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Samenvatting
Sinds 2015 doen we onderzoek in provinciale bermen in Gelderland naar het effect
van bloemrijke bermen op de hoeveelheid eikenprocessierupsen. Er is begonnen
met vijf bermen die zijn ingezaaid en vijf bermen in de directe omgeving om het
resultaat mee te vergelijken. Later zijn ook de gemeente Heerde, Renkum en
Rheden aangehaakt om het aantal onderzoeksbermen te vergroten. In deze
bermen zijn de hoeveelheid nesten van de eikenprocessierups, mannelijke
eikenprocessievlinders, de vegetatie, dagvlinders, bijen en andere ongewervelden
gemonitord. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten:
- In 2019 zijn er in de onderzochte bermen net zoveel nesten aangetroffen
als in 2018. Daarbij is geen verschil tussen de ingezaaide en de
controleberm. Ook het oppervlak aan nesten week in 2019 niet
aantoonbaar af van dat in 2018. Ook hierbij was geen verschil tussen de
ingezaaide en de controlebermen. Ter vergelijking vond het
kenniscentrum EPR op de zandgronden een toename van drie keer zoveel
in 2019 t.o.v. 2018. Een mogelijke verklaring dat in onze bermen geen
verschil is dat zowel de ingezaaide als de controlebermen al redelijk
blomrijk zijn en er daarmee al een effect is van natuurlijke vijanden.
- In de ingezaaide bermen waren uiteraard meer soorten kruiden aanwezig
dan in de controlebermen. Dit bleek ook uit de nectarindex die in de
bermen was berekend. De ingezaaide bermen hadden alle vijf de punten,
maar ook de controlebermen zaten nog op een index van 3,8.
- Geen verschil tussen de nectarindex en het aantal soorten kruiden en het
oppervlak aan nesten.
- In 2019 meer ongewervelden gevangen dan in voorgaande jaren, maar er
is nog geen verschil aan te tonen tussen de ingezaaide en de
controlebermen.
- Geen relatie tussen aantal soorten kruiden en aantal ongewervelden. De
relatie met de nectarindex is nog onbekend.
- 15 soorten bijen en 16 soorten dagvlinders aangetroffen. Ook de zeldzame
compostmier werd aangetroffen.
- Geen verschil tussen het totaal aantal potentiële natuurlijke vijanden in de
controleberm en de ingezaaide berm. Ook geen verschil wanneer elke
soortgroep apart wordt vergeleken. Tevens geen relatie tussen het aantal
plantensoorten en de hoeveelheid potentiële natuurlijke vijanden en de
hoeveelheid natuurlijke vijanden en het oppervlak aan nesten dat
aanwezig is in de berm.
- Zeven sluipwespen met de raamvallen gevangenwaaronder Pimpla
turionellae, een soort die ook op de eikenprocessierups parasiteert.
- Totaal zijn er in 2019 drie keer minder mannelijke exemplaren van de
eikenprocessievlinders in de bermen gevangen ten opzichte van 2018. Dit
is dezelfde trend in heel Nederland. Er is echter geen verschil aan te tonen
tussen de ingezaaide en de controlebermen. Ook wanneer er alleen naar
de verse vlinders wordt gekeken is er geen verschil tussen de ingezaaide
en de controlebermen. Wanneer het aandeel verse vlinders per jaar wordt
onderzocht dan zien we dat in 2019 slechts 6% van de vlinders vers was en
dus waarschijnlijk uit de directe omgeving van de feromoonval kwam. De
overige 94% komt waarschijnlijk van buiten de onderzochte berm. Dit
percentage is in 2019 aantoonbaar lager dan in 2017.
- Langs de N813 was er in 2019 sprake van veel grondnesten. Vermoedelijk
zijn de rupsen in diapauze. In oktober 2019 is daarom nog een extra
bemonstering gedaan van de grondnesten.
- De stabilisatie van het aantal nesten kan een indicatie zijn dat de gevolgen
van de maatregelen in de komende jaren merkbaar zullen zijn.
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1. Inleiding
De Provincie Gelderland heeft 1300 km provinciale weg in beheer, verdeeld over
142 trajecten. Al jarenlang worden op vaste locaties langs provinciale wegen
vegetatie-opnames gemaakt (Leusink en Reitsma, 2014) en adviezen opgesteld
voor het beheren van deze bermvegetaties. De Provincie Gelderland hanteert het
principe van ecologisch beheer van wegbermen. Op de meeste locaties is het
maaien en afvoeren in één werkgang ingevoerd. Het is de bedoeling dat daar waar
de berm het toelaat ongeveer 30% van de vegetatie ongemaaid blijft, om flora en
fauna te sparen. Het uitgangspunt is dat er na werkzaamheden in bermen géén
mengsels worden ingezaaid, en dat vanuit de lokale zaadbank spontane begroeiing
kan plaatsvinden. Dat is niet altijd mogelijk. Soms moet de voedselrijke bovenlaag
ook worden afgeplagd om een meer voedselarme uitgangssituatie te krijgen waar
een kruidenrijke begroeiing tot ontwikkeling kan komen.
Biodiversiteit
Kruidenrijke bermvegetaties dragen bij aan de stevigheid van bermen en aan een
aantrekkelijk landschap voor mensen. Maar daarnaast kunnen ze ook belangrijk
leefgebied zijn voor een grote diversiteit aan diersoorten. Kruiden- en bloemrijke
bermen vormen bijvoorbeeld leefgebied voor insecten als bijen, hommels, dag- en
nachtvlinders, zweefvliegen, mieren, sluipwespen, sluipvliegen, wantsen, kevers en
gaasvliegen (Noordijk, 2009; Noordijk et al., 2009). Veel van deze insectengroepen,
en dan vooral vlinders en wilde bijen (van Swaay, 2006; Peeters en Reemer, 2003),
hebben het moeilijk in Nederland terwijl ze belangrijke ecosysteemdiensten als
bestuiving en plaagonderdrukking leveren en tevens belangrijke indicatoren voor
natuurkwaliteit zijn.
Eikenprocessierups en natuurlijke vijanden
Een toename in kruiden- en bloemrijke wegbermen zou ook kunnen helpen om
uitbraken van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) te voorkomen
omdat veel natuurlijke vijanden van deze plaagsoort effectiever worden als ze
toegang hebben tot meer stuifmeel en/of nectar. De eikenprocessierups zelf heeft
geen baat bij bloemen omdat deze nachtvlinder geen nectar drinkt. In de afgelopen
jaren is het steeds duidelijker geworden dat de eikenprocessierups door een groot
aantal natuurlijke vijanden wordt belaagd, deze vallen met name het overlast
veroorzakende rupsenstadium aan. Het gaat om sluipvliegen, sluipwespen, kevers,
wantsen, zweefvliegen, gaasvliegen en mieren (Moraal, 2014; Hellingman &
Mulder, 2012). Echter, over de invloed van deze natuurlijke vijanden op de
populatie-opbouw en het voorkomen van een uitbraak van de eikenprocessierups
is niet of nauwelijks iets bekend. De Nederlandse landbouw heeft diverse positieve
ervaringen met de zogenaamde Functionele Agro-Biodiversiteit (FAB) benadering.
Hierbij stimuleert men met behulp van bloemrijke akkerranden nuttige insecten
(sluipwespen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, loopkevers etc.) die
vervolgens plagen in het gewas (bladluizen, rupsenplagen) aanvallen en zodoende
schade aan het gewas voorkomen (Van Rijn et al., 2007; Van Alebeek et al., 2008,
2011; Van Rijn et al., 2011; Visser et al., 2011). De verwachting is dat deze FABbenadering ook bij de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups kan
werken, en bloemrijke bermen een bijdrage aan natuurlijke onderdrukking van de
eikenprocessierups leveren.
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Doelstelling
Het doel van dit project is om minder eikenprocessierupsen te krijgen door meer
natuurlijke vijanden. Naast een toename van het natuurlijke vijanden is een ander
doel om meer insecten, waaronder bijen en dagvlinders, in de bermen te krijgen.
Dit wordt gestimuleerd door bermen langs vernieuwde provinciale wegen in
Gelderland in te richten met inheemse bloeiende kruiden.

