
WEB is een nieuwe werkgroep van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen.
De doelstelling is om overlast door de processierups te beperken door deze te bestrijden 
met natuurlijke middelen. 

Hieronder leest u een eerste nieuwsbrief namens WEB met verdere informatie.

Beheersing van de Eikenprocessierups. 
De eikenprocessierups komt de afgelopen jaren veel voor in Drenthe. 
Zo ook in de omgeving van Ruinerwold. Dorpsbelangen Ruinerwold/
Berghuizen heeft een werkgroep opgericht die zich in gaat zetten voor 
een natuurlijke bestrijding van de rups. Dit in eerste instantie door 
nestkasten en vleermuiskasten op te hangen.  

Vogels, insecten en vleermuizen zijn de natuurlijke vijanden van de rups. 
Het is daarom van groot belang voor hen een geschikte leefomgeving te 
creëren, waar zij voldoende voedsel (zoals insecten) en schuilgelegenheid 
hebben. 
 
Hoe willen we in Ruinerwold en Berghuizen de eikenprocessierups beheersen? 
We hebben ons gericht op het plaatsen van 100 nestkasten en enkele vleermuiskasten.        
Dit najaar willen we ook graag starten met het aanleggen van bloemrijke bermen of percelen. 
Dit trekt insecten aan die de natuurlijke vijand zijn van de processierups! 

De werkgroep krijgt steun van de gemeente De Wolden en  Landschapsbeheer Drenthe.  
75  nestkasten zijn gemaakt door medewerkers van zorgboerderij “De Larijhoeve” (adres Larijweg 171 
Ruinerwold) en 25 kasten hebben wij gekregen van Landschapsbeheer Drenthe.

Hoe herken je de processierups?
De overlast gevende processierupsen hebben in de laatste ontwikkelstadia een grijs-groene kleur met 
lichtgekleurde zijden en zijn getooid met lange haren. Op de rug zijn kleine oranje stippen zichtbaar. 
In april komen ze te voorschijn, tijdens het uitlopen van de eikenbladeren. Ze worden eind juni 
volwassen. 

De rups verdwijnt met de verpopping en wordt een vlinder en is onopvallend grijs. 
Hij verschijnt vanaf eind juli en kan tot in september voorkomen. 
 
De rups heeft brandharen. Deze zichtbare lange haren kunnen geen kwaad. Maar de microscopisch 
kleine brandharen (wel 900.000 per rups), die de rupsen bij verstoring loslaten, kunnen in contact met 
de huid, ogen of luchtwegen ernstige problemen veroorzaken. 

Vooral jeuk is een van de gevolgen, maar ook ernstige ontstekingen kunnen ontstaan b.v. aan de ogen.



Preventief bestrijden
In alle fases van ontwikkeling hebben eikenprocessierupsen natuurlijke vijanden.

Natuurlijke vijanden van de eitjes 
• Vogels zoals winterkoning en mezen
• Bastaardweekschildkever larven 
• Sluipwespen 

Natuurlijke vijanden van rupsen 
• Vogels zoals mezen, mussen, winterkoning, 
• Roodborstjes
• Vroege sluipwespen .
• Gaasvlieglarven
• Stippelig lieveheersbeestjes 

Natuurlijke vijanden van eikenprocessievlinders 
• Grootoorvleermuizen
• Vogels, zoals mussen, mezen
• Hoornaars, wespen
• Wantsen

We hebben gezien dat bij heel veel huizen nestkastjes hangen. Dat is geweldig! 
Zelf een vogelkast maken? Kijk op vogelbescherming.nl of Youtube.

Tips bij het ophangen van een mezenkast: 
• De nestkast dient op minimaal 2 meter hoogte opgehangen te worden. 
• Tussen nestkasten voor dezelfde soort dient een afstand van minimaal 20 meter 
 aangehouden te worden (het liefst nog wat meer).
• Hang de nestkast op een rustige en beschutte plek op. 
• Hang de nestkast beschut tegen de wind en niet in de volle zon. De opening van de 
 nestkast gericht op het (noord)oosten.
• Hang de nestkast stevig op. 
• Vervolgbeheer: maak de nestkast ieder najaar schoon. 
 Gebruik hierbij geen schoonmaakmiddelen; kokend water volstaat.

WEB werkgroep: 
Geert Remmelts, Roelof  Kuijer, Paul van Os en Jannes Kuik.

Contact Dorpsbelangen Ruinerwold / Berghuizen: Jelle Wagenaar.
Vrijwilligersgroep in Berghuizen, contact Dorpsbelang: Marius van der Pol.

Informatie over de geplaatste kasten kunt u vinden op de site van Dorpsbelangen. 

Contactpersoon WEB werkgroep:  Jannes Kuik  06 - 53 25 88 85
                  jkuik@ziggo.nl


