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Elke eikenboom in het vizier met de kaarten van Werkwijze(R)

Voor je strekt zich een laan met eikenbomen uit, in je hand een kaart met een omcirkelde boom. Sta je goed, is het nou deze boom of toch die ernaast? 

Deze vragen verdwijnen als februarisneeuw voor de zon met het gebruik van GIS-kaarten. De gps op je telefoon en de gemarkeerde bomen op de kaart 

tonen exact waar je bent. Inderdaad, die boom is het – je kunt aan de slag met het wegzuigen van nesten van de eikenprocessierups. 
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Niet meer gissen dankzij GIS

Esther Machielsen is projectleider bij Van Doorn.
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Werkwijze(R) is een digitaal platform met 
diverse applicaties voor onder meer groen- 
en infraprojecten. Sinds 2020 is daar ook 
een applicatie bij voor de bestrijding van de 
eikenprocessierups. ‘Wij noemen de verschil-
lende applicaties “bouwblokken”’, vertelt 
Pieter Verloop, een van de oprichters van 
Werkwijze(R). ‘Inmiddels hebben we bouw-
blokken voor flora en fauna, IAPUC (inwinnen, 
analyseren, plannen, uitvoeren en controleren) 
en bijvoorbeeld de CROW-beeldschouw.’ De 
applicaties werken op basis van GIS-kaarten. In 
GIS, het geografisch informatiesysteem, wordt 
allerlei geografische informatie opgeslagen, 
of het nu gaat om wegen, bomen, beplanting 
of gebouwen, en weergegeven in kaarten. De 
kaarten bestaan uit lagen. Zo is het mogelijk 
om een kaart te reproduceren waarop alleen 
eikenbomen worden weergegeven. ‘Die data 
moet je eerst wel aanleveren, natuurlijk’, vertelt 
Esther Machielsen van Van Doorn Buitenruimte. 
‘Wanneer Werkwijze(R) op basis van onze data 
de kaart met het werkproces heeft gemaakt, 
wordt het werken daarna een stuk efficiënter.’

Drievoudige input
Verloop: ‘Voor het bestrijden van de eikenpro-
cessierups is het allereerst van belang te weten 
waar eiken staan. Dat maken wij inzichtelijk via 
de kaart. Heb je deze info tot je beschikking, 
dan kun je een preventieve aanpak bepalen. Je 
kunt bijvoorbeeld spuiten langs doorgaande 
wegen; dat zijn de risicogebieden voor weg-

gebruikers. Wanneer de rups in een later 
stadium komt en dus vervelend wordt, helpt 
ons systeem op drie manieren. Inspecteurs 
kunnen naar buiten om te monitoren. Dankzij 
de kaart weten ze exact waar de bomen staan. 
Hun bevindingen worden vastgelegd, waarna 
de bestrijders met de hoogwerkers altijd bij de 
juiste boom staan en weten hoeveel nesten er 
zijn gedetecteerd. Vervolgens kan de gemeente 
de kaart openbaar maken, bijvoorbeeld op 
de gemeentelijke website, om met burgers te 
delen welke acties er hebben plaatsgevonden. 
Aan de kaart wordt input toegevoegd in de 
vorm van foto’s, tekst en de classificatie van 
nesten. Zo bouw je een databestand op dat 
inzicht geeft in de plaagdruk en effectieve 
bestrijdingsmethoden. De kaarten helpen ook 
om sneller en efficiënter te kunnen werken. 
Dankzij onze kaart kon één inspecteur voor een 
van onze klanten in één seizoen 40.000 bomen 
schouwen. Samengevat: wij zorgen ervoor dat 
onze klanten weten waar en wanneer ze de 
eikenprocessierups moeten bestrijden.’

