
Ziet u een aangetaste eik bij u 
in de buurt? Meld dit dan bij het 
‘meldpunt openbare ruimte’. 

• Via de MijnGemeente app.

• 24 uur per dag via het webformulier 

op de site van de gemeente.

• Telefonisch via 14 0320 

(zowel tijdens openingstijden als daarbuiten)

Met het herfstachtige weer van 
de laatste tijd lijkt het lastig te 
geloven, maar het voorjaar komt 
er aan. En doordat we een zachte 
winter hebben gehad, is één ding 
zeker: de eikenprocessierups zal 
ook weer van zich doen spreken. 
De gemeente Lelystad bereidt 
zich daarop voor. Wethouder 
Nelly den Os, Arnold Verhoef 
(beheerder groen) en Pieter 
Dijkstra (opzichter bomen) 
vertellen hoe.

Gemeente Lelystad neemt maatregelen 
tegen eikenprocessierups

Wethouder Nelly den Os maakt met leerlingen van De Steiger een nestkastje.  Foto’s: Fotostudio Wierd © 

Toename eikenprocessierups
‘Door de droge en warme zomers is het aantal nesten van de 
eikenprocessierups de afgelopen jaren erg gegroeid. En dat 
wordt als een probleem ervaren, want de brandharen van de 
rups veroorzaken jeuk en ademhalingsklachten bij mens en 
dier. En ja, we zijn Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en hebben 
ongeloofl ijk veel groen in de stad, dus het probleem komt ook 
in Lelystad voor,’ zegt Nelly den Os. 

Nestkastjes en bloemen
Dit maakt dat er voor de korte en lange termijn maatregelen 
worden genomen in het bestrijden van de diertjes. ‘Op korte 
termijn betekent het dat oude nesten die bij ons bekend zijn, 
worden opgeruimd. Verder wordt er geïnvesteerd in de natuur-
lijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo hebben leerlingen 
van De Steiger honderd nestkastjes getimmerd die op diverse 
plekken, waar er sprake is van een concentratie van eiken, 
worden opgehangen. Sommige vogelsoorten, zoals de kool- en 
pimpelmees, eten de beestjes namelijk op. Ook zijn er bloem-
bollen geplant, met voor- en najaarsbloeiers. Deze bloemen 
trekken weer insecten aan, zoals de sluipwesp en de sluipvlieg, 
wat natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups.’

Diversiteit bomenbestand
Op langere termijn wordt geïnvesteerd in meer diversiteit 
in het bomenbestand. ‘In het verleden is soms te eenzijdig 
geplant, wat één van de oorzaken is van deze plaag. Neem 
de Larserdreef: daar staan erg veel eiken langs de weg en het 
fi etspad. Dat is als het ware een snelweg voor deze rupsen,’ 
legt Arnold Verhoef uit. ‘Als bij een eenzijdig bomenbestand 

een plaag of ziekte uitbreekt onder die bomen, verspreidt die 
zich als een lopend vuurtje. Door diversiteit aan te brengen in 
het bomenbestand voorkomen we dat dan alle bomen in zo’n 
gebied worden aangetast.’

‘De Larserdreef heeft de grootste concentratie eikenbomen in 
Lelystad, maar ook rond de Scholengemeenschap Lelystad en 
het fi etspad achter het Karveel staan er veel. En soms staan er 
groepjes eiken in woonwijken. Dat zijn dus plekken waar we 
onze maatregelen op concentreren. Net als rond speelplaatsen 
of hondenuitlaatplekken; plekken waar de eikenprocessie-
rups de meeste overlast veroorzaakt,’ zegt Pieter Dijkstra. ‘En 
natuurlijk worden aangetaste eiken die overlast veroorzaken 
‘gestofzuigd’, waarbij het probleem voor dit seizoen in ieder 
geval weer is opgelost.’