Projectteam
Projectleiding is in handen van De Vlinderstichting, in de persoon van Jurriën van
Deijk. Andere betrokkenen van De Vlinderstichting zijn Anthonie Stip en Albert
Vliegenthart. De determinaties van de raamvallen zijn gedaan door Jeroen de Rond
(Natural Media). Monitoring van vegetatie en samenstelling van de bloemrijke
mengsels is gedaan door Gert-Jan Koopman van Heem. Natuurlijke plaagbestrijding
in de nesten van eikenprocessierups is onderzocht door Silvia Hellingman
(Hellingman Biocontrole en Advies). Olga van de Veer en John Havekes van de
provincie Gelderland, André Menting van de gemeente Renkum en Alwin de Winter
van de gemeente Heerde hebben een belangrijke rol gespeeld in het tot stand
komen van dit project.

Uitvoering
Om de biodiversiteit en het aantal natuurlijke vijanden te meten zijn in de bermen
van de provincie Gelderland ook raamvallen naar model Rahn (afb. 1) in de
boomkronen te hangen. In deze vallen vliegen langsvliegende insecten tegen een
plexiglas plaat en vallen door een trechter in een conserverende vloeistof. De
raamvallen hebben gehangen van 5 juni tot 11 september en zijn om de twee
weken geleegd. De inhoud van de raamvallen is in juli – november
gedetermineerd. Alle exemplaren zijn tot op stam, klasse, orde en familie
ingedeeld, en waar de biologie daar aanleiding toe gaf ook tot op subfamilie. De
lieveheersbeestjes, angeldragende wespen, mieren en bijen zijn tot op soort
gedetermineerd door Jeroen de Rond. De sluipwespen van het genus Pimpla
werden gedetermineerd door Kees Zwakhals. De dagvlinders zijn drie keer per jaar
tussen mei en augustus gedurende een kwartier per berm geïnventariseerd. De
vegetatie is tussen april en juni in kaart gebracht (Gert-Jan).
De nesten van eikenprocessierups zijn geïnventariseerd in eind mei/ begin juni (De
Vlinderstichting). In de bermen die in het beheer zijn van de provincie Gelderland
zijn de mannelijke vlinders van de eikenprocessierups gemonitord met behulp van
feromoonvalletjes. Dit zijn kleine valletjes (afb. 1 bovenaan verscholen achter de
tak) waar de sekslokstof van een vrouwelijke eikenprocessierups in zit. De
mannetjes komen hier op af en vliegen door een trechter het bakje in en kunnen
er niet meer uit. Aan de hand van deze telling kan worden vastgesteld welk
aandeel eikenprocessierupsen er direct in de buurt van de vangsten is
uitgekomen en wat er van verder komt (migratie van de vlinders). Dit is
uitgevoerd in de vliegtijd van de eikenprocessierups, van juli tot september. Als
laatste zijn in september de eikenprocessierups-nesten op het traject langs de
N813 bij Didam op parasitering geïnspecteerd (Hellingman Biocontrole en Advies).

Afbeelding 1. De raamval waarmee
ook de ongewervelden zijn
geïnventariseerd met daarboven een
feromoonval waarmee de mannetjes
van de eikenprocessierups zijn
geïnventariseerd.

In 2017 en 2018 zijn ook gele vangbakken als vangstmethode gebruikt en is
gewerkt met een slagnet. Gele vangbakken trekken door hun kleur
bloembezoekende insecten aan, het is echter duidelijk geworden dat ze minder
aantrekkelijk zijn als er meer bloemen in de omgeving zijn en dus geen
betrouwbare schatting geven van het aantal bloembezoekende insecten. Daarom is
deze methode in 2019 niet meer gebruikt. De vangsten met de slagnetten leverde
te weinig ongewervelden op om goed te analyseren en zijn daarom niet meer
toegepast.
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2. Bloemrijke mengsels
Bloemrijk mengsel inzaaien
Eind december 2016 zijn op alle transecten langs de provinciale wegen de
bermen afgeplagd. In de gemeente Renkum en Rheden zijn de bermen voor 1
april 2017 afgeplagd en in de gemeente Heerde voor 1 mei 2017 (afb. 2). Deze
werkzaamheden zijn door Ranox natuuraannemer uitgevoerd. De bermen zijn
door Heem zaaiklaar gemaakt en gezaaid.
Inzaaien van een bloemrijk mengsel heeft plaatsgevonden op de volgende
wegen en trajecten:
 N813 Didam: hmp 6.1 t/m 6.4 aan beide zijden van de weg
 N837 Heteren: 10 meter na hmp 2.1 t/m 10 meter na 2.4 aan de
noordzijde van de weg
 N346 Lochem: hmp 4.7 t/m 5.0 aan zuidzijde van de weg
 N801 Wekerom: hmp 4.2 t/m 4.5 aan zijdezijden van de weg
 N801 Wekerom: 20 meter voor hmp 9.8 t/m 10.1 aan noordzijde van de
weg
 Rheden, Spankeren: kruispunt Beukenlaan/Bockhorstweg (52.064, 6.117)
tot aan begin bosje aan oostzijde van Bockhorstweg (52.066, 6.116)
 Renkum: Telefoonweg, Telefoonweg 16 (pensionstal Mariahoeve, 51.995,
5.750) tot aan enkele meters ten zuiden van het terrein van de
Sinderhoeve (51.995, 5.750)
 Heerde: Kerkdijk 17, ter hoogte van de weg naar het noorden vanaf de
Kerkdijk (schuin tegenover Kerkdijk 10, 52.375, 6. 6.054) tot aan Kerkdijk
16. 40 meter ten westen van de kruising met de Achterseweg (52.373, 6.
6.061)

Afbeelding 2. Afplaggen van de
bovenlaag in de berm langs de N346.

