
Opgesteld door: W. Batenburg en H. Kuppen

Contact: info@terranostra.nu

Datum: 1 november 2021

Versie: Nummer 5-2021

Feromoonvallen 
Onderstaand een samenvatting van het bericht wat we gepubliceerd hebben vanuit het Kenniscentrum 

eikenprocessierups op Nature Today. 

De afgelopen maanden zijn 2.291 feromoonvallen verspreid over Nederland geïnstalleerd, hierin zijn 

gemiddeld 24 vlinders per val gevangen. Het landelijk gemiddelde van 24 vlinders per val ligt daarmee 40% 

lager dan het aantal in 2019 en 67% lager dan 2018. Een vergelijking met 2020 is niet te maken omdat de 

kwaliteit van de feromonen dat jaar niet goed was. Opvallend is het grote verschil tussen Noord- en Zuid-

Nederland. In de zuidelijke provincies is het aantal vlinders per val ten opzichte van 2019 afgenomen met 

85% tot maar 6 vlinders gemiddeld per val. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2015. In de noordelijke 

provincies (Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland) daalde het aantal vlinders per val ten 

opzichte van 2019 met maar 20% naar 33 vlinders per val. 
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Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor de afname van het aantal vlinders:

 • Op locaties waar tijdig en grootschalig is bestreden, kan het aantal vlinders

  aanmerkelijk lager zijn.

 • Door de vroege uitkomst van een deel van de eitjes op 1 april en het laat op gang komende voorjaar  

  is de ontwikkeling van de rupsen ook langzaam op gang gekomen. Mogelijk dat hierdoor een deel   

  door predatoren en een deel door voedselgebrek is gestorven.

 • Nagenoeg ieder insect heeft een periodiciteit of populatiedynamiek. Het lijkt erop dat de populatie in  

  Zuid Nederland aan het afbouwen is en de populatie in later gekoloniseerde gebieden, zoals het   

  noorden van Nederland, op sommige plaatsen aan het opbouwen is. 

 • De spreiding van de ei uitkomst en larvale ontwikkeling was kenmerkend dit jaar.

  De monitoring heeft tot eind september geduurd maar mogelijk dat in de periode hierna nog enkele  

  vlinders gemist zijn.

 • Er is op sommige locaties sprake geweest van veel neerslag, dit kan invloed hebben op een meer   

  lokale afzet van eitjes vanwege beperkte vluchten.

 • Niet alle eikenprocessievlinders vliegen in hetzelfde jaar uit als het jaar dat zij uit hun eitjes komen.   

  Deze verlengde diapauze kan invloed hebben op het moment van eiafzet en moment van ei   

  uitkomst van larven in volgende seizoenen. De mate waarin dit verschijnsel voorkomt is onbekend. 

Het totaal aantal vallen (2.291 

vallen) in Nederland is nog niet 

eerder zo hoog geweest. Echter, in 

sommige provincies is het aantal 

feromoonvallen lager dan 40 stuks 

en niet altijd uniform verdeeld over 

de provincie. Dit maakt de resultaten 

minder geschikt voor een landelijke 

analyse. Om een betrouwbaarder 

beeld van de populatieomvang in 

Nederland te krijgen, zou het aantal 

feromoonvallen  hoger moeten zijn 

per provincie. 
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Voorspelling 2022
Over het algemeen zijn in 2021 minder bomen preventief behandeld, op basis van de 

voorspelde stabiliserende plaagdruk en de ervaring van het seizoen 2020 waarbij een lager 

aantal nesten is waargenomen. In 2021 zet deze trend door. In 2019 was 55% van de eiken aangetast, in 

2020 was dit 30% en in 2021 is dit nog 17%. De gegevens verschillen echter sterk per regio waarbij een 

zorgvuldig monitoringssysteem ontbreekt om voor ieder gebied een betrouwbare uitspraak te kunnen 

doen. Kijkende naar de feromoonval resultaten is er duidelijk een verschil tussen de westelijke, zuidelijke 

en noordoostelijke gebieden. Op die plaatsen waar nesthoeveelheden zijn toegenomen in combinatie 

met een toenemende eikenprocessievlinder vangst is een stabiliserende en in sommige gevallen een 

stijgende plaagdruk te verwachten. In gebieden met een afnemend aantal nesten en lage hoeveelheid 

vlindervangsten is een afnemende plaagdruk te verwachten.  

Ontwikkelingen 2022
Momenteel werken we met Wageningen Universiteit, Silvia Hellingman, Henk Jans en 12 deelnemende 

gemeentes van het Topsectoren onderzoek aan het afronden van de Leidraad Beheer Eikenprocessierups 

2021. Hierin is specifiek meer aandacht voor het stimuleren van natuurlijke vijanden. Daarnaast gaat de 

update in op het specifiek vaststellen van de risicozoneringen. Dit kan helpen bij het vaststellen van het 

beleid zodat iedere zone zijn eigen EPR beheer krijgt. Daarbij helpt het om de spuitkaarten zorgvuldiger 

samen te stellen door niet alleen de plaagdruk maar ook de betredingsdruk hierin te betrekken. Hierbij 

is een zorgvuldige monitoring en registratie van de nesten essentieel. Daarbij onderkennen we de 

noodzaak en voelen we de maatschappelijke druk tot het vergroten van kansen voor natuurlijke vijanden 

van EPR. Voor de probleemhouder is het noodzaak om hier ervaring mee op te doen binnen het eigen 

beheergebied. De oplossingen liggen hier in de ecologie van een omgeving hetgeen maatwerk betekent, 

samen met de ervaring die we hierin hebben, kan onze ecoloog u hierin ondersteunen.

Afsluiting seizoen, voorbereiding op het nieuwe seizoen
Het eikenprocessierupsen seizoen is qua beheermaatregelen ten einde, echter het voorbereiden op het 

komende seizoen is alweer volop aan de gang. Alle data is bij Terra Nostra binnen en de komende periode 

zullen wij voor onze opdrachtgevers de beleidskaders, plannen van aanpak, beheerplannen, werklijsten en 

handleidingen opstellen. Ook het EPR monitoring en beheersysteem via ArcGis is dusdanig ontwikkeld dat 

we het breed kunnen inzetten.

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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