
Hoe herken je de Eikenprocessierups. 
 
In alle Vlaamse provincies, behalve West-Vlaanderen, is er tegenwoordig last met de 

brandharen van de rupsen van de Eikenprocessierups, een nachtvlinder die op eiken leeft. De 

hinder neemt elk jaar toe en haalt dan ook uitgebreid de pers. Het is daarom goed mogelijk 

dat de West-Vlaamse gemeenten ook vragen zullen krijgen.  

 

We verwachten dat de soort weldra ook West-Vlaanderen zal bereiken. Er was al een geval in 

Deerlijk met uit Nederland ingevoerd plantmateriaal van zomereik. Vaak zullen de lastige 

plekken openbaar domein zijn, waar veel mensen komen: eikendreven, bossen, parken, … 

Een preventief optreden is dan aangewezen. Op de onderstaande links vind je goede 

beslisbomen over hoe daar mee om te gaan.  

 

Meld problemen ook bij marie.dewinter@west-vlaanderen.be.  

 
We zochten de meest informatieve links even voor je op.  
 

Er bestaan er veel…  

Voor Vlaanderen is dit dé infobron: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-

planten/eikenprocessierups.html. 

 

Dit document is beter om de Vlaamse ambtelijke organisatienoden uit te leggen: 

https://www.ecopedia.be/data/documenten/fauna/nieuw_VademecumBestrijdingEikenprocess

ierups_v04-07-2013.pdf 

 

Maar het meest nuttig om de vragen van burgers te beantwoorden, is deze: 

https://processierups.nu/ (veel praktische uitleg, goed georganiseerd met FAQ’s). Ook deze is 

goed: https://docplayer.nl/48671474-Handleiding-beheersing-eikenprocessierups.html 

 
Verwar de Eikenprocessierups niet met deze 3 onschadelijke soorten 

 

Let op: er zijn drie onschadelijke soorten waar burgers melding kunnen van maken en die 

geen problemen geven: Bastaardsatijnvlinder, Plakker en spinselmotten (foto’s: van 

www.waarnemingen.be).  

 

 

Eikenprocessierups (Thaumatopoea processionea) : rups met lange witte haren, min of 

meer tweekleurig met donkere rug en lichte zijkant, komt altijd in groepen voor in 

spinselnesten. Als ze op wandel zijn van het nest (op stam, soms tegen de grond) naar de 

bladeren (kruin) of terug, lopen ze kop-staart “in processie”. Dat is bij ons uniek voor deze 

soort. 
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Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea): opvallend door de lange oranje haren, en 

heeft 2 duidelijke oranje stippen bovenaan, wat de andere soorten niet hebben. Komt 

algemeen in de duinen voor, sporadisch elders. Pas op: de rupsen en hun nesten kunnen ook 

irritatie geven, maar zitten niet in eiken. 

 

 
 

 

 

 

Plakker (Lymantria dispar):  

Harige, maar volledig onschadelijke rups. Alleen net na het uit het ei komen in groep te 

vinden, daarna alleen (i.t.t. Eikenprocessierupsen die tot het verpoppen in groepen 

voorkomen van >10). Duidelijk tweekleurige ‘knoppen’ op de bovenzijde: donkerblauw en 

roodbruin. Komt overal voor, ook in tuinen. Dit is de meest voor de hand liggende soort als 

een West-Vlaamse burger met een melding komt. 

 

 
 

 



Stippelmot of spinselmot (Yponomeuta sp.): Er zijn meerdere soorten, één voor Meidoorn 

en Sleedoorn, één voor Kardinaalsmuts en één voor Vogelkers. Dus niet op eik. De rupsen 

zijn onbehaard en zitten in groep in vaak opvallende spinselnesten en kunnen hele struiken 

kaal vreten die dan ingekapseld zijn met een wit zijdeachtig spinsel. Maar de rupsen én hun 

spinsels zijn voor de rest compleet onschadelijk. Na 21 juni groeien de blaadjes weer allemaal 

terug. 
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