Samenstelling mengsels
Door Heem zijn twee verschillende zaadmengsels
samengesteld die in overleg met Olga van der Veer (provincie
Gelderland) zijn ingezaaid. Het betreft een mengsel voor
zandgrond en kleigrond, dat is gebaseerd op
vegetatieopnamen van alle in te zaaien locaties. Het mengsel
voor zandgrond bestaat uit 36 plantensoorten, voor kleigrond
uit 34 soorten. De mengselsamenstelling is weergegeven in
bijlage I. Afbeelding 3 laat een voorbeeld van de resulterende
vegetatie in 2019 zien.

Afbeelding 3. Een deel van de bloemen in een ingezaaide berm
in 2019 met onder andere avondkoekoeksbloem, rolklaver,
boerenwormkruid en vlasbekje.
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3. Bestrijding eikenprocessierups
Bestrijding van de eikenprocessierups heeft niet alleen invloed op de
eikenprocessierups zelf, maar ook op diens natuurlijke vijanden die in de nesten
aanwezig zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de effectmetingen op de locaties in
de komende jaren.
Pro-actieve en reactieve bestrijding van eikenprocessierups blijft – ten gunste van
de pilot – achterwege op de volgende locaties, inclusief een bufferzone van 250
meter, aan beide zijden van de weg:
 N813 Didam: hmp 5.8 t/m 6.6
 N813 Didam: hmp 3.0 t/m 3.8
 N346 Lochem: hmp 4.5 t/m 6.0
 N801 Wekerom: hmp 4.0 t/m 5.3
 N801 Wekerom: hmp 9.5 t/m 11.1
 Heerde: de Borchgraverweg en de Kerkdijk vanaf de kruising met de
Kavelweg (x = 52.376, y = 6.051) tot aan de brug over het stroombreed (x =
52.373, y=6.063)
 Rheden: Spankeren, de Bockhorstweg vanaf het spoor aan de zuidkant (x =
52.058) tot aan de kruising met de Spankerenseweg en de Kappersweg
aan de noordkant (x = 52.069, y = 6.115)
 Renkum: de gehele Telefoonweg
In 2019 is vanwege teveel overlast ervoor gekozen om de eikenprocessierups zowel
op de eiken langs de controleberm als langs de ingezaaide berm van de N837 bij
Heteren te bestrijden.
Wanneer op bovenstaande locaties overlast van
eikenprocessierups wordt vastgesteld wordt te allen tijde eerst
contact opgenomen met Jurriën van Deijk van De
Vlinderstichting (T: 0317 46 73 57; E:
jurrien.vandeijk@vlinderstichting.nl) om de situatie te
bespreken en afspraken te maken over eventuele bestrijding.
Wanneer bestrijding zonder overleg toch plaatsvindt, zal dit de
pilot direct, onherstelbaar en negatief beïnvloeden.
Om de veiligheid van de fietsers langs de N813 en de N346 te
garanderen zijn nesten die boven het fietspad hingen
verwijderd. Dit is zowel gedaan langs de ingezaaide als de
controleberm. Om de eventuele natuurlijke vijanden toch in de
berm te houden zijn deze nesten in een kist geplaatst (afb. 4).
In deze kist zitten gaten waar de natuurlijke vijanden door naar
buiten kunnen. Er zaten geen poppen meer in deze kisten dus
er komen geen vlinders extra uit.

Afbeelding 4. Kist waarin de nesten zitten die boven het
fietspad hingen. In de kist zitten gaten om de natuurlijke
vijanden eruit te kunnen laten. Foto: Silvia Hellingman.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten besproken van alle locaties
gezamenlijk. Daarna wordt ingezoomd op de resultaten van de afzonderlijke
bermen. In de grafieken zijn de exacte waarden weergegeven. In de boxplots wordt
met de horizontale streep de mediaan weergegeven. De gekleurde boxen laten de
25% en 75% kwartiel zien. De balk erboven geeft de hoogste waarde binnen 1,5
keer de interkwartiellengte boven de 75% en onder de 25% waarde. De losse
stippen geven de uitschieters weer.

4.1 Eikenprocessierups
Het aantal nesten van de eikenprocessierups nam tot en met 2018 in de
onderzoeksbermen alle jaren significant toe (figuur 1, glm, df = 53, 65, p <0,001).
Deze toename is in 2019 gestopt en er zijn dit jaar net zoveel nesten als in 2018
(glm, p = 0.999). Er is geen verschil tussen de controlebermen en de ingezaaide
bermen wanneer de gegevens van alle jaren worden meegenomen (glm, df = 53,
65, p = 0.296) en wanneer alleen de data van 2019 wordt vergeleken (glm, df =
6,13, p= 0.285).

Figuur 1. Er is geen significant effect van het aantal nesten per transect. Dit is niet het geval wanneer alle
jaren mee zijn genomen, maar ook niet over alleen 2019 (glm, df = 6,13, p = 0,051).

