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Bijlage 1: stramien voor een opstellen van een lokaal beheerplan eikenprocessierups 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage geeft een stramien weer waarmee een organisatie haar eigen beheerplan kan 
opstellen voor de aanpak van overlast van eikenprocessierupsen. In de cursief gedrukte tekstdelen 
kan lokale informatie ingevuld worden. De grijze tekst geldt als instructie en wordt in het eigen 
beheerplan niet overgenomen. 
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1. Resultaten beheersing eikenprocessierups afgelopen jaar (2021) 
 
Om een goed beheeradvies te kunnen opstellen zijn kwantitatieve gegevens over de afgelopen 
periode(n) bijzonder waardevol. 
 
Resultaten beheer 

- Vermeld het totaal aantal bomen en eiken. Indien beschikbaar is ook de verdeling over de 

verschillende soorten eiken bekend. 

- Vermeld de beheeracties die uitgevoerd zijn m.b.t. preventief spuiten (toegepast 

middel(en)), curatief  verwijderen en inspecteren.  

- Vermeld in hoeverre bij de keuze van de beheermaatregelen is aangesloten bij de risico-

zonering en de beslisboom of waar hiervan is afgeweken. 

- Vermeld de (spuit)resultaten en historie over de jaren. 

- Beoordeel de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden en o.a. spuitomstandigheden. 

- Vermeld de wijze van inspecteren, selectief of gebiedsdekkend.  

- Vermeld eventueel de  meldingen met historie.  

Het is het mooiste indien de resultaten van een en ander zoveel mogelijk ook op digitale kaarten 

beschikbaar zijn. 

Resultaten monitoring 

- Laat verspreiding van de populatie zien:  

o nesten eikenprocessierups  

o aantal gevangen vlinders in feromoonvallen 

o Vermeld de feromoonvalresultaten op clusterniveau (clusters van 3 vallen) 

- Analyseer de populatie-ontwikkeling, indien mogelijk ook op basis van waarnemingen van 

eerdere jaren (zowel nesten als feromoonvallen) 

o Neem in de beschouwing zo mogelijk mee de invloed van de genomen maatregelen 

(preventieve maatregelen; curatieve maatregelen; natuurlijke plaagonderdrukking) 

o Neem in de beschouwing zoveel mogelijk mee landelijke en regionale cijfers over de 

ontwikkeling van het aantal nesten en gevangen vlinders in feromoonvallen 

- Op basis van deze analyse kan een plaagdrukverwachting worden gemaakt, eventueel voor 

onderscheiden deelgebieden. Ook kunnen aandachtspunten/prioritering op locatieniveau 

voor komend jaar worden vastgesteld. 

- Op basis hiervan kan een beheeradvies worden opgesteld voor het komende jaar (zie 

hoofdstuk 2). 

 

  



 

  



2. Conclusies evaluatie aanpak vorig jaar 
 
Het beheeradvies dient te starten met een terugblik naar de aanpak van eikenprocessierups-overlast 
van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. Het uiteindelijke beheerplan eindigt met een evaluatie 
(zie paragraaf 10), die in oktober/november kan plaatsvinden. De conclusies die uit deze evaluatie 
komen, vormen telkens de input van de eerste paragraaf van het beheeradvies voor het 
daaropvolgende jaar. Belangrijkste input voor het beheeradvies zijn de resultaten van het beheer en 
de monitoring van de afgelopen periode (zie 1) 
 
In het eerste jaar van het werken met een lokaal beheerplan is een dergelijke evaluatie er soms nog 
niet. Toch zullen aandachtspunten, tekortkomingen en goede beslispunten uit de aanpak van vorige 
jaren bekend zijn. Deze zaken kunnen in deze paragraaf benoemd worden. Denk hierbij aan: 
 

• Welke zaken / ervaringen liepen goed en wil men meenemen in de aanpak van het komende 
jaar?  

• Is er gewerkt met een prioritering en daarop volgend een zonering in aanpak, waardoor er 
structuur in de bestrijding ontstaat en ook aan burgers kan worden uitgelegd welke keuzes in 
de aanpak van overlast gemaakt zijn? 

• Is het versterken van de natuurlijke plaagonderdrukking aan de orde geweest? 

• Zijn klachten goed en eenduidig geregistreerd? 

• Zijn klachten naar tevredenheid afgehandeld? 

• Is de communicatie naar burgers, bestrijdingsdiensten en eigen werknemers (buitendienst, 
afdeling communicatie) goed verlopen? Zijn er verbeterpunten? Zo ja, welke? 

• Zijn de afspraken met bestrijdingsdiensten en verwerkingsdiensten goed verlopen? Zijn de 
resultaten getoetst en voldoen deze aan contract? 

