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Grondnesten  
Vanaf eerste week juni zijn op veel plaatsen grondnesten waargenomen. Zie bericht op Nature Today. 
Dit fenomeen is al langer bekend maar 2020 kenmerkt zich door diverse meldingen vanuit het hele land 
vanaf week 24 (8 juni). Rupsen die in het vierde (L4) en vijfde (L5) larvale stadium verkeerden kwamen 
bruin gekleurd uit de bodem gekropen. De bruinverkleuring is kenmerkend vlak voor de rupsen gaan 
vervellen. De rupsen kropen direct in brede stromen naar het blad en vraten de eerste bladeren die 
gevonden werden kaal. De vervelling vond spoedig op de stam plaats waarbij geen gebruikelijke 
tennisbal- of voetbalformaat nesten onder de takkragen werden gevormd maar losse vervellingen over 
een breed oppervlak onsamenhangend op de stam werden afgezet. Duidelijke herkenning van de 
aanwezigheid van de grondnesten is: veel activiteit van laagvoorkomende rupsen, zonder nestvorming, 
op de stam en stamvoet, lage kaalvraat in de boom op stamscheuten en lage kroondelen en losse 
vervellingen op de stam. De bodem geeft mogelijkheid tot nestelen van rupsen, het betreft hier dan ook 
nagenoeg altijd open bodem situaties.  
 
Daarnaast wordt ook regelmatig onrustig zoekgedrag 
waargenomen en zijn rupsen soms tot ver van de 
boom en zelfs op straatmeubilair etc. te vinden. 
Soms zijn naast de grondnesten in de bomen nog 
wel reguliere tennisbal- of voetbalformaat nesten 
aanwezig maar soms ook helemaal niet. Vanuit de 
kennis van grondnesten in 2019 zijn destijds vlinders 
waargenomen die in augustus uitvlogen, echter een 
deel zal, zoals nu ook blijkt, in diapauze gaan en de 
winter als larve overleven en in het daaropvolgende 
jaar alsnog de bodem als rups verlaten. Het is niet 
uitgesloten dat rupsen zelfs twee jaar in diapauze 
kunnen gaan. 
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Rupsen vanuit grondnest in brede stroom over de stam met losse vervellingen oranje omcirkeld.  
 
Popstadium  
Momenteel zijn nesten dicht aan het trekken en bevinden zich in sommige gevallen nog enkele rupsen 
aan de buitenzijde van de nesten om de spinsels te versterken die de popnesten beschermen tegen 
invloeden van buitenaf. Doordat de nesten dichttrekken zal vanuit hier minder snel verspreiding van 
brandharen plaatsvinden en neemt de overlast veroorzaakt vanuit deze nesten af. De levenscyclus 
verloopt in 2020 nagenoeg synchroon aan de levenscyclus van 2019 waarbij toen op 22 juli de eerste 
vlinders werden waargenomen. Om de vlinders te monitoren worden feromoonvallen ingezet. Deze 
dragen bij aan het inzichtelijk maken van de trend van aantallen en verspreiding van de mannelijke 
vlinders. De feromoonvallen zullen vanaf 6 juli geïnstalleerd worden bij de boombeherende instanties die 
daar opdracht voor hebben gegeven. De vallen worden in clusters van 3 geïnstalleerd op strategisch 
gelegen locaties. De resultaten worden onder andere gebruikt voor het bepalen van het beheer in 2021.  
 
