsen die grondnesten hadden gevormd 
weer de grond ingingen. 
Het verpoppingsproces heeft tot medio juli geduurd, daarom iets later dan in 2019 omdat juli 
ook een relatief koud en natte maand was. 
De vlinders vlogen ook later uit dan in 2019.  Vanaf 18 juli is in het zuiden de eerste exemplaren 
gezien, maar de piek van de vluchten waren in de eerste en 2 tweede week van augustus.   
 
Onderzoek grondnesten 
 
Op 15 april werd een nieuw fenomeen voor ontdekt: eikenprocessierupsen kwamen uit het 
achterlijf van dode vrouwtjes van de eikenprocessievlinders en kropen omhoog de bomen in. 
Dit is nog nooit eerder vastgelegd en geeft ook aan hoe sterk de eikenprocessierupsen zijn. 
Dit waren vrouwtjesvlinders die vorig jaar achter een net rondom een eik uitkwamen tijdens 
ons onderzoek naar grondnesten. Vorig jaar waren achter het net al eitjes verzameld. Een deel 
van de vlinders had geen eitjes afgezet en bleven dood achter het net. Dit jaar kropen 
eikenprocessierupsen uit het achterlijf van deze dode eikenprocessievrouwtjes.   
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Deze jonge rupsen kropen naar de eerste stamscheuten waar ze enige tijd verbleven. Naarmate 
ze groeiden gingen ze steeds hoger de bomen in. Ze bleken in staat om ruim 5 meter omhoog 
te kruipen over de stammen van de eiken.  
Desgevraagd kan het rapport van naar de grondnesten ter beschikking worden gesteld. 
 
Conditie van de eikenprocessierupsen in de eitjes 
 
Medio september zijn eipakketjes verzameld uit verschillende plekken in de bomen, van hoog 
tot laag (stamscheuten), zowel van oost-, west-, noord-, en zuid georiënteerde takken.  Er is 
geen verschil in ontwikkeling te zien.  Alle geopende eitjes bevatten beweeglijke en goed 
ontwikkelde eikenprocessierupsen.  Ze zijn daarom klaar om de winter in te gaan. 
 
 

 
Links: verzamelen eipakketjes en rechts eikenprocessierupsen in hun eitjes 
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Bijlage met foto’s van bijvangsten 2020 
 

 
Links: schildwantsen. Rechts: wespen, allerlei vliegen, weekschildkevers, gaasvlieg 
 

 
Links: sluipwesp, cicade, vliegen. Rechts: snuitkever, sluipwesp, gaasvlieg, wespen 
 

 
Links: spanner, bochelcicade. Rechts: uilen, sluipwespen, vliegen  
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Links: kniptor, sluipwespen, wesp, sabelsprinkhaan. Rechts: veel vliegen, wespen 
 

  
Links: veel vliegen. Rechts: vliegen en sluipwesp 
 

  
Links: sabelsprinkhaan, vliegen, wespen, eitjes van processievlinder. Rechts: netwantsen en vlieg 
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Links: buxusmot, meeldauw lieveheeersbeestje. Rechts: oorwormen, schietmot, 
eikenprocessievlinder, kortschildkever, verschillende soorten vliegen 
 

 
Links: rood weeskind vlinder, vliegen. Rechts: hoornaars, wespen en vliegen 
 

 
Links: taxuskever en spin. Rechts: eikenboorder snuitkever, sabelsprinkhanen, vliegen  
en sluipwespen 
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Links: verschillende soorten vliegen, schorpioenvliegen. Rechts: sluipwesp 
 

 
Links: zuidelijke stofuil. Rechts: kop van een eikenprocessievlinder 
 

 
Links: sabelsprinkhaan, eikenprocessievlinders. Rechts: hoornaars, microvlinders, vliegen 
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Links: sabelsprinkhanen en kortschildkever. Rechts: vliegen, sluipvliegen en veel aziatische 
fruitvliegen 
 

 
Links: prachtkever. Rechts: roofwants 
 

 
Links: verschillende soorten lieveheersbeestjes, sluipwespen, hommel, taxuskever, cicade,  
hommel gaasvlieg. Rechts: gaasvlieg, sluipwesp en vliegen 
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Links: verschillende soorten sluipwespen. Rechts: veel vliegen, wespen en sabelsprinkhaan 
 

 
Links: wespen, oorworm, hooiwagen, sluipvliegen, vliegen, microvlinder, roofwants, 
sabelsprinkhaan, schorpioenvlieg. Rechts: buxusmot, huisvlieg en roofvlieg 
 

  
Bijzondere bijvangst: links Eikenprocessievlinder vrouwtje en rechts eifazet in de feromoonval 
  



  
  
 

 
 
 
 

 

 
13 

 
Kallenkote 27 A 

8345 HC Kallenkote 
0622480418   silvia.hellingman@outlook.com 

 
Links: grote sluipwesp, parasiteert op boktorren.  Rechts: in de natte periode moest de inhoud  
van de zakken eerst worden gespoeld en uit gezeefd om te kunnen determineren wat er in zat  

 



Monitoring eikenprocessie Gemeente Westerkwartier 2020

Val nr. Plaats Straat/weg Coördinaten
niet 

gepaard
gepaard subtot.