• Was de capaciteit in bestrijding en verwerking voldoende? 

• Was het budget toereikend? Zo nee, hoe groot was dan de overschrijding? 

• Zijn er afspraken gemaakt met andere organisaties en verliepen deze naar tevredenheid? 

• Zijn er waarnemingen van het optreden van grondnesten? 

• Welke andere knelpunten deden zich voor? 
 

 Vul deze paragraaf met bovenstaande aandachtspunten. 
 
Met het voorliggende beheeradvies wordt getracht om de aanpak van de overlast door 

Eikenprocessierupsen gestructureerd aan te pakken. 

  



 

3. Prioritering en zonering 
 
De leidraad beheersing eikenprocessierups biedt een handreiking voor de risico-analyse en zonering 

en een beslisboom, waarbij de voorgestelde maatregelen afhankelijk zijn van de risicozone (intensief 

gebruik, matig intensief gebruik en extensief gebruik), gekoppeld aan de verwachte plaagdruk (hoog, 

matig, laag), Zie de  hoofdstukken 4 en 5 van de Leidraad beheersing eikenprocessierups. 

Op basis van eikenopstanden, de aanwezigheid van eikenprocessierupsen van voorgaande jaren en 
plekken waar veel mensen en dieren komen of langdurig verblijven, is er een verdeling te maken in 
plekken waar veel, matig of weinig (risico op) overlast te verwachten is. Deze plekken worden 
aangeduid als resp. gebieden met intensief gebruik, matig intensief gebruik en extensief gebruik.  

 Tot de gebieden met intensief gebruik (hoog risico) behoren: benoem hier wegen, straten, 

pleinen, parken, etc. bij naam. 

 Tot de gebieden met matig intensief gebruik (matig risico) behoren: idem 

 Tot de gebieden met extensief gebruik (laag risico) behoren: idem 

Het verdient sterk aanbeveling om een (aantal deel)kaart(en) toe te voegen waarop de zonering is 

aangegeven. Het gemakkelijkste werkt dit indien deze kaarten digitaal gegenereerd kunnen worden. 

Geef de keuzes/beslissingen aan in welke mate zal worden opgetreden tegen eikenprocessierupsen 

in deze zones. Geef ook de inspectiegebieden aan, waar de eikenprocessierups actief wordt 

gemonitord. Bij toepassingen van nematoden en/of bacteriepreparaat, maak dan spuitkaarten 

waarop aangegeven staat welk middel waar wordt toegepast. Voor de keuze kan men gebruik maken 

van onderstaande tabel, of de uitgebreidere informatie van H4 en H5 (risico-analyse, -zonering en 

beslisboom. 

  



 
 

Gecombineerde 
risico-inschatting 
overlast 

Doelstelling Inzet preventieve 
beheersing 
(nematoden of 
bacteriepreparaat) te 
overwegen 

Inzet curatieve 
beheersing 

  Maatregel niet nemen 
bij aanwezigheid 
beschermde 
vlindersoorten 
(raadpleeg 
vlinderkaarten) en in 
Natura-2000 gebieden 

 

Intensief gebruik 
(Hoog risico) 

Zeer beperkte overlast 
eikenprocessierupsen 
aanvaardbaar 

Bij hoge en evt. matige 
plaagdruk 

Bij hoge en matige 
plaagdruk: daar 
waar niet met 
preventieve 
beheersing kon 
worden gewerkt, 
maar ook om evt. 
toch optredende 
nesten te 
verwijderen. 
Bij lage plaagdruk. 
 

Matig Intensief 
gebruik 
(Matig risico) 

Beperkte overlast 
eikenprocessierupsen 
aanvaardbaar 

Alleen bij hoge 
verwachte plaagdruk  
en concentratie van 
eiken 

Bij hoge en matige 
plaagdruk. 

Extensief gebruik 
(Laag risico) 

Enige overlast 
eikenprocessierupsen 
aanvaardbaar 

- Bij hinderlijke 
plekken 

 

Zie de beslisboom in hoofdstuk 5 voor een compleet overzicht van te nemen maatregelen en 

aandachtspunten.  



4. Bestuurlijke vaststelling 

Het is belangrijk dat de directie of het bestuur op basis van het beheeradvies het beheerplan 

vaststelt.  

Met een goed beheeradvies heeft het bestuur de informatie die het nodig heeft om tot een 

afgewogen oordeel te komen. Uiteraard kan er bestuurlijk op onderdelen worden afgeweken van het 

advies, bijvoorbeeld als het gaat om de zonering of om het beschikbare budget. Dit betekent dat de 

verantwoordelijk voor de gemaakte keuzen op bestuurlijk niveau ligt 

Na vaststelling ligt er een beheerplan dat voor de uitvoering van de beheersing van de 

eikenprocessierups leidend is. 

