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Zonder inzet van biociden de overlast van de eikenprocessierups terugdringen. Dat is het doel dat verschillende Nederlandse en Belgische overheden 

zich hebben gesteld in het Europese proefproject LIFE. De samenwerking moet natuurlijke oplossingen opleveren om de rups op verantwoorde wijze 

effectief te bestrijden en te beheersen. Proefbermen van de gemeente Sittard-Geleen werden in dit kader onlangs al ingezaaid met Staygreen 2, het 

biodiversiteitsmengsel van Advanta voor de ecologische aanpak van het eikenprocessierupsprobleem.

Europees LIFE-project zoekt 
ecologische oplossing voor  
aanpak eikenprocessierups

Het vijfjarige project is een initiatief van de 
provincies Antwerpen, Belgisch-Limburg, 
Gelderland en Noord-Brabant, de gemeente 
Sittard-Geleen en het Vlaamse Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Om gezond-

heidsklachten door de eikenprocessierups tot 
een minimum te beperken, streven zij naar de 
meest ecologische vorm van beheer: de leef-
omgeving van de rups aantrekkelijker maken 
voor zijn natuurlijke vijanden. Mezen, kevers, 

sluipwespen en -vliegen moeten helpen nesten 
en populaties van eikenprocessierupsen 
drastisch in te dammen.
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Onderzoek naar duurzame alternatieven
Een op eikenbladeren gespoten biocide (bio-
logisch bacteriepreparaat) doodt de proces-
sierups nog voordat de overlast veroorzakende 
brandharen zijn ontwikkeld. Alhoewel deze 
methode zeer effectief is, voelde de gemeente 
Sittard-Geleen de noodzaak om onderzoek 
te doen naar meer duurzame, ecologische en 
betaalbare alternatieven. Op proefveldlocaties 
in Sittard-Geleen, Born, Meerssen, Maastricht, 
Heerlen en Brunssum gaan de gemeente en de 
universiteiten van Hasselt en Antwerpen na hoe 
effectief bermvegetaties kunnen zijn in het aan-
trekken van sluipwespen en sluipvliegen. Deze 
natuurlijke vijanden leggen hun eitjes in de 
rupsen, waarna hun larven de eikenprocessie-
rupsen van binnenuit opeten.

Biologisch evenwicht
Advanta leverde het speciale bloemen- en 
kruidenmengsel waarmee de proefvelden 
zijn ingezaaid. Het gaat om Staygreen 2 EPR, 
recentelijk nog bekroond met de Plantum-
duurzaamheidsprijs van de Nederlandse ver-
edelingssector. Op andere locaties in Nederland 

en Vlaanderen monitort het LIFE-project ook 
andere bermtypes. Verschillen in grondsoort, 
de standplaats van de eiken en (a)biotische  
factoren dragen zo bij aan genuanceerd onder-
zoek. De periode van vijf jaar monitoren is 
nodig om gefundeerde uitspraken te kunnen 
doen over de populatietoename van natuurlijke 
vijanden, want biologisch evenwicht bouw 
je uiteraard niet in een jaar tijd op. Maar de 
impact van deze natuurlijke beheersoplossing 
zal uiteindelijk vele malen groter zijn dan symp-
toombestrijding met biociden of wegzuigen, 
want de eikenprocessierups is een inheemse 
soort, dus die krijg je hier niet zomaar weg.

Het Europese LIFE-project is in september 2020 
van start gegaan en focust op bermbeheer, het 
ophangen van mezenkasten en het uitzetten 
van de grote poppenrover.

V.l.n.r.: voorbereidingen voor inzaai proefvelden in Borne (foto’s René Schreurs); 

rechts het beoogde beeld van een bermvegetatie met Staygreen 2 EPR
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