Gaten die nu in nesten worden waargenomen, worden meestal veroorzaakt door vogels. Koolmezen 
plukken de nesten meestal vanuit de zijkant open terwijl spechten grof vanuit het midden kunnen hakken 
en daarmee extra verspreiding van brandharen kunnen veroorzaken. De kenmerkende openingen in de 
nesten van de eikenprocessievlinders zijn meestal in het midden aan de bovenzijde te vinden, rond en 
hebben een grootte van ongeveer één cm in diameter. 
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Rupsen spinnen buitenzijde nest verder dicht als voorbereiding op popstadium 
 
 
Huidige hitte 
Invloed van hoge temperaturen is dat eikenprocessierupsen steeds vaker bomen verlaten om op zoek te 
gaan naar een koelere plek. Naast nesten die dicht gesponnen zijn om te verpoppen zijn dan ook 
‘verlaten’ nesten waar te nemen. De restanten van de in de kroon gevormde nesten zijn als losse spinsels 
te herkennen die onder de takken hangen, de rupsen zijn dan naar een andere positie verplaatst, mogelijk 
in de bodem. Juist vanuit deze losse nesten is een hogere mate van overlast te verwachten. In de losse 
nesten bevinden zich immers de met brandharen bezette vervellingshuiden, die soms samen met het 
nest door wind makkelijk los kunnen komen. De aanwezigheid van deze losse nesten kan dus eveneens 
een extra indicatie zijn van de aanwezigheid van grondnesten. 
 
Mate van aantasting en beheer 
In het eerder aangehaald bericht op Nature Today is de mate van aantasting weergeven op basis van de 
toen beschikbare data van Terra Nostra. We gaven in het bericht op 13 juni aan dat het percentage eiken 
wat aangetast is met 30% beduidend lager is dan de 55% van vorig jaar. Dit zijn gegevens van ongeveer 
10.000 bomen en hierbij is de nuance gemaakt dat er lokaal sterke verschillen kunnen zijn. De lokaal 
sterke verschillen worden inmiddels duidelijker en met name lokaal in Drenthe lijkt de aantasting niet veel 
minder dan in 2019. Echter kijkende naar de data die inmiddels verzameld is van ruim 26.000 niet 
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bespoten bomen is het aantastingspercentage op dit moment 32%. Het betreft hier inspectiegebieden 
gelegen in Noord Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Drenthe.  
 
Het beheer van de overlast van de nesten is nog steeds het wegzuigen of wegplukken van de nesten. 
Om de mogelijkheid tot verspreiding van vlinders te beperken is het advies om nesten zoveel mogelijk 
voor 15 juli te verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat de vlinders eipakketten afzetten op de eiken. 
Het wegbranden is sowieso niet aan de orde vanwege de grote verspreiding van de brandharen maar 
ook het inspuiten van nesten met lijmspray dient kritisch beoordeeld te worden.  De claims die 
leveranciers van lijmproducten maken zijn vaak ambitieus. Lijmproducten worden onder diverse 
productnamen verkocht en zijn veelal gebaseerd op polymeren. Het doel van beheer is het vermijden van 
overlast, het fixeren van een nest kan hieraan bijdragen, echter het is daarmee nog niet bewezen dat de 
brandharen direct of uiteindelijk afbreken. Vanuit onderzoek in het verleden is echter wel duidelijk 
gebleken dat het eiwit thaumetopoein, wat in de brandharen zit en de overlast veroorzaakt, afgebroken 
wordt na 2 uur verhitten op 600 ˚C. 
 
Opvolgende te verwachten nieuwsbrief 
De komende tijd zal nog in het teken staan van inspecteren, nesten verwijderen, afronding van het 
curatieve seizoen en  het installeren en legen van feromoonvallen. Gekoppeld aan de ontwikkeling van 
de vlinders en beschikbare gegevens zullen we omstreeks oktober de laatste nieuwsbrief van 2020 
uitbrengen. 
 
Tip 
Indien u behoefte heeft aan een laagdrempelige uitleg over de eikenprocessierups dan verwijs ik u graag 
naar de opname van het jeugdprogramma Klokhuis welke 24 juni is uitgezonden en in samenwerking 
met Terra Nostra is opgenomen. https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4390/Eikenprocessierups 
 
Heeft u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen? 
U kunt contact opnemen met Henry Kuppen op telefoonnummer 0184 – 69 89 93 of per e-mail 
info@terranostra.nu.  
 
Met vriendelijke groet, 
Terra Nostra B.V. 
 
 
 
 
 
H.H.J.M. Kuppen 
Directeur  
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