  



 

5. Afspraken met bestrijdingsdiensten en Afval verwerkingsbedrijven 
 
Op basis van de beslisboom (de risico-zonering gecombineerd met de verwachting van de plaagdruk) 

en de ervaringen van afgelopen jaren kan worden ingeschat welke mate van capaciteit van 

bestrijdingsdiensten en verwerkingsdiensten nodig zullen zijn. Met deze diensten kunnen tijdig 

afspraken gemaakt worden, teneinde de aanpak van eikenprocessierups-overlast zoveel mogelijk te 

kunnen borgen. Indien het wegzuigen van nesten wordt uitbesteed verdient het aanbeveling deze 

ook te belasten met de afvoer van het verzamelde materiaal en in het bestek eisen op te nemen ten 

aanzien van de verantwoorde omgang met dit afval. Als bestekseis kan worden opgenomen dat de 

opdrachtgever afschriften krijgt van de stortbonnen van het materiaal bij de afvalverwerker. 

Meestal is het handig zo snel mogelijk na het vaststellen van het beheerplan afspraken te maken met 

de uitvoerende bedrijven. Door de gespecialiseerde aard van het uitvoerende werk is het raadzaam 

in het bestek ook eisen op te nemen ten aanzien van de kennis/ervaring met de bestrijding van 

eikenprocessierups en te verwijzen naar de gewenst zoals beschreven in de Leidraad beheersing 

eikenprocessierups.  

Het is mogelijk de werkzaamheden integraal uit te besteden, waarbij de uitvoerende organisatie bij 

bespuitingen ook verantwoordelijk is voor het wegzuigen van nesten, mochten die na een bespuiting 

optreden. Het is dan van groot belang in het bestek duidelijk aan te geven waar en onder welke 

voorwaarden bespuitingen mogen worden uitgevoerd en waar wegzuigen van nesten de primaire 

maatregel is.  

Het is raadzaam een deskundige bestekschrijver bij een en ander te betrekken. 

Indien de inspectie van de eikenprocessierups ook wordt uitbesteed is het raadzaam deze te gunnen 

aan een andere organisatie dan degene die de beheermaatregel uitvoert. 

Het is raadzaam goed toezicht op de uitvoering te houden en regelmatig werkoverleg tussen 

toezichthouder en uitvoerende organisatie. 

 

 Benoem hier groenbedrijven die voldoende kennis in huis hebben om eikenprocessierupsen op 

verantwoorde en doeltreffende wijze te kunnen beheersen en verwerken. Deze lijst kan 

gebruikt worden bij aanbestedingen, liefst ruim voor de start van het ‘seizoen’, maar in 

onverwachte situaties ook tijdens het seizoen, als er toch onverwacht werk gedaan moet 

worden. 

Preventieve beheersing:   

Naam bedrijf  Adresgegevens Gemaakte afspraken 

1.   

2.   

3.   

 

Curatieve beheersing:   



Naam bedrijf  Adresgegevens Gemaakte afspraken 

1.   

2.   

3.   

 

Inspectie eikenprocessierupsen:   

Naam bedrijf  Adresgegevens Gemaakte afspraken 

1.   

2.   

3.   

 

Verwerking eikenprocessierupsen-afval:   

Naam bedrijf  Adresgegevens Gemaakte afspraken 

1.   

2.   

3.   

  



  



 

6. Handelingenkalender 
 
Veel activiteiten kunnen voorzien worden in de tijd. Dit geldt met name voor inspectie in het voorjaar 

en communicatie-activiteiten, zoals bijv. het versturen van persberichten.  

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de ontwikkeling van eikenprocessierupsen en daarmee 

ook het optreden van overlast gevende klachten in sterke mate afhankelijk is van de 

weersomstandigheden in het voorjaar, met name het temperatuurverloop in maart en april is van 

belang. De rupsen komen uit de eieren nog voordat de eiken uitlopen. Daarom is in de richtlijntabel 

op de volgende pagina een verdeling in kolommen aangebracht, waarbij het verloop in een normaal 

voorjaar, een koud voorjaar (blauwe kolom) en een warm voorjaar (rode kolom) is aangegeven. 

De datum van uitkomst van de eitjes van de eikenprocessierups kan worden gezien als het 

startmoment van de levenscyclus en is relevant voor de timing van de daaropvolgend in te zetten 

beheermaatregelen. De datum van ei-uitkomst wordt bekend gemaakt door de nieuwsbrief van het 

Kennisplatform Eikenprocessierups.  