In de berm die wel bestreden is langs de N837 werden in de ingezaaide berm nog
47 nesten geteld en de controleberm nog 1 nest.
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Halverwege het seizoen kunnen de nesten van de
eikenprocessierups zich nog splitsen of samenvoegen,
en daarom is ook het totaal aan oppervlak van de nesten
gemeten (afb. 5).
De totale oppervlakte van de nesten in de onderzochte
bermen was in 2017 maar liefst 20 keer zo groot als in
2016 (figuur 2). In 2018 was de totale oppervlakte nog
eens vier keer zo groot als in 2017 maar in 2019 was de
totale nestoppervlakte in de onderzochte bermen nog
maar 1,23 keer zo groot.
Het oppervlak van de nesten van de eikenprocessierups
nam net zoals het aantal nesten in de onderzochte
bermen tot en met 2018 significant toe (glm, df = 63, 65,
p <0,001). In 2019 was het oppervlak echter net zo groot
als in 2018 (glm, df = 12,13 p = 0.969). Er is zowel geen
verschil tussen de controlebermen en de ingezaaide
bermen wanneer de gegevens van alle jaren worden
meegenomen (glm, df = 53, 55, p = 0.554) als wanneer
Afbeelding 5. Het verschil tussen een klein nest, ongeveer zo groot als
alleen de data van 2019 wordt vergeleken (glm, df =
een tennisbal (links) en een relatief groot nest van ongeveer 45
centimeter hoog (rechts).
12,13, p= 0.658). Dat er tussen 2018 en 2019 geen
toename was in de onderzochte bermen is opvallend. In
grote delen van het land, waaronder Gelderland, waren er in 2019 tot ruim drie
keer meer nesten van de eikenprocessierups dan in 2018 (Kenniscentrum
eikenprocessierups, 26-06-2019, Nature Today).

Figuur 2. Geen significant effect van het gemiddelde nestoppervlak per transect. Dit is niet het geval
wanneer alle jaren mee zijn genomen (glm, df = 53, 55, p = 0.554), maar ook niet over alleen 2019 (glm,
df = 12,13, p= 0.658).

Logischerwijs zou het aantal nesten en het oppervlak van de nesten zou eventueel
verklaard kunnen worden door het aantal eiken dat in elke berm staan. Er is echter
geen verband gevonden tussen het aantal bomen per transect en de totale
oppervlak van de nesten. Dit lijkt op dit moment dus niet een beperkende factor en
daarom is het aantal eiken per transect niet meegenomen bij verdere analyses.

De Vlinderstichting 2019/ Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2019

10

4.2 Vegetatie
Zoals te verwachten zijn er in de ingezaaide bermen
meer soorten kruiden aangetroffen dan in de
controlebermen (figuur 3). Bij de analyses zijn alleen
de kruiden meegenomen omdat deze nectar
produceren. De struikachtige planten en grassen zijn
niet meegenomen. De ingezaaide bermen zijn in
2015 en 2016 niet geteld omdat de bermen in de
winter van 2016 op 2017 vóór het inzaaien op de
schop zijn genomen. Afhankelijk van de bodemsoort
zijn 34-36 soorten planten ingezaaid. Dit aantal is
terug te zien in het aantal kruidachtige planten in de
ingezaaide bermen in 2017. In 2018 zijn er later in
het jaar helaas minder soorten kruiden
waargenomen dan in 2017, wat waarschijnlijk te
verklaren valt door de erg warme en droge zomer.
Het aantal planten in de ingezaaide bermen lag wel
nog steeds hoger dan in de controlebermen. In het
Afbeelding 6. Bloemrijke berm bij Renkum in juni 2010.
voorjaar, voor de hitte, stonden er gelukkig wel
bloemen te bloeien in de bermen (afb. 6). In 2019 zijn er gemiddeld weer wat meer
soorten kruiden aangetroffen dan in 2018 (figuur 3).

Figuur 3. Zowel in 2017 (Anova, df = 14, p=<0,001) als in 2018 (Anova, df = 14, p=<0,001) als in 2019
(Anova, df = 14, p=<0,001) stonden er significant meer kruiden in de ingezaaide bermen dan in de
controlebermen.
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Nectarindex
Voor de bloemrijkdom is het niet alleen van belang hoeveel soorten planten er
groeien maar ook het aantal bloeiende planten. In 2019 is voor het eerst de
nectarindex in de provinciale bermen berekend. Deze index is opgezet als
onderdeel van het project “Mijn Berm Bloeit” en is ontwikkeld door FLORON en De
Vlinderstichting (https://www.floron.nl/bermen). In 2019 is de index berekend in
de ingezaaide- en controlebermen voor het project “Verfijning van de nectarindex
in Gelderland”, ook gefinancierd door de provincie Gelderland. Voor de nectarindex
tellen er twee onderdelen mee: de hoeveelheid aanwezige nectarproductie en de
bloemenrijkdom. De nectarproductie is berekend per plantensoort en is gebaseerd
op de Britse AgriLand Nectar Database. In totaal vallen er drie punten hiervoor te
behalen, waarbij de hoogste score de meeste nectar betekend. De andere
component is de hoeveelheid bloemen, en die telt mee voor de andere twee
punten.
Alle ingezaaide bermen hadden in 2019 een nectarindex van 5. Dat wil zeggen dat
zowel de nectarscore als de bloemenscore goed is. Bij de controlebermen kwam
het gemiddelde uit op een 3,8, wat nog steeds goed is. Het verschil kwam zowel
door een lagere nectarscore (2,2 in plaats van 3) als een lagere bloemenscore (1,6
in plaats van 2, tabel 1). Aangezien zowel de ingezaaide bermen als de
controlebermen hoog scoorden is de vergelijking gemaakt met andere bermen die
in de buurt van de onderzoeklocaties lagen. Rond de N837 (Zetten) zijn andere
bermen gemonitord, en die hebben twee keer een nectarindex van 1 en de andere
keer van 3. In de buurt van de N346 zijn ook meerdere bermen gemonitord.
Verderop langs de provinciale berm zijn twee bermen met een nectarindex van 3
en de bermen van de kleinere wegen rond de onderzochte bermen hebben een
score 1. Rond de N801 en N813 zijn er nog geen bermen rond de controlebermen
geteld. Ondanks dat de controlegebieden een lagere nectarindex hebben dan de
ingezaaide bermen scoren ze dus nog steeds hoog.
Tabel 1. De nectarindex van de onderzochte provinciale bermen. De ingezaaide bermen scoren optimaal
met een nectarindex van 5. De controlebermen hebben een lagere gemiddelde nectarindex van 3,8.

Locatie

Transect

Nectarscore

Bloemenscore

Nectarindex

N837

inzaai

3

2

5

N837

controle

2

2

4

N813

inzaai

3

2

5

N813

controle

3

2

5

N346

inzaai

3

2

5

N346

controle

2

1

3

N801A

inzaai

3

2

5

N801A

controle

2

2

4

N801B

inzaai

3

2

5

N801B

controle

2

1

3

Gemiddeld

inzaai

Gemiddeld

controle

3

2

5

2,2

1,6

3,8
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Figuur 4. Er is geen aantoonbaar verschil tussen het totale nestoppervlak per nectarindex in de vijf
Gelderse bermen. De grotere variatie bij nectarindex 5 kan verklaard worden doordat er meer bermen
die waarde hadden.

