‘Kenniscentrum
Eikenprocessierups
moet professionaliseren’
Meer vragen vanuit de markt en de pers door aanhoudende toename van de rups

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups wil een
professionaliseringsslag maken om de rups in
de toekomst verantwoord te kunnen blijven beheersen. Dit jaar belooft voor de rups minstens
zo succesvol te worden als 2018.
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De eerste dagen van mei 2019 zijn aan de koele
kant, met koudere nachten en lagere dagtemperaturen dan gemiddeld. De eikenprocessierups,
die vorig jaar voor veel overlast zorgde, houdt
zich nu dan ook nog koest. Maar dat kan over
enkele weken omslaan, vertelt Henry Kuppen,
directeur van boomtechnisch adviesbureau Terra
Nostra en tevens lid van het Kenniscentrum
Eikenprocessierups. ‘Afhankelijk van de weersontwikkeling verwachten we dit jaar een toename van de rups. De verwachting wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de rupsen, die
weer gerelateerd is aan de bladontwikkeling en
de ontwikkeling van de temperatuur.’
Indicatie
Hoewel er geen een-op-een verband bestaat
tussen de toename van het aantal vlinders en
het aantal rupsen, zijn er vorig jaar meer vlinders
gevangen. ‘Er zijn in 2018 drie keer zoveel vlinders gevangen, wat niet direct wil zeggen dat er
dit jaar drie keer zoveel rupsen verschijnen. Het
is echter wel een indicatie voor een toename.’
Toenemende druk
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Een schreeuwende kop zoals gisteren in De
Gelderlander, waarin alarm werd geslagen
over de invasie van de eikenprocessierups (EPR), is dan ook overdreven, volgens
Kuppen. Hij benadrukt dat het Kenniscentrum
Eikenprocessierups een adviserende rol vervult. Het artikel lijkt te suggereren dat het
Kenniscentrum de bestrijding van de EPR niet

'We verwachten
dit jaar een
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'We hebben
moeite met de
toenemende vraag
vanuit de markt
en de pers'

aankan. ‘Waar we moeite mee hebben, is de
toenemende vraag vanuit de markt en de
pers. We worden in de rol van autoriteit op het
gebied van de EPR geduwd. Dat is prima, maar
dan zullen we ook moeten professionaliseren
om die rol goed te kunnen vervullen. Het
actualiseren van de landelijke leidraad zou bijvoorbeeld al een actie zijn die we graag op ons
nemen, maar daar hebben we middelen voor
nodig en die ontbreken.’
Weinig afstemming
Twan Verhoeven van de Nationale Bomenbank
beaamt dat er behoefte is aan meer afstemming. ‘Voor het juiste beheer zijn zoveel mogelijk gegevens nodig over de lokale plaagdruk.
Onze beheerplannen worden jaarlijks afge-
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stemd op de hoeveelheid rupsen in een gebied.
Het ontbreekt bijna altijd aan nestgegevens
van omliggende gemeentes, of zelfs van instanties als de provincie of Rijkswaterstaat, van wie
het gebied soms dwars door een gemeente
met aangetaste eiken loopt. Uitwisseling van
informatie en afstemming over beheer zouden
zeer waardevol zijn en beter beheer mogelijk
maken.’
Nieuwe inzichten nodig
Om meer afstemming voor elkaar te krijgen,
wil het Kenniscentrum Eikenprocessierups later
dit jaar een congres organiseren. Daarin komen
kwesties aan bod zoals wat voor projecten er
moeten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld een
nationaal netwerk met aantastinggegevens en
de update van de Leidraad EPR uit 2005. ‘Daar
hadden we een expertgroep voor, die niet meer
actief is. De leidraad bestaat uit oude info. Er
zijn inmiddels voortschrijdende inzichten in het
beheer.’
Actuele stand van zaken
Naast nieuwe inzichten is er geld nodig, vertelt
Kuppen. ‘Tot nu toe doet het Kenniscentrum
Eikenprocessierups alles vrijwillig en op eigen
kosten. Maar we moeten nogal wat in kaart
brengen om het juiste beheer te analyseren.
Denk aan het vastleggen van bestrijdingsresultaten, locaties waar de rups actief is, resultaten
van feromoonvallen en analyse van gezondheidsklachten. Of neem nou de massale inzet
van vogelnestkastjes; daar moeten resultaten
van boven tafel komen om dit goed te kunnen evalueren. Op een conferentie kunnen we
de actuele stand van zaken delen met andere
professionals en bespreken hoe het afgelopen
seizoen is verlopen. Maar ook de vraag stellen:
waar is behoefte aan, wat moeten we ontwik-
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kelen en wat zijn daarvoor de financieringsmogelijkheden?’
Dennenprocessierups
Naast de EPR is er in de toekomst misschien
nog extra werk te verzetten als de dennenprocessierups (DPR) eenmaal in Nederland
opduikt. De DPR is al gesignaleerd in middenBelgië. Kuppen: ‘De DPR heeft wel een andere
levenscyclus en andere gastheren: voornamelijk
Pinus en Ceder en een enkele keer Larix. Deze
geslachten zijn duidelijk anders over Nederland
verspreid dan de eik, maar het beestje veroorzaakt gelijksoortige overlast.’
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