Het is zaak om vanaf eind maart de website dagelijks te controleren of eikenprocessierupsen zijn 

uitgeslopen. Dit gebeurt meestal als eerste in het zuiden al zijn er ook jaren dat deze verschillen in de 

tijd kleiner zijn. De uitsluipdatum of week kan vervolgens in de tabel op de volgende pagina ingevuld 

worden. Vanaf dat moment gaan “de weken tellen” zoals in de tabel is vermeld. 

Met nadruk wordt nogmaals gesteld dat de weersomstandigheden zeer bepalend zijn in de 

ontwikkeling van de rupsen. 

 

Te verrichten handelingen  

Evaluatie van het voorgaande jaar 

Deze evaluatie kan ik oktober/november worden uitgevoerd, zodra de resultaten van de 

feromoonvaltellingen binnen zijn. 

Opstellen beheeradvies en beheerplan 

Het beheeradvies en -plan kunnen in oktober/december worden vastgesteld. 

Afspraken met bestrijdings- en verwerkingsdiensten 

Deze afspraken (zie paragraaf 5) kunnen het beste worden gemaakt direct na het vaststellen van het 

beheerplan. 

Inspectie (controle): aangeraden wordt om te werken met (digitale) bomenbestanden op wijkniveau, 

zodat individuele bomen herkenbaar zijn en aangemerkt kunnen worden bij het vaststellen van de 

aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Een voorbeeld van een bomenbestandkaart is opgenomen 

in de bijlagen van deze leidraad beheersing eikenprocessierups. 

Persberichten: voorbeelden van persberichten zijn opgenomen in de bijlagen van deze leidraad. Deze 

persberichten hoeven niet letterlijk worden overgenomen, maar geven wel een voorbeeld van hoe in 

goede éénduidige en heldere informatie kan worden voorzien.  

Het is zaak om niet al teveel informatie in één persbericht te stoppen, zeker als acties in de tijd 

gescheiden zijn, zoals preventieve en curatieve bestrijding. Het is beter om per gebeurtenis aparte 

persberichten te versturen. Een persbericht moet informatief, actueel en gebiedsgebonden zijn. 



Overige communicatie: belangrijk is om ook binnen de organisatie goede communicatie te verzorgen 

naar bijvoorbeeld medewerkers van klachtenafhandeling, afdeling voorlichting en communicatie, 

medewerkers buitendienst/groenonderhoud en richting bestuur. 

Evaluatie: in oktober kan de eikenprocessierupsen-aanpak geëvalueerd worden aan de hand van de 

vragen die in paragraaf 1 vermeld zijn. Het beheeradvies wordt met het bestuur van de organisatie 

besproken worden, waarna het beheerplan wordt vastgesteld.  

Vergroting lokale biodiversiteit: acties hiervoor kunnen het hele jaar ondernomen worden, maar 

hebben het meeste resultaat buiten het eikenprocessierupsen-seizoen. Zie hiervoor paragraaf 11. 

 

 

Richtlijntabel voor handelingen i.h.k.v. aanpak eikenprocessierupsen-overlast. De genoemde 

nummers zijn weeknummer na de uitsluipdatum. Bij de preventieve beheersing wordt onderscheid 

gemaakt in spuiten met nematoden (N) en met bacteriepreparaat (Bt). 

 

Week na ei-uitkomst 

N=Nematoden 

B= Bacteriepreparaat 

periode Actie  

Nvt Oktober Evaluatie voorgaande jaar 

Nvt november Opstellen beheeradvies 

Nvt November/december Vaststellen beheerplan 

Nvt December/februari Afspraken vastleggen met aannemers mbt 

bestrijding, inspectie 

Nvt Medio maart – 

medio april 

Eigen waarnemingen of landelijke 

informatiekanalen volgen mbt ei-uitkomst 

1-3 *)  Op locaties waar bespuitingen zijn voorzien: 

Inspectie (controle): zijn er rupsen aanwezig 

 

1  Persbericht: start preventieve bespuitingen 

Start interne communicatie 

N: 2-4 *) 

Bt: 3 *) 

 Preventieve bespuiting 

N: 4 *) 

Bt: 5-6 *) 

 Daar waar gepland: herhaling preventieve 

bespuiting, 7-10 dagen na 1e behandeling 

Eind mei/2e week van 

juni 

 Controle (inspectie) tbv. curatieve inzet: zijn er  

rupsen aanwezig? 



