
LIFE Oak Processionary
-

Ecologisch beheer van de eikenprocessierups 
zonder het gebruik van biociden

Kathleen Verstraete

Expert eikenprocessierups provincie 
Antwerpen



De rups en de vlinder ….

• Tekst

– Tekst
• Tekst

– tekst



Irriterende brandharen

• Effect op mens, vee en huisdier
• Effecten op de huid, ogen en ademhaling

• Microscopisch m



LIFE-project?



Budget & projectduur

• Budget info

– EC bijdrage: 55%

• Projectduur

– 5 jaar

– 1/09/2020 – 31/08/2025



Wie doet mee?

• Trekker van het project: 

– Provincie Antwerpen (BE)

• Projectpartners:

– Provincie Limburg (BE)

– Provincie Gelderland (NL)

– Provincie Noord-Brabant (NL)

– Gemeente Sittard-Geleen (NL)

– Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)



Projectgebied

Proeven en 
demonstratiemomenten 
in alle betrokken 
provincies



Doel van het project

• Gebruik biociden bij bestrijding eikenprocessierups 
drastisch verminderen

• Op grote schaal de werking van ecologische 
beheermethoden uittesten en demonstreren

• Richtlijnen/beslissingsboom welke methode waar en 
wanneer toepassen 

• Ecologische beheermethoden in regionale/nationale 
wetgeving verankeren



Belangrijkste projectacties

1. Mezen als predator van de eikenprocessierups

2. Aantrekken sluipwespen en –vliegen als parasieten 
door aangepast bermbeheer

3. Inzetten van de grote poppenrover (Calosoma 
sycophanta)

4. Monitoring & Socio-economische studie

5. Kennisverspreiding & doorwerking



Mezen als predator van de 
eikenprocessierups



Eikenprocessierups als voedsel

»Koolmezen eten alle stadia van de 
eikenprocessierups

»Pellen van eikenprocessierups

• Observatie Pimpelmezen: enkel 1ste en 2de

larvaal stadia rupsen



Jongen grootbrengen

• 8 tot max 14 kuikens

• 1 mezenjong eet ongeveer 
800 rupsen

-> c. 11 000 rupsen

• Soms tweede legsel



Doel LIFE mezenproef

• Demonstreren van werking mezen 
als natuurlijke bestrijder

– Op grote schaal

– Grootte (%) van de impact berekenen

• Beheerders overtuigen beheer van 
eikenprocessierups zonder biociden



Proeflocaties

• 360 nestkasten

• Antwerpen (B), Limburg (B), Noord-Brabant (NL) en Gelderland (NL)

• Per provincie 6 bomenrijen mét nestkasten en 6 bomenrijen zonder

• 1 bomenrij = 15 geïnfecteerde eiken

• Op plaatsen zonder biocidengebruik of andere beheermethoden



Monitoring en demonstratie

• Vergelijking tussen proeflocaties mét nestkasten 
en gelijkaardige controleplaatsen zonder

– Populatiegrootte eikenprocessierupsen

– Aanwezigheid mezen

• Jaarlijks plaatsbezoeken in elke provincie voor alle 
geïnteresseerden (gemeenten, bestrijdingfirma’s, 
natuurbeheerders, beleidsmakers, burgers …)

• Informatieborden



Aantrekken sluipwespen en -vliegen
door aangepast bermbeheer



Sluipwespen en –vliegen als parasieten

• Sluipwespen en sluipvliegen leggen hun eitjes in de 
processierupsen of op eikenbladen, waarna hun 
larven de rupsen van binnenuit opeten

• Het aantal sluipwespen en –vliegen is o.a. 
afhankelijk van het bermbeheer

• Onderzoek naar parasitering van 
eikenprocessierupsnesten bij verschillende soorten 
bermen en verschillend beheer



LIFE bermproeflocaties

5 soorten berm:

• Soorten vegetatie
- Natuurlijk bloemrijk
- Ingezaaid
- Ruig gras

• Met en zonder ruigte/bramen 
ernaast (trekt mogelijk meer 
parasieten)

