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Met eenkeur aan
bloembollende
jeukrupsen te lijf
Deergste overlast vande eiken-
processierups ligt inmiddels ach-
ter ons,maar volgend jaar begin-
nendeproblemenweer van voren
af aan.Nederlandsebedrijven
bedenkenmanierenomdie tebe-
perken. JUBHollandwil bijvoor-
beelddenatuurlijke vijanden van
de rups inzetten.Die laten zich
lokkendoor ondermeerhet geel
vannarcissen, krokussen, blauw-
druifjes enanemonen.Debloem-
bollen zouden rondeikenbomen
geplantmoetenworden.
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Kwekergaatmet
bloembollenstrijdaan
meteikenprocessierups
Richard Smit
Amsterdam

Deergsteoverlast vandeeiken-
processierups is voordit jaar voor-
bij,maarde jeukendebeestjes
komenvolgend jaar geheid terug.
Nederlandsebedrijvenbedenken
manierenomdeoverlast tebe-
perken.

Vier jaargeledenbegondeNoord-
wijkerhoutse kweker en hande-
laar JUBHollandmet onderzoek
naar bestrijding van de eikenpro-
cessierups. Het idee: de jeukrups
moet aangepaktwordendoor zijn
natuurlijkevijandenzoalsdegaas-
vlieg,desluipwesp,sluipvliegeren
de koolmees. Speciale bloemen-
mengselsmoeten die insecten en
vogels zo veel mogelijk aantrek-
ken. ‘Vier jaar geledenwistenwe
nognietdatditprobleemzogroot
zouworden’, zegt Robbert Uitten-
bogaard,eenvandevierdirectiele-
den vanhet familiebedrijf.

Deoverlast vandeeikenproces-
sierups was nooit zo heftig als dit
jaar. Op het hoogtepunt van de
plaag gingen 85 van de 100.000
Nederlandersnaardehuisartsmet
klachtenvanallergischereactiesen
jeuk door de brandharen van het
beestje. Uit het aantalmotten van
de rups dat nu geteld wordt, con-
cluderenonderzoekersdathetvol-
gend jaar niet beter wordt. ‘Daar-
om is preventie van belang’, zegt
Uittenbogaard.
Uittenbogaard en collegaWil-

lem Zandbergen hebbenmet ei-
kenprocessierupsdeskundige Sil-
viaHellingmanonderzochtwelke
bloembollensoortenvijandenvan
derupsaantrekken.Diebleken—
opproefveldjesmet verschillende
bloembollenindeFriesegemeente
Weststellingwerf—gelokt te wor-
den door ondermeer het geel van
narcissen,krokussen,blauwdruif-
jes enanemonen.

De bloembollen uit de pakket-
ten bloeien vroeg in het jaar. Het
isbelangrijkomdenatuurlijkevij-
anden vroeg inhet seizoen te acti-
veren,wantderupsenkrijgenhun
haartjes pas later inhet jaar.

Zo’nvijftiengemeentengaandie
bollenzekerronddeeikenplanten,
zegt ondernemer Uittenbogaard,
die stilletjes hoopt dat de helft
van de Nederlandse gemeenten
dat zaldoen. JUBHollandontwik-
kelt daarnaast een consumenten-
verpakking.

Het isnietdeeerstekeerdathet
in 1910 opgerichte familiebedrijf
inspeelt op eenmaatschappelijk
probleem. Tien jaar geleden liet
JUBHollandmet de Vlinderstich-
ting endeNederlandse Bijenhou-
dersVerenigingonderzoekenwel-
kebolbloemendemeestebijenen
vlinders trekken. Nog steeds wor-
denelkjaarduizendenvandiepak-
kettenaangemeentenenvia tuin-
centra verkocht.
‘We gaan het probleem hier-

mee niet oplossen’, weet Uitten-
bogaard. Daarvoor is een combi-
natie vanmaatregelen nodig. Het
bespuiten van de rupsen, het ver-
wijderenvannestenenhetvangen
vanvlindersmet feromoonkasten
isnetzonodigalshet lokkenvande
natuurlijke vijanden van de rups.
‘Voor dit probleemmoet een lan-
delijke aanpakkomen.’
Uittenbogaard verwacht dat er

meer aanbieders van bloemen-
mengsels tegen de jeukrups zul-
len komen. ‘Het idee voor bloem-
pakketten die bijen en vlinders
aantrekken is ook door veel be-
drijven overgenomen.Hier zullen
andere bedrijven natuurlijk ook
op inspringen.Het is geen rocket-
science.’
JUB Holland is niet het enige

bedrijf dat iets heeft ontwikkeld
in de strijd tegen de eikenproces-
sierups.FamiliebedrijfVanReeluit
Rouveen ontwikkelde een bestrij-
dingsmiddelmet plantenextrac-
ten, knoflook enui. Als dat op een
nestgespotenwordt,zijndebeest-
jes uitgeschakeld.
Pro6 Rupsbestrijding uit Heel

biedt een doe-het-zelfpakket aan
omdenestente lijf tegaanenweb-
shopexploitantTrinoprijst vanuit
Oldenzaal vogelhuisjes aan als
middel tegendeprocessierups.

Het is belangrijk de
natuurlijke vijanden
vroeg te activeren,
want de rups krijgt
pas later haartjes
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