7-8 *)  Persbericht: start curatieve bestrijding, 

voorkomen van het oplopen van brandharen, 

melden van klachten  

7-10 *)  Curatieve bestrijding 

 

Juni *)  Evt. Controle op (plotseling) verschijnen van 

rupsen uit grondnesten 

9-20  Controle (inspectie): zijn er nog rupsen of 

(oude) nesten met brandharen aanwezig 

7-52  Bij storm: persbericht: uitgewaaide (oude) EPR-

nesten 

28  Installeren van feromoonvallen 

30-41  3-4 keer legen van de feromoonvallen (ca. elke 

2-3 weken) 

1-52  Persbericht: vergroting lokale biodiversiteit in 

bermen en parken (gemeente) en in tuinen 

(burgers zelf) 

  

*) de ontwikkeling van eikenprocessierups kan van jaar tot jaar sterk verschillen. Er zou onderscheid 

gemaakt kunnen worden tussen koude en warme voorjaren, maar de praktijklaat zien dat er vele 

typen voorjaren zijn, waarbij soms na een snelle start er door een invallende koele periode een 

vertraging optreedt en vice-versa. 

  



6. Contacten 
 
De organisatie stelt iemand als hoofdverantwoordelijke aan (en tevens een vervanger). Deze kunnen 

onderstaande lijst invullen en gebruiken. 

Bij de aanpak van EPR-overlast zijn zowel personen binnen als buiten uw organisatie van belang.  

Daarom is het handig om onderstaande tabellen te vullen met namen en contactgegevens van 

relevante personen m.b.t. de eikenprocessierupsproblematiek. 

 

Lijst van interne betrokkenen eikenprocessierupsen  

 Vul onderstaande tabel in. Denk aan collega’s bij klachtenafhandeling, communicatie en 

voorlichting, buitendienst/groenbeheer. 

 

Dienst/Functie Naam  Email  Telefoonnummer  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Externe betrokkenen EPR 

 Vul onderstaande tabel in. Denk aan contactpersonen bij aangrenzende gemeenten, 

terreinbeheerders, beheerstichtingen van bedrijfsterreinen, sportparken, recreatieterreinen, 

waterschappen, Provincie, Rijkswaterstaat, ProRail, GGD, milieu- en omgevingsdiensten.  

 

 Beheersings- en verwerkingsbedrijven zijn al genoemd in paragraaf 3.   

 

Dienst/Functie Naam  Email Telefoonnummer  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

7. Klachtenregistratie en -afhandeling 
 
Eén van de belangrijkste aspecten voor burgers die met aanwezigheid van eikenprocessierups en 

bijbehorende klachten te maken krijgen, is de afhandeling van hun melding. 

De melding moet daarom goed en op uniforme wijze geregistreerd worden. Hierna moet de melding 

worden geverifieerd en moet worden besloten welke afhandelingsactie aan de melding wordt 

gekoppeld. De afhandeling moet worden teruggekoppeld aan de melder. Zorg er voor dat conform 

de eisen van de privacy-regelgeving (AVG) wordt gewerkt als het gaat om het vastleggen van 

gegevens van particulieren! 

De melding kan:  

* telefonisch gedaan worden 

* digitaal gedaan worden (indien men op de website hiervoor een voorziening treft). 

Telefonische melding heeft als voordeel dat beter uitgevraagd kan worden aan de melder wat de 

aard van de waarneming (aantal nesten, grootte van de nesten, waar in/bij de boom, adres/locatie) 

of van eventuele klachten is.  Bij digitale melding moeten deze aspecten duidelijk vermeld zijn, zodat 

een melding/klacht voldoende specifiek geregistreerd wordt. 

 Gebruik duidelijke termen, waar mogelijk verduidelijkt met foto’s. De grootte van nesten kan 
worden omschreven als: formaat tennisbal, formaat voetbal, formaat deken.  
De locatie van de nesten in of bij de boom moet goed uitgevraagd worden: hoe hoog zitten 
de nesten, aan welke zijde van de boom (binnen of buitenkant wegzijde), etc. 
Hieronder staat een voorbeeld van een klachtenregistratieformulier, zoals dat zou kunnen 
dienen om klachten goed te registreren en af te handelen. 

 Voor een echt professionele aanpak verdient het aanbeveling een digitaal systeem op te 
zetten. Bestaande voorbeelden zijn onder meer de systemen van de gemeenten Coevorden 
en Amsterdam. Zie https://www.coevorden.nl/eikenprocessierups of 
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/eikenprocessierups-melden-
bestrijden/  

Klachtenregistratieformulier nav. eikenprocessierupsen 
 
Gegevens melder: dhr./mevr.: ………………………………………………………………………………………………… 

                                 Emailadres: ………………………………………………………………………………………………… 

                                 Telefoonnr.: ……………………………………………………………………………………………….. 

                                 Woonadres: …………………………………………………………………………………………….…. 

Datum melding: ………………….……………………………………………………….……….. 

Doet melding van: -> kruis juiste keuze aan en vul de cursieve informatie in. 