Het onderzoek wil antwoord geven op de vraag of kruidenrijke bermen kunnen
bijdragen aan de biodiversiteit en daarmee aan de beheersing van de
eikenprocessierups. Daarom is er ook onderzocht of er een verband is tussen de
nectarindex en de totale nestoppervlakte. Er is geen aantoonbaar verschil
gevonden tussen de nectarindex en de totale nestoppervlakte (figuur 4). Dit komt
omdat zowel de controle- als de ingezaaide bermen bloemrijk zijn. Er zijn slechts
twee bermen met een nectarindex 3 en twee met een nectarindex 4. Ook wanneer
de nectarindex wordt opgesplitst in de nectarscore en de bloemenscore worden er
geen verschillen gevonden. Naast de nectarindex is er ook onderzocht of er een
verschil is tussen het aantal aanwezige kruiden en de totale oppervlakte aan
nesten. Dit verband is ook nog niet aan te tonen (P = 0.92). Dit komt mogelijk
doordat het enige tijd duurt tot een populatie voldoende natuurlijke vijanden zich
heeft opgebouwd om het de aantallen eikenprocessierupsen te kunnen
onderdrukken.

4.3 Biodiversiteit
In 2019 is de biodiversiteit gemeten met raamvallen en met transecttellingen van
dagvlinders. De raamvallen zijn vier momenten geleegd en er zijn totaal 5.604
ongewervelden mee gevangen. Dit is meer dan in 2018 (3.800) en 2017 (4.551),
ondanks dat er in 2019 van vijf momenten geen data bekend is omdat de vallen
kapot waren gegaan of waren verdwenen. Bij de analyses zijn zowel de locaties
waar niks van bekend was als de andere gepaarde bermen niet meegenomen.
Daarna bleven nog 4.773 ongewervelden over, verdeeld over 2.728 exemplaren uit
de controleberm en 2.045 uit de ingezaaide berm. De groep waarvan de meeste
exemplaren waren gevangen zijn 2590 vliegen (Brachycera), waarvan het grootste
gedeelte kleiner dan 1 centimeter was. De tweede groep was met 690 exemplaren
de snuitkevers (Curculionoidea) en de derde grootste groep de herbivore wantsen
(Heteroptera) met 398 exemplaren.
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Er is geen verschil aan te tonen tussen het totaal aantal ongewervelden in de
ingezaaide berm ten opzichte van de controleberm. Wanneer de data wordt
opgesplitst per periode dat de raamvallen hebben gehangen lijkt het dat er in de
eerste periode meer ongewervelden met de raamval zijn gevangen in de
controleberm ten opzichte van de ingezaaide berm (figuur 5). Er is deze periode
maar van twee gepaarde locaties data beschikbaar omdat er deze periode veel
vallen waren verdwenen. Daardoor wordt de schatting van de spreiding te klein om
betrouwbare uitspraken over de verschillen te doen. Daardoor is dit niet erg
betrouwbaar om uitspraken aan te doen. Het aantal in één van die twee bermen
wordt veroorzaakt doordat bijna 2/3 van het aantal bestaat uit herbivore wantsen.
Bij de andere berm is meer spreiding over verschillende soortgroepen. Van de
andere tijdsperioden waren respectievelijk 3,5 en 5 gepaarde locaties geteld. Bij
deze locaties waarbij de meerderheid van de gepaarde bermen wel was geteld zijn
geen verschillen aan te tonen tussen de ingezaaide en de controleberm.

Figuur 5. Aantal ongewervelden die met de raamvallen in de vijf Gelderse bermen zijn gevangen per
tijdsperiode. De eerste periode zijn er gegevens van twee gepaarde bermen, de tweede periode van drie
gepaarde bermen en van zowel de derde als de vierde periode van alle vijf de gepaarde bermen.

Zowel in 2018 als in 2019 is er geen aantoonbare relatie gevonden tussen het
aantal soorten kruiden en de hoeveelheid ongewervelden. In 2018 leek dat te
komen door een uitschieter in één berm, maar in 2019 lijkt er helemaal geen effect
van het aantal plantensoorten op het aantal ongewervelden te zijn (p = 0,98). Ook
is het aantal ongewervelden gecorreleerd aan de nectarindex. Hieruit blijkt dat in
de bermen met een nectarindex 3 de meeste ongewervelden zijn gevangen. Een
verklaring hiervoor is er nog niet, en de resultaten naar het lopende onderzoek van
de nectarindex biedt hier hopelijk een uitleg bij. Deze gegevens zijn echter nog niet
gepubliceerd.
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4.3.1 Bijen
De bijen zijn in 2017 en 2018 geïnventariseerd met de gele vangbakken,
netvangsten en met de raamvallen. In 2019 zijn de bijen alleen gemonitord met
raamvallen. Voor de vergelijkingen tussen de jaren zijn alleen de gegevens gebruikt
uit deze raamvallen. Er zijn zowel in 2017, 2018 als 2019 geen verschillen gevonden
tussen de ingezaaide en de controlebermen (figuur 6). Mogelijk zou dit verklaard
kunnen worden doordat de meeste bijen juist lager bij de grond vliegen en niet in
de boomkronen.

Figuur 6. Het aantal bijen in vijf Gelderse bermen die zijn gevangen met de raamvallen. Zowel in 2017
(glm, df = 8,7, p=0,666), 2018 (glm, df = 8,7, p=0,169) als in 2019 (glm, df = 8,7, p=0,814) is er geen
verschil aan te tonen tussen het aantal bijen in de controlebermen en in de ingezaaide bermen.

