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Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
 
 
 
 
 
 
 

www.vwgzkl.nl 
 

               Haarlem, 23 juli 2019 

 

 

               Aan de raad en het college van  

               Burgemeester en wethouders van Haarlem 

               Postbus 511 

               2003 PB Haarlem 

                Verzonden per email aan antwoord@haarlem.nl  

               en griffiebureau@haarlem.nl  

 

 

Bestrijd de eikenprocessierups met zijn natuurlijke vijanden! 

 

Geacht college, geachte raadsleden, 

 

De eikenprocessierupsen zorgen in toenemende mate voor overlast, ook in uw gemeente. Dat zal de 

komende jaren niet anders zijn. De thans gebruikelijke bestrijding van de eikenprocessierups met gif 

en stofzuiger is echter ongewenst en leidt niet tot duurzame resultaten. Nadeel van gif is dat het ook 

veel andere rupsen en insecten doodt. Voor de langere termijn is een andere, duurzame manier 

beschikbaar! Door gericht te investeren in de natuurlijke vijanden ontstaat er een gezonder 

ecosysteem, waarbij eikenprocessierupsen niet de overhand krijgen. Onderneem nú actie, zodat er de 

komende jaren minder overlast ontstaat. 

Graag brengen wij de aanbevelingen van Vogelbescherming Nederland onder uw aandacht om 

natuurlijke vijanden in te zetten in de strijd tegen de eikenprocessierups. 

 

1. Hang nestkasten op 

Hang kasten op voor de rupsen etende vogels als pimpelmees, koolmees en boomklever. Een 

koolmezenjong eet in 2 weken tijd zo’n 800 rupsen; en dat bij nestjes van 8 tot 12 jongen. Dat 

tikt aan! 

Tip: hang kasten voor verschillende soorten 3 meter uit elkaar en voor dezelfde soorten zelfs 10 

meter 

. 

2. Plant en zaai insect- en vogelvriendelijke planten 

Op wilde planten en bloemen komen insecten af. Op insecten komen vogels en vleermuizen af. En 

zo is het cirkeltje rond, want vogels eten de rupsen en sommige insecten leggen hun eitjes in de 

eikenprocessierups, waarna de wespenlarf de rups opeet (sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen 

en zweefvliegen). Vleermuizen ten slotte eten de vlinders van de eikenprocessierups.  
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Tip: denk aan dovenetel, kamperfoelie, lavendel, margrieten, zonnebloemen, duizendblad, witte 

en rode klaver. Vergeet ook de bomen niet, bijvoorbeeld beuk, berk, meidoorn of lijsterbes. 

 

3. Maai groen later (of niet…) 

Laat daar waar de veiligheid het toe laat de boel de boel. Maai later, of als dat kan: niet. Laat 

bloemen en planten uitbloeien. Hiermee creëer je een natuurlijke leefomgeving voor vogels en 

andere soorten. De kans dat ze volgend seizoen weer terugkomen vergroot je daarmee enorm. 

 

Wij realiseren ons uiteraard dat de eikenprocessierups met deze op de langere termijn gerichte 

maatregelen ook de komende tijd nog hinder zal veroorzaken. Verwijdering van nesten zal nodig 

blijven. In aanvulling daarop kunnen tijdens de periode van het vlinderstadium op punten met hoog 

risico als schoolpleinen, bushaltes en oversteekplaatsen waar eiken staan vallen met feromonen 

worden geplaatst, waar mannelijke vlinders massaal in vliegen.  

 

Verschillende gemeenten experimenteren inmiddels met het inzetten van natuurlijke vijanden in de 

strijd tegen de eikenprocessierups. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo meldt de gemeente 

Westerveld na drie jaar een afname van eikenprocessierupsen met 85%! Ook Ede en Rheden melden 

minder eikenprocessierupsen. Dat kan in uw gemeente ook! Uw gemeente wordt er ook nog eens 

mooier door.  

 

Meer informatie vindt u op de site van Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl) en concrete tips 

op www.mijnvogeltuin.nl De onderzoeksresultaten van de verschillende gemeenten worden 

bijgehouden op www.naturetoday.nl 

 

Wij vernemen graag of u met deze aanbevelingen in uw gemeente aan de slag gaat. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van de  

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

 

Chris Brunner 

Bestuurslid/coördinator natuurbescherming 

 

Namens het bestuur van 

IVN Zuid-Kennemerland 

 

 

 

Hans Kerkhoff 

Coördinator Duurzame Leefomgeving 
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