□ nest EPR: vermeld het aantal, formaat van de nesten en aantal aangetaste bomen  

□ grondnest 

□ hinder van bestrijdingsdiensten: bijv. geluidsoverlast, gemorst bestrijdingsmiddel, verkeerhinder 

□ gezondheidsklachten: jeuk, huiduitslag, last van ogen, ademhalingsklachten 

□ oude of uitgewaaide nesten of nestrestanten  

https://www.coevorden.nl/eikenprocessierups
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/eikenprocessierups-melden-bestrijden/
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/eikenprocessierups-melden-bestrijden/


 

□ overige, nl .............................................................................. 

 
Locatie van melding: -> omschrijf deze nauwkeurig, vraag dichtstbijzijnde adres of hectometerpaa, 
als het kan in GIS/digitaall  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Geef het afhandelingstraject weer: -> wanneer en aan wie is melding (intern/extern) doorgegeven, 

omschrijf beoordeling melding (evt. prioritering), terugmelding na vervolgacties, 

beantwoordingstijd, etc. …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 
Het ingevulde formulier moet vervolgens doorgezet worden naar de interne contactpersoon voor 

eikenprocessierupsen, die afweegt of de melding van voldoende hoge prioriteit is om te verifiëren 

door de locatie ter plekke te laten inspecteren. Van bevindingen (afwegingen uitgaande van 

beslisboom en eigen beleidskeuzes, inspectie, wel of niet beheersing) wordt vervolgens terugmelding 

gedaan op het klachtenregistratieformulier en daarna naar de melder. 

Bij digitale melding kan deze automatisch naar een digitale kaart en naar de verantwoordelijke 

beheerder of naar het externe inspectiebedrijf 

Meldingen en klachten kunnen vervolgens worden vastgelegd op de bomenbestandkaart(en) van de 

eigen organisatie. Deze kaarten kunnen aan bestrijdingsdiensten overhandigd worden om te 

behandelen bomen aan te geven. Daarnaast vormen al deze kaarten met aangetaste bomen een 

uitgangskaart voor het volgende EPR-seizoen, omdat de vrouwelijke eikenprocessievlinders de 

meeste eitjes afzetten op hun geboorteboom of de directe omgeving daarvan.  



8. Monitoring 
 
Door een goede registratie van het voorkomen van Eikenprocessierupsen, ontstaat beter zicht op de 
ontwikkeling van de rupsen en vlinders ter plekke. Ook wordt de effectiviteit van de bestrijding 
inzichtelijk.  
De te registeren gegevens kunnen opgehaald worden uit: 

• Inspecties voorafgaand aan bestrijdingsacties 

• Inspecties na uitvoering van preventieve bestrijding 

• Inspecties na uitvoering van curatieve bestrijding 

• Registratie door bestrijdingsdiensten tijdens/direct na het bestrijden 

• Registratie van meldingen en klachten 

• Registratie van gegevens uit feromoonvallen. 
 
In de bijlage registratieformulier is een voorbeeld van een registratieformulier met een toelichting 
opgenomen. 
Door deze gegevens nauwkeurig te verzamelen en liefst te markeren in een digitaal bomenbestand, 
ontstaat er ook een ruimtelijk beeld. Een dergelijke ingevulde kaart kan dienen als basis voor een 
“behandel- of spuitkaart” van een volgend seizoen en van een kaart van de inspectiegebieden. 
Deze worden opgesteld aan de hand van de risico-zonering, de verwachtte plaagdruk en de 
beslisboom zoals gepresenteerd in deze leidraad.  
 
De ingevulde spuitkaart kan ook over de “vlinderverspreidingskaart” met passief en actief 
beschermde vlindersoorten gelegd worden. Zo ontstaat ruimtelijk inzicht waar zich conflicten 
voordoen m.b.t. het voorkomen van beschermde vlindersoorten en eikenprocessierupsen. 
Met behulp van de beslisboom kunnen hier keuzes worden gemaakt. 
 
 
Een goede monitoring helpt ook bij het inschatten van beheersingskosten voor het komende seizoen, 
aangezien het aantal te verwachten Eikenprocessierupsen voor het komende seizoen inzichtelijk 
wordt gemaakt. 
 

 

 
  



 
  



9. Budget 
 
Een belangrijk aspect binnen de aanpak en beheersing van EPR-meldingen en –klachten is het 

beschikbare budget en de capaciteit. Organisaties met veel eiken op hun terreinen en gebieden met 

intensief of matig intensief gebruik moeten onvermijdelijk prioriteren om adequaat te kunnen 

handelen. Prioritering en zonering is reeds in paragraaf 2 besproken.   

Indien een goede monitoring is uitgevoerd (zie paragraaf 7), kan aan de hand van de combinatie van 

bestrijdingsuitgaven van de afgelopen jaren en van de behandelkaarten (voortkomend uit de 

monitoring) een goede inschatting gemaakt worden van het benodigde budget. 