Hoewel er geen verschillen zijn aan te tonen tussen predatoren uit de ingezaaide
en de controlebermen zijn er in 2019 als interessante bijkomstigheid wel 15
soorten wilde bijen aangetroffen, zowel in de ingezaaide bermen als de
controbermen. De honingbijen zijn niet in deze lijst opgenomen. Zie voor de
volledige lijst bijlage III. Dit zijn de volgende soorten:
- 1 Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
- 1 Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata)
- 1 Wimperflankzandbij (Andrena dorsata)
- 1 Breedrandzandbij (Andrena synadelpha)
- 1 Tuinhommel (Bombus hortorum)
- 3 Steenhommel (Bombus lapidarius)
- 1 Veldhommel (Bombus lucorum)
- 6 Akkerhommel (Bombus pascuorum)
- 2 Weidehommel (Bombus pratorum)
- 22 Aardhommel (Bombus terrestris)
- 1 Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) Rode lijst: kwetsbaar
- 1 Wormkruidzijdebij (Colletes daviesanus)
- 1 Breedkaakgroefbij (Lasioglossum laticeps)
- 1 Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio)
- 2 Rosse metselbij (Osmia bicornis)
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4.3.2 Dagvlinders
In 2019 zijn er relatief veel dagvlinders gezien; 130 ten opzichte van 30 in 2018 en
125 in 2017. In totaal werden er in 2019 16 verschillende soorten dagvlinders
waargenomen. Het bruin zandoogje werd het meest waargenomen met 33
exemplaren. Het zwartsprietdikkopje stond op de tweede plek met 24 soorten en
het klein koolwitje en koevinkje deelden de derde plek met 14 exemplaren. Dit zijn
allen soorten die profiteren van een goed bermbeheer.
In de ingezaaide bermen zijn er in 2019 significant meer gezien dan in de
controlebermen (figuur 7, glm, df = 10, 9, p = 0,005). Ondanks dat er ook in de
controlebermen relatief veel soorten kruiden aanwezig waren met ook een hoge
nectarindex, was het tijdens sommige bezoeken niet verrassend dat er minder
vlinders in de controlebermen aan werden getroffen als net was gemaaid (afb. 7).

Afbeelding 7. verschil tussen de ingezaaide berm (links) en de controleberm (rechts) langs de N346. In de
ingezaaide berm staan nog meer planten te bloeien ten opzichte van de gemaaide controleberm.

Figuur 7. Wanneer alle jaren bij elkaar worden geanalyseerd worden er significant meer dagvlinders
waargenomen in de ingezaaide bermen ten opzichte van de controlebermen (glm, df = 52,48, p=0,022).
Wanneer elk jaar apart wordt geanalyseerd was dit tot en met 2018 niet aan te tonen. In 2019 zijn er
vervolgens significant meer dagvlinders waargenomen in de ingezaaide berm ten opzichte van de
controleberm(glm, df = 10, 9, p = 0,005).

De Vlinderstichting 2019/ Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2019

16

Andere opmerkelijke vangsten
Naast de vlinders en bijen konden er door Jeroen meer soorten mieren en wespen
op naam worden gebracht. Dit leverde in 2018 al een waarneming van de zeer
zeldzame vroege keverdoder (Tiphia villosa) op en in 2017 een gevleugeld
exemplaar van de compostmier op in de raamval langs de N346. Dit jaar zat er
weer één compostmier in een raamval, maar nu langs de N837 bij Heteren.

4.4 Potentiële natuurlijke vijanden
Het ontstaan van een populatie natuurlijke vijanden is afhankelijk van de
hoeveelheden rupsen. Wat er uiteindelijk uitvliegt zal zich in de regio verspreiden
en hopelijk op termijn een positief neveneffect bewerkstelligen. Alle soortgroepen
waarvan ten minste één soort is waargenomen dat ze leven van de rupsen van de
eikenprocessierups zijn als potentiële natuurlijke vijanden meegenomen. Tussen
alle ongewervelden zaten in 2019 266 potentiele natuurlijke vijanden. Welke
groepen worden gerekend tot de potentiële natuurlijke vijanden is te vinden in
bijlage II.
Met de raamvallen is er in 2019 geen verschil aan te tonen tussen het aantal
potentiële natuurlijke vijanden in de ingezaaide en de controleberm (glm, df = 9,8,
p = 0,401). Mogelijk kost het meer tijd om een grotere populatie potentiele
natuurlijke vijanden op te bouwen. Ook wanneer de soortgroepen apart worden
geanalyseerd is er geen verschil aan te tonen tussen het aantal potentiële
natuurlijke vijanden in de ingezaaide en de controleberm (figuur 8). Alleen de
groepen waarbinnen meer dan vijf exemplaren zijn gevangen worden op de figuur
weergeven.

Figuur 8. Aantal natuurlijke vijanden in de raamvallen in 2019 verdeeld per soortgroep in de
controlebermen en de ingezaaide bermen. Bij geen enkele groep zijn er significant meer exemplaren
waargenomen in de controleberm ten opzichte van de ingezaaide berm. Alleen de soortgroepen waar
meer dan vijf individuen van zijn waargenomen worden weergegeven.

Ook bij de potentiele natuurlijke vijanden is een relatie gezocht met het aantal
plantensoorten, maar evenmin gevonden (p=0,72). Tevens is er geen correlatie
aangetoond tussen het aantal potentiele natuurlijke vijanden en het oppervlak aan
nesten van de eikenprocessierups (p=0,53).
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Binnen twee families van potentiële natuurlijke vijanden zijn de belangrijkste
genussen tot op soortniveau gedetermineerd. Dit zijn de sluipwespen
(Ichneumonidae) en sluipvliegen (Tachinidae). Binnen deze twee families zitten
enkele zeer specialistische soorten die enkel op de eikenprocessierups parasiteren,
en daarmee erg effectief de eikenprocessierups kunnen bestrijden. Daarnaast
zitten er enkele soorten bij die naast de eikenprocessierups ook nog meerdere
gastheren gebruiken.

Sluipvliegen
In 2017 zijn vier soorten sluipvliegen gevangen waarvan bekend is dat ze op
eikenprocessierupsen parasiteren. Van elke soort werd slechts één exemplaar
gevangen. In 2018 werd er nog maar één dergelijke soort sluipvlieg gevangen, maar
wel zeven exemplaren hiervan (tabel 2). Dit betrof Carcelia iliaca (afb. 8), een soort
die alleen maar parasiteert op de rupsen van de eikenprocessierups. In 2019 was er
geen enkele sluipvlieg waargenomen in de raamvallen, terwijl er in 2018 wel meer
nesten waren geparasiteerd langs de N813, voornamelijk door C. iliaca. Dat deze
niet met de raamvallen zijn gevangen komt waarschijnlijk omdat de raamvallen
voor C. iliaca niet op de ideale plek hangen. Deze vliegen zijn waarschijnlijk
voornamelijk actief rond de dunnere takken van de eiken en komen minder in de
buurt van de stam, waar de raamval hing. In 2017 is er wel één C. iliaca in de
raamval terecht gekomen. De zeven exemplaren in 2018 waren allen gevangen met
de gele vangbakken. De raamvallen hangen wel op de goede plek om sluipwespen
te vangen die zich rond de nesten ophouden.
Tabel 2. Soorten en aantallen sluipvliegen die in 2017, 2018 zijn gevangen in de gele vangbakken,
raamvallen en de slagnetten. In 2019 is enkel gevangen met de raamvallen.