Geen linten
Misschien is het ook goed de maatregelen te benoemen die 
de gemeente niet neemt. ‘We spannen bijvoorbeeld geen 
rood-witte linten rond aangetaste bomen,’ zegt Dijkstra. ‘Dat 
geeft een schijnveiligheid. Ten eerste is de aantasting een 
momentopname, morgen kan het anders zijn. Een rood-wit lint 
rond de ene boom kan de indruk wekken dat de andere bomen 
in een groepje niet zijn aangetast, terwijl dat van de ene op de 
andere dag kan veranderen. Bovendien veroorzaken die linten 
vaak onnodige onrust.’

Beheersysteem
‘Alle bomen in Lelystad zijn opgenomen in ons beheersysteem. 
We weten dus ook waar de eikenbomen staan en houden in 
het systeem bij of ze zijn aangetast door de eikenprocessierups. 

Bij meldingen controleren we de bomen en bepalen we of er 
actie noodzakelijk is,’ aldus Dijkstra. In het plan van aanpak op 
de website van de gemeente is precies te zien welke stappen 
worden ondernomen.  
Kijk hiervoor op www.lelystad.nl/eikenprocessierups

Niet kappen
Een andere maatregel kan zijn: alle eiken kappen. ‘Geen goed 
idee,’ zegt wethouder Den Os. ‘Ten eerste is het een prachtige 
boom, die generaties lang kan meegaan. Ten tweede heeft de 
eik een belangrijke functie voor de biodiversiteit. Ten derde 
is het zo dat als we bomen gaan kappen in een wijk, daar ook 
veel protest en emotie van bewoners bij komt kijken. Het is 
toch ‘hun’ boom, ‘hun’ groen.’

Mooie bijvangst
En als je dan kiest voor de positieve invalshoek, zet de eiken-
processierups ook een aantal mooie zaken in gang. ‘Door te 
investeren in een divers bomenbestand met meer verschillende 
boomsoorten, wordt de stad ook mooier. En dat past goed bij 
een stad die de naam Hoofdstad van de Nieuwe Natuur’ draagt,’ 
zegt de wethouder.

‘En wat mooi is: leerlingen van De Steiger bouwen nestkastjes, 
die daadwerkelijk worden opgehangen. Het is goed dat we zo 
de jeugd betrekken bij de stad en dat zij de vruchten van hun 
inspanning in hun eigen stad terug zien. Daarnaast werken we 
samen met Aeres vmbo in de Tjalk, een groene opleiding, en 
het MBO College Lelystad.’ 

Overigens kunnen inwoners zelf ook hun steentje bijdragen 
door nestkastjes op te hangen, bloeiende struiken te planten 
en bloemen te zaaien in de eigen tuin. Voor en najaarsbloeiers, 
al is het maar één vlinderstruik.’ • De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op eikenbomen kan men in de maanden mei, juni en juli 

behaarde rupsen aantreff en.
• De eikenprocessierups leeft graag in een warm klimaat en kan niet tegen strenge winters. Vandaar dat de zachte 

winters en de warme zomers de afgelopen jaren zorgen voor een grote uitbraak.
• Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren). 
• De brandharen van de rups gebruikt het diertje om zich te verdedigen tegen insectenetende zoogdieren. Als mensen er 

mee in aanraking komen, veroorzaakt dat jeuk op de huid, ontsteking aan de ogen en astmatische klachten. 
• De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen, ook de verlaten nesten zitten 

vol met de microscopisch kleine haartjes.
• Ook huisdieren, zoals honden en katten, zijn gevoelig voor de rupsenhaartjes. De haartjes kunnen in ernstige gevallen 

blindheid veroorzaken. 
• Lelystad heeft circa 500 hectare bos in beheer. Dit komt overeen met ruim 700 voetbalvelden.
• Lelystad telt circa 3.500 eiken. Dat is ongeveer 8 procent van het totale bomenbestand.
• De eik zelf is een loofboom die meer dan 400 verschillende dieren- en plantenlevens om zich heen heeft 

Ter vergelijking: bij de plataan zijn dat er vijf. De boom is daarom goed voor een divers ecosysteem.
• Een eikenboom kan gemakkelijk 100 jaar oud worden en de zomereik wel honderden jaren oud. 