Het budget dat nodig is voor de aanpak van EPR bestaat uit de volgende posten: 

- inhuur inspectie- en advies en registratiesystemen 

- Inhuur  bestrijdingsdiensten incl. bestrijdingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen,  

afvoer en verwerking van EPR-rupsen en nesten 

- eigen personeelskosten: buitendienst/groenbeheer (voor toezicht), voorlichting, uren interne 

contactpersoon 

- communicatiekosten: plaatsing persberichten, folders, waarschuwingsborden, etc. 

Naast kosten die direct verbonden zijn aan het bestrijden van EPR, zouden ook kosten voor het lange 

termijnbeheer (vergroting lokale biodiversiteit) in de budgettering meegenomen moeten worden. 

 Vul in onderstaande tabel de kosten in die in het voorgaande jaar aan EPR uitgegeven zijn. 

Vul in de laatste kolom de te verwachten onkosten voor het komende seizoen in. 

 Omschrijving kostenpost Uitgaven 2021 Begroot voor 

2022 

Evt. bijzonderheden 

Inhuur bestrijdingsdiensten: 

Personeelskosten/arbeid 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bestrijdingsmiddelen 

   

   

   

   

Inhuur inspectie- en adviesdiensten: 

Inrichten EPR registratie- en beheer 

systeem 

Inzetten inspecteurs 

Uitvoeren feromoonvallen onderzoek 

Opstellen resultaten 

beheermaatregelen (korte en lange 

termijn) en beheeradvies 

   

Afvoer rupsen en nesten: 

Transport (afvoer) rupsen en nesten 

Vernietigen rupsen en nesten 

   

   

   



Vernietigen pers. beschermingsmidd.    

Uren eigen organisatie: 

Inzet interne EPR-contactpersoon 

Buitendienst/Groenbeheer 

Voorlichting en communicatie 

   

   

   

   

Communicatiekosten: 

Plaatsing persberichten 

Maken en verspreiden van folders, 

waarschuwingsborden, etc. 

   

   

   

 
  



10. Acties voor de langere termijn 
 
De aanwezigheid van eikenprocessierupsen kan lokaal tot grote overlast leiden en het in de hand 

houden daarvan kan een forse uitgavepost worden.  

De oorzaken van het massaal voorkomen van eikenprocessierupsen is voor een belangrijk deel terug 

te voeren op het feit dat veel lanen uit monoculturen van eiken bestaan. Door de variatie van bomen 

in lanen te verhogen en het aandeel eiken te verminderen, kan de problematiek op termijn 

verminderen. In nieuw te ontwikkelen wijken en bedrijfsterreinen zou variatie in beplanting 

aandachtspunt moeten zijn.  

Voor bestaande situaties geldt dat omvorming van het bomenbestand in de praktijk alleen mogelijk is 

bij renovaties. Een belangrijk aandachtspunt zou kunnen zijn dat wanneer eiken door stormschade of 

ziekte/afsterving verwijderd moeten worden uit bestaande laanbeplantingen, er geen nieuwe eiken 

of andere geslachten uit de Napjesdragersfamilie (Beuk, Tamme kastanje) worden teruggeplant, 

maar dat de keuze valt op een niet verwante boomgeslacht.   

Hiervoor is geen extra budget noodzakelijk, omdat er geen meerkosten hoeven te zijn in vergelijking 

met herplant van traditioneel plantmateriaal. 

Een andere oorzaak van de opmars van eikenprocessierupsen is het gebrek aan biodiversiteit in en 

nabij eikenlanen. Veel bermen bestaan uit eentonige grasmengsels met weinig bloeiende kruiden. 

Hierdoor zijn deze bermen soortenarm aan roofinsecten. 

Veel tuinen in woonstraten en ook op bedrijfsterreinen bevatten weinig groen. Ook hier wordt 

weinig ruimte geboden aan natuurlijke vijanden, zoals vogels, vleermuizen, gaasvliegen, 

roofwantsen, roofkevers,  sluipvliegen en sluipwespen. Tuinen, parken en randbeplantingen op 

bedrijfsterreinen kunnen hiervoor een belangrijk biotoop vormen. Indien het aantal en de variatie 

aan groenelementen in het stedelijk gebied versterkt wordt, in combinatie met stimulatie en  

maximale inzet van alle gebiedsgeschikte natuurlijke vijanden, zal dit een positief effect hebben op 

het terugdringen van eikenprocessierupsen. 

 

  De kosten voor de vergroting van de lokale biodiversiteit kunnen ingevuld worden in de tabel 

op de volgende bladzijde.  

