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Thaumetopoea Processionea 

Eikenprocessierups 

De eikenprocessierups (Thaumetopoea Processionea) komt sinds 2004 in 
toenemende mate in Nederland voor. Het is een bladvretende rups van een 
nachtvlinder die, zoals de naam al zegt, vooral op eiken voorkomt. 

Plaag 

De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge 
eikenbladen te voorschijn komen. In Nederland en Vlaanderen ontwikkelt de 
rups zich in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. 

Gevaar 

De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in 
eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, 
met (brand)haren en uitwerpselen. De brandharen van de rups vormen voor 
de mens een gevaar voor de gezondheid. 

De eigenaar van de besmette bomen is verantwoordelijk voor de overlast-
bestrijding en het waarschuwen van publiek. Veel eikenbomen zijn eigendom 
van gemeenten (stedelijk groen), van Provincie of Rijkswaterstaat (laanbomen 

langs provinciale wegen en rijkswegen) of van Staatsbosbeheer. 

 
 

 

Initiatiefnemer 

• Boomtotaalzorg  
www.boomtotaalzorg.nl 

Meer weten? 

• www.vlinderstichting.nl 

• www.minlnv.nl/eikenprocessierups 

• www.epruhit.nl  

 

 

http://www.boomtotaalzorg.nl/


  

Epruhit Schalkwijk bestrijdt 
eikenprocessierupsen met: 

EPRZ zuigmethode en de Parasite 
Hit 

Voor het bestrijden van enkele 

solitaire nesten, of nesten op moeilijk 
bereikbare plaatsen maken wij 
gebruik van de EPRZ. Dit is een 
robuuste, compacte zuigunit voor het 
verwijderen van eikenprocessierupsen 
en hun restanten. 

De unit zuigt rupsen op en verzamelt 
deze in een hermetisch afsluitbare 

zak, die later bij een AVI wordt 
aangeboden. 

 

 

 

 

 

Plukken 
In geval van incidentele nesten, 
kunnen deze door middel van 
“plukken” worden weggenomen. Het 

betreffende nest wordt met een 
speciale spray gefixeerd en door onze 
medewerkers verwijderd, afgevoerd 

en vernietigd.  
Boomnevelspuit 
Met een boomnevelspuit kunnen 

bomen tot een hoogte van 30 meter 
beneveld worden. 
De elektrostatische geladen 
spuitvloeistof wordt door middel van 
de laag-volume-bespuitingstechniek 
verdeeld over de boven en onderzijde 
van de bladeren. 

Door het doelgericht spuiten worden 
de spuitmiddelen efficiënt en 

nauwkeurig toegepast. Hiermee wordt 
de emissie beperkt. Inzet is mogelijk 
zodra voldoende blad aan de bomen 
zit. Er wordt gespoten met een 
biologisch bacteriënpreparaat. 

 

  

De medewerkers van EpruHit - 
Schalkwijk zijn voorzien van alle 

persoonlijke beschermingsmiddelen 
en werken volgens de door het bedrijf 
opgestelde VCA afspraken t.a.v. 
opgestelde veiligheidsprocedures.  

 

Tijdens het werk worden ruime 
verkeersmaatregelen genomen, 
conform CROW-normen en ten 
behoeve van de veiligheid van 
omstanders. 

 



 

 