Phryxe vulgaris
Blondelia nigripes
Carcelia iliaca
Pales pavida

2017
1 (gele vangbak)
1 (raamval)
1 (raamval)
1 (gele vangbak)

2018
0
0
7 (gele vangbak)
0

2019
0
0
0
0

Afbeelding 8. Een specialistische sluipvlieg op de rupsen van de eikenprocessierups; Carcelia iliaca.
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Sluipwespen
Daarnaast is er binnen de echte sluipwespen in 2017 één soort gevangen die onder
andere op processievlinders parasiteert. In 2018 waren dit in totaal tien
exemplaren van vijf soorten (tabel 3). Hieronder bevonden zich geen soorten die
enkel op de eikenprocessierups parasiteren. In 2019 waren er zeven Pimpla
turionellae gevangen; 6 in de controlebermen en 1 in de ingezaaide berm. Deze
soort parasiteert onder andere op de eikenprocessierups en is alle jaren enkel met
de raamvallen gevangen.
Tabel 3. Soorten en aantallen sluipwespen die in 2017 en 2018 zijn gevangen in de gele vangbakken,
raamvallen en de slagnetten. In 2019 is alleen gevangen met raamvallen.

2017
Endromopoda detrita
Pimpla insignatoria

0
0

2018
1 (gele vangbak)
1 (gele vangbak)

Pimpla spuria
Pimpla turionellae
Schizopyga frigida

0
5 (raamval)
0

1 (gele vangbak)
5 (raamval)
3 (gele vangbak)

2019
0
0
0
7 (raamval)
0
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Natuurlijke vijanden in de nesten van de eikenprocessierups
Dat populaties natuurlijke vijanden zich moeten opbouwen is ook te
zien langs de N813 waar van 2015 t/m 2019 een aantal nesten van de
eikenprocessierups zijn onderzocht op poppen van sluipwespen en –
vliegen. Dit is gedaan door met een hoogwerker de nesten uit de boom
te halen (afb. 9, 10). Om de potentiële natuurlijke vijanden in kaart te
brengen zijn de nesten van de eikenprocessierups voorzichtig geopend
en bemonsterd. Enkele geparasiteerde rupsen zijn meegenomen om uit
te kweken om te weten welke soorten het betrof. Slechts een beperkt
deel van geparasiteerde rupsen is meegenomen, om eventuele
negatieve effecten op de populatie natuurlijke vijanden te voorkomen.
Nadat de nesten zijn onderzocht zijn ze weer voorzichtig dicht gemaakt
zodat de overige natuurlijke vijanden veilig blijven. De uitgekomen
parasieten zijn ook weer vrij gelaten.
Tabel 4 laat het percentage parasitering zien langs de transecten aan
de N813. In 2015 is het transect nog behandeld tegen de rupsen van de
eikenprocessierups. Het spuiten tegen de eikenprocessierups en
wegzuigen van de nesten heeft niet alleen een effect op de
eikenprocessierups zelf, maar ook op de natuurlijke vijanden. In 2016
zijn in totaal 34 nesten van de eikenprocessierups onderzocht. Alle
nesten waren leeg en daardoor kon er ook niet worden vastgesteld of
ze waren geparasiteerd. Dit kwam waarschijnlijk door de bestrijding. In
2017 waren er drie keer zoveel nesten onderzocht; 91. Toen was er nog
maar 32% van de nesten leeg en was 23% van de nesten geparasiteerd.
In 2018, weer een jaar later na de behandeling van de nesten, waren er
102 nesten onderzocht op parasitering, en toen was maar liefst 69%
van de nesten geparasiteerd.

Afbeelding 9. Met de hoogwerker naast de
ingezaaide berm op zoek naar nesten van de
eikenprocessierups en hun natuurlijke vijanden.
Foto: Silvia Hellingman.

Afbeelding 10. In de hoogwerker met een speciaal
pak tegen de brandharen van de
eikenprocessierups werd er naar potentiële
natuurlijke vijanden gezocht. Foto: Silvia
Hellingman.

Tabel 4. Percentage geparasiteerde nesten van de eikenprocessierups langs het transect
aan de N813. Tussen de haakjes achter het jaar staan het aantal onderzochte nesten.

Jaar

% Uitgevlogen

% Geparasiteerd

% Verlaten/ leeg of
opgevreten

% Overige

2015 (0)
2016 (34)
2017 (91)

0
44

0
23

100
32

0
1

2018 (103)
2019 (177)

10
19

69
36

14
46

8
0

In 2019 zijn er opvallend meer nesten verlaten/leeg of leeggegeten. Hoe dit kan en
wat dit betekent weten we nog niet. De meeste nesten waren hiervan verlaten,
wat zou kunnen betekenen dat de rupsen aan de wandel zijn gegaan en ergens
anders een nest hebben gevormd, mogelijk ook in de grond. Het percentage
uitgevlogen nesten, ter herkennen aan de gaten in de nesten, is toegenomen. Het
kan echter wel zo zijn dat er in deze nesten ook nog parasieten aanwezig zijn. Van
deze locatie worden momenteel monsters van de (grond)nesten uitgekweekt. De
uitslag volgt in 2020.
Dit onderzoek heeft echter maar in één berm plaatsgevonden, dus patronen
kunnen niet worden gegeneraliseerd, maar het lijkt er sterk op dat de populatie
aan specialistische natuurlijke vijanden zich ook in de nesten opbouwt.
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Ondertussen zijn alle nesten van 2018 uitgevlogen. Uit de vier nesten kwamen 296
natuurlijke vijanden. Dit betroffen bijna allemaal de specialistische sluipvlieg
Carcelia iliaca. Dit hoge aantal sluipvliegen in de nesten is niet terug te zien in de
vangsten met de raamvallen van 2019, waardoor er gekeken moet worden naar
een andere manier om de parasitering in elke berm te bepalen.
Er was één sluipwesp gevangen, waarschijnlijk Netelia testacea, die helaas
ontsnapte waardoor hij niet met zekerheid valt te determineren. Daarnaast zijn er
nog 4 onbekende sluipvliegen uitgekomen. Een verdere toelichting over de opbouw
van natuurlijke vijanden wordt door Silvia Hellingman gegeven in bijlage IV.

Afbeelding 11. Twee uitgelopen soorten parasieten. Links de mogelijke Netelia en rechts de
specialistische sluipvlieg Carcelia iliaca. Foto’s: Silvia Hellingman.
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4.5 Imago’s in de feromoonvallen

Aantal vlinders per val

De mannelijke vlinders van de eikenprocessierups zijn met een synthetische
sekslokstof van een vrouwtje, oftewel feromoon, gevangen. Door op de geurstof af
te komen kwamen de vlinders in een valletje terecht, en konden vervolgens
worden onderzocht. Elke vlinder is geteld en er is bepaald hoe vers de vlinder was,
waarmee een schatting kon worden gedaan of die van dichtbij of van verderweg
vandaan kwam.