  



Kosten voor lange termijnbeheer (vergroting lokale biodiversiteit) 

 

 Omschrijving kostenpost Uitgaven 2021 Begroot voor 

2022 

Evt. bijzonderheden 

opstellen plan mbv ecoloog  

Fysieke ingrepen in groen: 

Aanpassen/omvormen bermen 

Omvormen laanbomenbestand* 

Omvormen plantsoenen/parken* 

Randenbeheer buitengebied 

Plaatsen/beheren nestkasten 

Registreren maatregelen binnen EPR 

registratiesystematiek 

Totaal € T: €  

Stelpost € S: €  

S: € S: €  

S: € S: €  

S: € S: €  

S: € S: €  

Communicatie naar/hulp aan burgers: 

Plaatsing persberichten 

Maken en verspreiden van folders 

Subsidie voor vergroening van tuinen 

en terreinen particulieren/stichtingen 

T: € T: €  

S: € S: €  

S: € S: €  

S: € S: €  

 

*) Het verdient aanbeveling om deze omvormingen uit te voeren als deze om andere redenen toch al 

op de rol staan. Dan zijn er vanuit het oogpunt van beheersing van de eikenprocessierups eigenlijk 

geen extra kosten. 

 

 

 

  



11. Evaluatie beheerplan en aanpak 
 

Het laatste paragraaf van dit beheerplan betreft de evaluatie van het werken met dit beheerplan en 
de keuzes die er in gemaakt zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de prioritering van risico-
gebieden moet worden aangepast, dat persberichten te laat zijn geplaatst, klachten niet goed zijn 
afgehandeld of afspraken met bestrijdingsdiensten niet goed zijn verlopen. Aan de hand van deze 
jaarlijkse evaluatie kan het beheerplan bijgesteld worden.  
 
Wanneer de uitvoering van de bestrijding geheel uit handen gegeven is middels een aanbesteding  
geldt eveneens dat er samen met de aannemer geëvalueerd moet worden hoe het werk is 
uitgevoerd.  
 
De evaluatie kan plaatsvinden in  oktober. Door het invullen van onderstaande vragen kunnen 
conclusies getrokken worden in hoeverre dit beheerplan volstaat en welke zaken verbeterd en 
aangepast moeten worden.  
 
De evaluatievragen zijn reeds vermeld in paragraaf 1, maar worden hier opnieuw genoemd. De 
antwoorden op deze vragen zullen in een volgend beheerplan de startconclusies zijn, waarmee 
paragraaf 1 van het toekomstig beheerplan (2021) gevuld zal worden.  
 

 Geef na afloop van het EPR-seizoen een antwoord op onderstaande vragen. Bespreek de 
uitkomsten hiervan vervolgens intern en bepaal in welke mate een beheerplan voor een 
volgend jaar moet worden aangepast.  
 

• Welke zaken / ervaringen liepen goed en wil men meenemen in de aanpak van het komende 
jaar?  

• Is er gewerkt met een prioritering/risicozonering  en daarop volgend een zonering in aanpak, 
waardoor er structuur in de bestrijding ontstaat en ook aan burgers kan worden uitgelegd 
welke keuzes in de aanpak van overlast gemaakt zijn? Welke maatregelen dienen in relatie 
tot de prioritering/risicozonering te worden aangepast? 

• Is het versterken van de natuurlijke plaagonderdrukking aan de orde geweest? Wat zijn de 
resultaten hiervan op de plaagdruk? 

• Zijn klachten goed en eenduidig geregistreerd? Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? 

• Zijn klachten naar tevredenheid afgehandeld? Welke verbetering kan er worden 
aangebracht? 

• Is de communicatie naar burgers, bestrijdingsdiensten en eigen werknemers (buitendienst, 
afdeling communicatie) goed verlopen? Zijn er verbeterpunten? Zo ja, welke? 

• Zijn de afspraken met bestrijdingsdiensten en verwerkingsdiensten goed verlopen? 

• Wat is het resultaat geweest van de preventieve bestrijding? Is in de juiste periode onder  
geschikte omstandigheden gespoten? 

• Wat was de kwaliteit van de uitvoering? Zijn nesten zorgvuldig verwijderd, gebruikten 
medewerkers juiste PBM’s en verkeersmaatregelen? Was de capaciteit in bestrijding en 
verwerking voldoende? 

• Was het budget toereikend? Zo nee, hoe groot was dan de overschrijding? 

• Zijn er afspraken gemaakt met andere organisaties en verliepen deze naar tevredenheid? 

• Zijn er waarnemingen van het optreden van grondnesten? Wat is met deze resultaten 
gedaan? 

• Zijn er waarnemingen van lopende eikenprocessierupsen op muren, straten, tuinen?  Zo ja 
waar waren de dichtstbijzijnde nesten?  

• Welke andere knelpunten deden zich voor? 


