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Probleem met rups minder groot door meer diversiteit in sortiment 

 

De massale aanplant van eiken heeft ertoe bijgedragen dat de 

eikenprocessierups zich in twintig jaar over heel Nederland heeft kunnen 

verspreiden. Aanplant van andere boomsoorten kan de verspreiding niet 

meer stoppen. Maar het toepassen van een meer gevarieerd sortiment 

bomen betekent dat de beheerskosten van EPR dalen. Nieuwe aantastingen 

hebben dan een minder grote impact op planning en budget. 

De eikenprocessierups heeft zijn opmars mede te danken aan de massale 

aanplant van Quercus robur. Dankzij de vele lanen waren de beesten in 

staat zich relatief snel te verplaatsen. En dankzij die eikenlanen rijzen de 

beheerskosten nu de pan uit. Er zijn gemeenten die - mede onder invloed 

van de hoge kosten voor beheersing van EPR - 6500 eiken verwijderen. 

Toch is er niets mis met Quercus robur. Eenmaal aangeslagen is het een 

relatief sterke boom, waarin flink wat insecten huizen; handig, want 

dat is de mode. Bovendien kent iedereen de eik, die bij boomkwekers 

meestal ook nog voldoende beschikbaar is. Het gevolg: Nederland vereikt. 

En waar aanplant van de eik zich vroeger vooral concentreerde in het 

oosten en zuiden van het land en op strandwallen, is de boom nu overal 

te vinden. De eik is een voor de hand liggende keuze, waar tot nu toe 

weinig mee aan de hand was. Maar dat is dus over. Het lot van de inlandse 

eik is een schoolvoorbeeld van een monocultuur. En omdat er veel eiken 

staan, is de impact van EPR-aantasting groot, net zoals dat bij de iep en 

kastanjebloedingsziekte het geval is. En wellicht veroorzaakt de essterfte 

onder essen straks eenzelfde slachting als bij iep en kastanje het geval is. 

Risicospreiding is de oplossing. In dit geval betekent dit dat naast die 

eikenlaan - die natuurlijk wel blijft op de geschikte en geëigende plaatsen 

ook weer meer andere boomsoorten toegepast moeten worden. Els, 

populier, plataan, es, catalpa en pavia, maar ook iep en linde: het moet. 

In de echt stedelijke omgeving plant u beter geen inheemse bomen, want 

door de hogere temperatuur en de krappe en vaak droge bodem zijn ze 

meestal niet geschikt. Eventueel plant u daar selecties van inheemse bomen; 

zo is Tilia cordata ‘Böhlje’ in de stad beter dan zijn wilde soortgenoten. 

Exoten zijn uitermate geschikt voor de droge, uitdagende stedelijke 

omgeving. Van de verschillende geslachten plant u steeds verschillende 

selecties. En wilt u geen bladvlekkenziekte in Platanus x hispanica? Dan gaat 

u voor P. h. ‘Bloodgood’. En wilt u een es die wel herfstkleur vertoont? Dan 

plant u Fraxinus americana ‘Autumn Aupplause’. Deze boom kost niet echt 

meer dan Fraxinus excelsior, maar zorgt voor een aantrekkelijk eindbeeld 

voor gebruikers. Experimenteer dus met verschillende soorten, maar waak 

voor een te groot sortiment. In het buitengebied zou ik vanwege het beeld 

vooral inheemse soorten toepassen. Liever geen autochtoon plantmateriaal, 

want door het verschuiven van de klimaatgordels is het beter in Nederland 

materiaal uit wat zuidelijker oorden te planten. Wat mij betreft mag daar 

wel een Amerikaanse eik bij; cultuurhistorisch gezien een belangrijke boom 

in de heideontginningsgebieden. De EPR lust ‘m net iets minder. Handig! 
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