ZH1 Zuidhorn De Gast N53 14.781 E6 24.403 0 0 0
ZH2 Zuidhorn De Gast N53 14.822 E6 24.345 0 0 0
ZH3 Zuidhorn De Gast N53 14.822 E6 24.345 0 0 0
ZH4 Grootegast De Klinkert N53 12.756 E6 16.806 0 0 0
ZH5 Grootegast De Gast N53 12.729 E6 16.882 0 0 0
ZH6 Grootegast De Gast N53 12.789 E6 16.862 0 0 0
ZH11 Niebert Carolieweg N53 08.700 E6 20.031 0 0 0
ZH12 Niebert Carolieweg N53 08.687 E6 19.911 0 0 0
ZH13 Niebert Carolieweg N53 08.676 E6 19.778 0 0 0
ZH14 Marum Haasterweg N53 07.887 E6 13.462 0 0 0
ZH15 Marum Haasterweg N53 07.812 E6 13.380 0 0 0
ZH16 Marum Haasterweg N53 07.744 E6 13.288 0 0 0
ZH17 Grootegast Beukemalaan N53 12.574 E6 16.466 0 0 0
ZH18 Grootegast De Klinkert N53 12.738 E6 16.658 0 0 0
ZH19 Opende Sjallemastraat N53 10.364 E6 12.094 0 0 0
ZH20 Opende Sjallemastraat N53 10.281 E6 12.095 0 0 0
ZH21 Opende Hetsmastraat N53 10.272 E6 12.008 0 0 0
ZH22 Opende Alkemastraat N53 10.361 E6 11.937 0 0 0
ZH23 Opende De Hoge Kamp N53 10.334 E6 11.816 0 0 0
ZH24 Marum Sportlaan/Langestraat N53 08.647 E6 15.565 0 0 0

0 0 0

week 32

TOTAAL

Locatie
1e telling



Val nr. Plaats Straat/weg Coördinaten

ZH1 Zuidhorn De Gast N53 14.781 E6 24.403 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Gaasvliegen (Chrysoperla carnea)
ZH2 Zuidhorn De Gast N53 14.822 E6 24.345 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Uilen (Noctuidae)
ZH3 Zuidhorn De Gast N53 14.822 E6 24.345 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera)
ZH4 Grootegast De Klinkert N53 12.756 E6 16.806 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera)
ZH5 Grootegast De Gast N53 12.729 E6 16.882 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Hooiwagens (Opiliones)
ZH6 Grootegast De Gast N53 12.789 E6 16.862 Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera)

ZH11 Niebert Carolieweg N53 08.700 E6 20.031
Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Rood weeskind (Catocala nupta), Uilen (Noctuidae),  
Sluipwespen (Ichneumonidae)

ZH12 Niebert Carolieweg N53 08.687 E6 19.911
Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Oorwormen (forficula sp), Microvlinders (Gracillariidae, 
Geometridae, Tortricidae)

ZH13 Niebert Carolieweg N53 08.676 E6 19.778
Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera), Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae)

ZH14 Marum Haasterweg N53 07.887 E6 13.462 Spinnen (Araneae), Muggen (Nematocera)
ZH15 Marum Haasterweg N53 07.812 E6 13.380 Verschillende soorten vliegen (Diptera),  Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae)
ZH16 Marum Haasterweg N53 07.744 E6 13.288 Wespen (Vespula sp), Europese hoornaars (Vespa crabro),  Bladwespen (Symphyta)

ZH17 Grootegast Beukemalaan N53 12.574 E6 16.466
Wespen (Vespula sp), Verschillende soorten vliegen (Diptera),  Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae)

ZH18 Grootegast De Klinkert N53 12.738 E6 16.658 niet ontvangen
ZH19 Opende Sjallemastraat N53 10.364 E6 12.094 Wespen (Vespula sp), Sabelsprinkhanen (Tettigoniidae)

ZH20 Opende Sjallemastraat N53 10.281 E6 12.095
Wespen (Vespula sp),  Verschillende soorten vliegen (Diptera),  Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae)

ZH21 Opende Hetsmastraat N53 10.272 E6 12.008
Verschillende soorten vliegen (Diptera),  Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae), 
Sluipwespen (Ichneumonidae)

ZH22 Opende Alkemastraat N53 10.361 E6 11.937 Wespen (Vespula sp),  Verschillende soorten vliegen (Diptera)

ZH23 Opende De Hoge Kamp N53 10.334 E6 11.816
Wespen (Vespula sp),  Verschillende soorten vliegen (Diptera),  Microvlinders (Gracillariidae, Geometridae, Tortricidae) 
Oorwormen (forficula sp)

ZH24 Marum Sportlaan/Langestraat N53 08.647 E6 15.565 Wespen (Vespula sp),  Verschillende soorten vliegen (Diptera)

Locatie

Monitoring eikenprocessie Gemeente Westerkwartier 2020
Aangetroffen insecten in feromoonvallen als bijvangst monitoring 2020 op basis van 1 

ronde


