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Big brother watching EPR
Kenniscentrum ruim een jaar actief

Ieder jaar komen de eitjes op een ander moment uit. Wie verzamelt actuele gegevens over EPR? Dat doet Kenniscentrum Eikenprocessierups  

sinds ruim een jaar.  
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Het beheer van eikenprocessierups is een kwestie 

van reageren op gebiedsinformatie. Men moet 

een beleid op papier zetten en aan de hand 

van inventarisatie en daarna actieve monitoring, 

accepteren of  preventief of reactief bestrijden. 

Er is in de loop der jaren al heel wat informatie 

beschikbaar gekomen over de populatiegroei en 

de fysiologische kenmerken van EPR. Dit betreft 

algemene achtergrondinformatie die niet altijd 

toepasbaar is voor iedere beheerder in Nederland. 

Kenniscentrum Eikenprocessierups maakt gebruik 

van waarnemers door het hele land die waar-

nemingsgegevens aanleveren. Het centrum 

krijgt zo een beeld van de locale fase waarin de 

eikenprocessierups zich bevindt. Hiermee kan 

het kenniscentrum antwoord geven op vragen 

zoals: -Wanneer moet ik beginnen/ stoppen 

met spuiten? -Wanneer heeft de rups exact het 

L4-stadium bereikt? -Hoe komt de rups de win-

ter door? ‘Hiermee is hele concrete informatie 

beschikbaar, zodat men in de bestrijding weet 

wat men moet doen’, aldus Henry Kuppen. 

 

Eikenprocessierups Kenniscentrum is ruim een 

jaar actief. Het kernteam van EPR Kenniscentrum 

bestaat uit Silvia Hellingman van Biocontrole 

Advies & Onderzoek, Henk Jans van Maatschappij 

en Gezondheid, Arnold van Vliet van de 

Wageningen Universiteit en Natuurkalender, Jan 

Buijs en Ronald Jelsma van GGD Amsterdam en 

Henry Kuppen van Kuppen Boomverzorging.  

De werkzaamheden bestaan uit het landelijk ver-

zamelen van gegevens rond, gezondheidsrisico’s, 

beheer en bestrijding van eikenprocessierups.  

‘Door het verzamelen van actuele, maar ook 

verwachte ontwikkelingen van de eikenproces-

sierups zoals bladontplooiing of larvale stadi-

umontwikkeling kunnen betrokkenen op tijd 

maatregelen treffen’, legt Kuppen uit. ‘Het 

Kenniscentrum gaat een extranet onderhou-

den waarop geregistreerden informatie kunnen 

uitwisselen, houdt de eikenprocessierups in de 

gaten door inventarisaties en door werkzaamhe-

den in het proefstation, en onderhoudt actieve 

communicatie naar de media. Alle informatie 

vanuit het Kenniscentrum is ook te vinden op 

de website www.eikenprocessierups.info en de 

Natuurkalender, waarmee Kenniscentrum nauw 

samenwerkt. Het Kenniscentrum zal tevens de 

Expertgroep Eikenprocessierups, verbonden aan 

de Nieuwe Voedsel en Waren autoriteit, van rele-

vante informatie voorzien.’ 

 

Omdat door extreme warme temperatuur en 

het voedselaanbod van eiken de rupsen vorig 

jaar al eerder brandharen vertoonden, lukte het 

sommige groenbeheerders niet om tijdig de pre-

ventieve bespuitingen af te ronden. Door goed te 

letten op de waarnemingen van Kenniscentrum 

Eikenprocessierups kunnen groenbeheerders snel 

inspelen op de EPR-ontwikkelingen. Om bij de 

actuele gegevens te komen, moet men wel in 

kunnen loggen.


