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 De rups en het ei
Van de Laar zegt in het filmpje: ‘Op het moment 
dat de rupsen op zoek gaan naar een plek om 
eitjes te leggen, gaan ze hopelijk in proces-
sie die zak in.’ Een uitspraak die hem op social 
media veel commentaar oplevert. Iedereen die 
wat van vlinders weet, weet dat het binnen de 
levenscyclus niet de rupsen zijn die de eitjes 
leggen. De keus om juist in september rupsen-
vallen op te hangen lijkt ons hier op de redactie 
ook bijzonder, want pas begin april zullen er 
weer rupsen uitkomen. Volgens Henry Kuppen 
van het Kenniscentrum Eikenprocessierups 
slaat de gemeente Rijswijk de plank volledig 
mis. ‘Het getuigt van onvoldoende kennis van 
het insect en de levenscyclus.’

Vallen voor dennenprocessierups
Volgens Hidde Hofhuis van het Kennisplatform 
Processierups is de keuze voor deze rupsenval-

len voor de eikenprocessierupsbestrijding op 
zijn minst twijfelachtig te noemen. De rupsen-
val is afgekeken uit Frankrijk, waar hij hangt 
voor de dennenprocessierups. Van dennenpro-
cessierupsen is bekend dat ze vaker in proces-
sie de boom uit lopen, waarna ze in de rupsen-
val belanden. Hofhuis: ‘Eikenprocessierupsen 
verlaten de boom vaak helemaal niet, in tegen-
stelling tot dennenprocessierupsen.’ Maar de 
eikenprocessierups gaat toch ook weleens uit 
de boom om een grondnest te maken? Hofhuis: 
‘Van de eikenprocessierups is inmiddels inder-
daad bekend dat die af en toe de boom verlaat. 
De precieze reden is veelal nog onbekend; daar 
gaan wij nog meer onderzoek naar doen. Maar 
zelfs wanneer de eikenprocessierups wel gaat 
wandelen, is de rupsenval ongeschikt. Wij heb-
ben al meerdere malen gezien dat eikenproces-
sierupsen gewoon een nest om de zak heen 
vormen. Wij raden mensen dan ook af om te 

In een online filmpje van Rijswijk.tv maakt 

wethouder Armand van de Laar bekend dat 

Rijswijk als allereerste gemeente rupsenzakken 

ophangt waarmee ze de eikenprocessierups 

hoopt op te vangen. Rijswijk meent dat zij 

hiermee vooroploopt in de bestrijding van de 

eikenprocessierups. Maar rupsenzakken in 

september, is dat wel zo verstandig?
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kiezen voor deze rupsenvallen.’ Op de landelijke 
bijeenkomst eikenprocessierups stipt onder-
zoeker Silvia Hellingman de rupsenval ook nog 
even aan: ‘Het is weggegooid geld.’ 
 
Dat is niet alleen de mening van de leden van 
het Kenniscentrum Eikenprocessierups; ook de 
Franse producent van de rupsenvallen bena-
drukt op zijn site dat de vallen alleen bedoeld 
zijn voor de dennenprocessierups. 

Nederlandse rupsenvallen
Ook de European Arboricultural Council waar-
schuwt boomverzorgers om de vallen niet 
te gebruiken voor de eikenprocessierups. In 
Nederland is de val op de markt gebracht door 
twee Twentse broers die werkzaam zijn als 
therapeut. Zij hebben het afgekeken van rup-
senvallen ter bestrijding van de dennenproces-

sierups tijdens hun vakantie in Portugal. In een 
interview met de plaatselijke krant Tubantia 
verbaasden de broers zich over het feit dat 
gespecialiseerde bedrijven deze vallen nog niet 
op de Nederlandse markt hadden gebracht. 
Ze meenden een gat in de markt te hebben 
gevonden. Vakblad Boomzorg vraagt Collin 
van den Dolder naar alle ophef rondom zijn 
product. Van den Dolder: ‘Afgelopen weekend 
is er een soort hetze tegen ons geopend op 
social media. Dit komt voornamelijk uit de hoek 
van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. 
Maar wij staan gewoon honderd procent 
achter ons product. Het is een idee dat in ons 
opkwam en waarmee we nu experimenteren. 
Het Kenniscentrum is heel wetenschappelijk 
bezig, wij gewoon praktisch. We zijn transpa-
rant tegenover gemeentes en andere geïnte-
resseerden over het feit dat we ons bevinden 

in de testfase. We zijn ervan overtuigd dat de 
kracht van bestrijding zit in samenwerking.’ Op 
de vraag waarom hij adviseert rupsenvallen 
op te hangen in september, wanneer er geen 
rupsen kruipen, antwoordt hij: ‘Dat is niet wat 
wij adviseren; wij benadrukken dat de vallen 
vóór april moeten worden opgehangen. We 
hebben vertrouwen in het door ons gebruikte 
materieel; onze vallen zijn sterk en kunnen 
de winter overleven.’ Tot slot vragen wij hoe 
het gaat met de verkoop van de rupsenval. 
Van den Dolder: ‘We worden niet platgebeld, 
maar het gaat goed vanuit bepaalde hoeken is 
er veel vraag naar ons product. Voornamelijk 
gemeentes en bedrijven die actief zijn in de 
preventieve bestrijding tonen interesse in onze 
rupsenval. Op dit moment zijn we in gesprek 
met de gemeente Breda; die is al 17 jaar actief 
in de EPR-bestrijding. Breda heeft toegezegd 
ons product te willen uitproberen.’

Rijswijk
Tot op heden hebben wij de gemeente Rijswijk 
nog niet kunnen bereiken voor commentaar.
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