Inbedden in het werkproces
Van Doorn, met vestigingen in heel Nederland 
en een in België, heeft onder andere een groot 
areaal bomen in beheer. Het bedrijf ging op 
zoek naar een programma om de productie 
beter te kunnen bijhouden en kwam in 2020 
uit bij Werkwijze(R). Een van de applicaties 
waarmee Van Doorn nu werkt, is het bouwblok 
EPR-beheersing en -bestrijding. Machielsen is 

projectleider bij het groenbedrijf. Ze vertelt: 
‘Wij werken op verschillende projecten, ver-
spreid over Nederland. Dan is het fijn om een 
overzicht te hebben van de locaties en van de 
status van het werk. GIS is dan erg handig. Je 
hebt geen papier en pen meer nodig: kijk maar 
op je telefoon. Het is ook gemakkelijk voor de 
administratie, omdat de registratie in real time 
is. Je ziet à la minute wat de status is, hoeveel 
meters er zijn gedaan of hoeveel tijd er is 
gewerkt. Daarnaast zochten we een manier om 
de plaagdruk van de eikenprocessierups te regi-
streren. In 2020 hebben we met deze applicatie 
van Werkwijze(R) gewerkt en die leverde een 
goed beeld op, waar we ook komend jaar wat 
aan hebben. We weten nu waar de plaagdruk 
het grootst was en waar hij minder was. Ook 

EPR
4 min. leestijd

‘Je legt van 
elke boom de 
plaagdruk vast; 
vervolgens vindt 
je collega de 
boom eenvoudig 
terug’
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EPR

konden we de hoeveelheid nesten per boom 
registreren en voor- en na-foto’s vastleggen.’

Curatief en reactief
Een kaart is pas een goede kaart als hij 
gevuld is met de juiste data. Voor Van Doorn 
betekende dit de aanlevering van basisdata, 
bijvoorbeeld over eikenbomen, die vervol-
gens door Werkwijze(R) in de kaart werden 
opgenomen. Vervolgens moet de andere, meer 
digitale manier van werken ingebed worden 
in de bestaande werkzaamheden. Machielsen: 
‘Daardoor konden we de app vorig jaar nog niet 
voor preventieve handelingen inzetten. Voor 
het wegzuigen van de nesten hebben we hem 
wel gebruikt. Je moet natuurlijk ook even weten 
hoe je ermee moet werken. Werkwijze(R) heeft 

ons daarbij geholpen door het geven van trai-
ningen aan het bedrijfsbureau, werkvoorberei-
ders, projectleiders en de ICT-collega’s; zelf heb-
ben we een training verzorgd voor de mensen 
die er buiten mee werken. We hebben collega’s 
van alle leeftijden en de een pakt het sneller op 
dan de ander. Vanwege de coronamaatregelen 
moesten de instructies ook digitaal gegeven 
worden. Maar goed, inmiddels is iedereen er 
goed in thuis en werkt het prettig. Elke boom 
is op de kaart weergegeven met een puntje en 
dankzij gps zie je of je op de juiste plek bent. 
Klik je op het puntje, dan zie je wat er moet 
gebeuren of is gebeurd en wanneer. Het fijne bij 
curatief werken is dat je de informatie per boom 
tot je beschikking hebt. Preventief werken doe 
je vaak per gebied of per zoveel meter.’

Meer inzicht
In de praktijk komt de hele bedrijfskolom met 
de app in aanraking: van het bedrijfsbureau 
en de projectleider tot de ICT-afdeling, de 
uitvoerder en werkvoorbereider en natuurlijk 
de werkploegen. ‘Bij het voorbereiden van de 
kaart zijn ICT en het bedrijfsbureau betrokken. 
De uitvoerder gebruikt de kaart om een idee 
te krijgen van het werk en te bepalen wat de 
juiste aanpak is en welke materialen er nodig 
zijn’, legt Machielsen uit. ‘Op zo’n kaart zie je 
ook de verkeerssituatie ter plekke, dus weet je 
vooraf of je verkeermaterialen moet nemen. De 
inspecteurs die de boomveiligheid vastleggen, 
doen dit ook in het bouwblok boomveilig-
heidscontrole (BVC). We gebruiken de kaart dus 
ook voor het schouwen en het maken van een 
uitvoeringsplan. Al met al levert het werken met 
Werkwijze(R) ons meer inzicht op in de produc-
tie. We zien exact op welke dagen we waar zijn 
geweest en wat er is uitgevoerd. En doordat je 
kunt aantonen dat je er bent geweest, voorkom 
je ook discussies. Tot slot kom je te weten waar 
de plaagdruk in je areaal het grootst is. Het was 
even wennen, maar we werken er nu graag 
mee.’

Curatieve bestrijding

Preventieve bestrijding

De kaart is ook goed 
te gebruiken voor 
schouwwerk
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