• Met en zonder gefaseerd maaibeheer



Proefopzet

• In alle bermtypes het aantal en grootte nesten 
eikenprocessierups bepalen

• Drie nesten per berm worden verzameld en 
onderzocht op aanwezigheid van parasieten

• Vegetatie monitoren met nectarindex

• Niet meer preventief spuiten en verwijderen 
van nesten eikenprocessierups



Inzetten van de Grote Poppenrover 
(Calosoma sycophanta)



Grote poppenrover
Calosoma sycophanta



Een goede verdelger

• Zowel de larve als de kever eten eikenprocessierupsen

• 11 grote rupsen per dag



Waarom verdwenen?

Laatste waarneming in Limburg was in 2007 (Kinrooi)



Hoe introduceren?

• Kweekprogramma opzetten
– Op cursus in Turkije

• Habitatmodel ontwikkelen voor geschikte plaatsen

• Zenderen en opvolgen op het terrein

• Expertise hiervoor gebruiken vanuit het
buitenland en kennisgroep starten in Vlaanderen



Resultaten 2021 en deels 2022



Eerste resultaten mezenproef (2021)



Mezenproef



Broedsucces 2022

Grotere nesten met meer jongen in 2022 dan in 2021
• 2022: gemiddeld 10 jongen/nest; regelmatig 14

• 2021: gemiddeld 7 jongen/nest; maximaal 11

• Slechts 3 nesten met dode jongen in 2022 (9 in 2021)

-> meer mezen 
uitgevlogen in 2022 
dan in 2021





Broedsucces 2022

Ook enkele andere vogelsoorten in onze nestkasten



Statistische analyse
Aantal nesten per boom 2021

- Geen significant verschil in het aantal eprnesten per boom
- Reden gezocht in 2022:  eprrupsen zijn reeds in tweede en derde larvaal
stadium bij uitkomen mezenjong, onbehaarde rups wintervlinder was 
hoofdvoedsel



Bermen: Resultaten uitkweken nesten 
(2021)

• Gemiddelde parasiteringsgaad over alle provincies heen: 67%

• Gemiddeld vonden we per nest:

• 36 eikenprocessievlinders

• 60 parasitaire vliegen

• 2 sluipwespen

• Dankzij sluipwespen en –vliegen: ca. 3 keer minder vlinders en 
rupsen!!

62 rupsen geparasiteerd



Resultaten uitkweken nesten (2021)

Vooral parasitaire vliegen lijken een rol te spelen. 
Parasitaire wespen zijn eerder zeldzaam.



Pimpla processionea



Carcelia iliaca



Resultaten uitkweken nesten (2021)

Noord-Brabant heeft 
hoogste parasiteringsgraad
-> uitzoeken waarom



Resultaten uitkweken nesten (2021)

Voorlopig geen verband tussen 
parasiteringsgraad en nectarindex
-> parasieten niet per se afhankelijk van 
hoeveelheid nectar in de bermen?



Resultaten uitkweken nesten (2021)

Voorlopig ook geen verband tussen de parasiteringsgraad en het bermtype

Volgende stap: Belang van specifieke plantensoorten? Aanwezigheid struiken?, 
aanbod dauw (vocht)?… onderzoeken



Resultaten keverproef



De Grote poppenrover kweken
Opleiding in Turkije



LIFE Grote poppenrover
Kweken grote poppenrover in Antwerpen (PIH) en 
Limburg -> enkel in BE



LIFE Grote poppenrover

Verdere stappen: kevers uitzetten en opvolgen onder gecontroleerde 
omstandigheden

+ +



LIFE Grote poppenrover

De kevers overwinteren nu in de grond.
Komen ze volgende lente terug boven?
Zal hun timing matchen met de EPR?
...



LIFE Grote poppenrover
Terug kevers waargenomen in de natuur!

Waarnemingen.be



LIFE Grote poppenrover
Terug kevers waargenomen in de natuur! Zowel in NL als BE.

Waarnemingen.nl



www.eikenprocessierups.life

@EikenprocessierupsLIFE
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