Gemiddeld aantal mannelijke
eikenprocessievlinders per feromoonval
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Provincie Gelderland

Landelijk

Project Bloemrijke bermen

Figuur 9. Gemiddeld aantal mannelijke eikenprocessievlinders per feromoonval in Nederland, Gelderland
en dit project. In alle bermen zijn in 2019 minder nesten dan in 2018. bron: Silvia hellingman.

2019
Van jaar tot jaar zit er veel variatie in de hoeveelheid mannelijke imago’s die met
de feromoonvallen worden gevangen. Vanaf het begin van het project worden er
meer vlinders in de bermen van dit onderzoek aangetroffen dan de landelijke en
provinciale gemiddelden (figuur 9). Het kan zijn dat veel rupsen in verlengde
diapauze zijn gegaan en niet zijn uitgevlogen in 2019. Deze verlengde diapauze
wordt onderzocht door Silvia Hellingman.
Tussen de ingezaaide en de controleberm is geen verschil tussen het aantal
gevangen mannetjes wanneer de data van alle jaren wordt vergeleken (figuur 10,
glm, df = 57,60, p= 0.9309). Ook wanneer alleen de data uit 2019 wordt gebruikt is
er geen verschil aan te tonen tussen het aantal gevangen vlinders in de ingezaaide
en de controleberm (glm, df = 18,19, p= 0.787). In de onderzochte bermen zijn er in
2018 significant meer mannelijke vlinders gevangen ten opzichte van 2017 (post
hoc Tukey test, p<0,001). In 2019 waren er weer significant minder mannetjes
gevangen ten opzichte van 2018 (post hoc Tukey test, p<0,001). In 2019 waren er
maar net significant meer mannetjes gevangen dan in 2017 (post hoc Tukey test,
p=0,034).
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Figuur 10. Er is geen significant verschil tussen het aantal vlinders dat is gevangen met de
feromoonvallen in de ingezaaide bermen en de controlebermen in alle jaren bij elkaar (glm, df = 57,60,
p= 0.9309) als afzonderlijk in 2019 (glm, df = 18,19, p= 0.787).

Van alle vlinders die in de feromoonvallen terecht komen, wordt onderzocht of de
vlinders “vers” zijn of niet. Verse vlinders zijn meestal net uit de pop gekomen in de
directe omgeving van de locatie waar ze gevangen zijn. Niet-verse vlinders zijn
vlinders die al hebben gepaard en/of afkomstig zijn van een locatie verder weg
gelegen. Zodra een mannetje uit de pop komt, gaat deze op zoek naar een
vrouwtje om te paren. Het vers uitgekomen mannetje wordt meteen aangetrokken
door het feromoon in een straal van 50 meter van de val. De verse vlinders zijn
beoordeeld op specifieke uiterlijke kenmerken die zij alleen nog vlak na ontpoppen
vertonen en nog niet hebben gepaard. Hieronder valt voornamelijk de
beschadiging op de kop en de vleugels. Naarmate ze verder vliegen raken ze onder
andere schubben en daarmee tekening kwijt. Een klein deel van de verse
mannetjes komt uit de verder liggende omgeving in een straal van 1 tot 4 kilometer
van de val. Het volgen van de gevangen verse mannetjes geeft dan ook inzicht in de
populatie-opbouw in de directe omgeving van de val. Niet-verse vlinders zijn
vlinders die voor het merendeel migreren uit verder weg gelegen locaties waar zij
zijn uitgekomen. Echter, een klein deel van niet vers gevangen mannetjes kan ook
hebben gepaard in de buurt van de val. Of de vlinders al gepaard hebben is vast te
stellen door naar de mannelijke geslachtsorganen te kijken (persoonlijke
mededeling Silvia Hellingman).
Er is geen significant verschil tussen de verse vlinders in de ingezaaide en de
controlebermen wanneer alle jaren samen worden geanalyseerd (figuur 11, glm, df
= 60,57, p = 0,147). Ook wanneer alleen 2019 afzonderlijk wordt geanalyseerd is er
geen verschil tussen de ingezaaide en de controlebermen (glm, df = 18,19, p =
0.845). Wel zijn er in 2018 significant meer verse imago’s waargenomen ten
opzichte van 2017 (post hoc Tukey test, p<0,0001). In 2019 werden er vervolgens
weer significant minder waargenomen dan in 2018 (post hoc Tukey test, p<0,0001),
wat evenveel was als in 2017 (post hoc Tukey test, p= 0.5474).
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Fig. 11. Er is geen significant verschil tussen de verse vlinders in de ingezaaide en de controlebermen
wanneer alle jaren samen worden geanalyseerd (glm, df = 60,57, p = 0,147). Ook wanneer alleen 2019
afzonderlijk wordt geanalyseerd is er geen verschil tussen de ingezaaide en de controlebermen (glm, df =
18,19, p = 0.845).

Op figuur 12 is het aandeel verse vlinders ten opzichte van het totaal aantal
vlinders te zien per jaar en per behandeling. Er zijn geen verschillen aan te tonen
tussen het aandeel verse vlinders in de ingezaaide bermen en de controlebermen.
Wel is het aandeel verse vlinders in 2019 significant lager dan in 2017 (post hoc
Tukey test, p<0,017). Het landelijke gemiddelde aan verse vlinders lag in 2019 op
9,86%. In Gelderland bedroeg dit 8,19% per val, inclusief de onderzochte bermen
van dit project. Deze lagere aantallen in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren is
zowel landelijk als provinciaal (persoonlijke mededeling Silvia Hellingman).

Figuur 12 Het aandeel verse imago’s in de feromoonvallen in de acht Gelderse bermen. Er is geen
aantoonbaar verschil tussen de ingezaaide bermen en de controlebermen. In 2019 is het aandeel verse
vlinders wel aantoonbaar lager dan in 2017, het eerste jaar dat de imago’s zijn gevangen.

Er is geen relatie tussen het oppervlak aan nesten en het aandeel verse vlinders dat
wordt gevangen in de feromoonvallen (p=0,17).
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5. Uitkomsten per locatie
Hieronder volgen de resultaten per locatie. In de tabellen zijn alleen de resultaten
van 2017 en 2018 weergegeven. De gegevens van eerdere jaren zijn terug te
vinden in bijlage V. Van de ingezaaide bermen zijn alleen gegevens opgenomen
van de planten uit 2017 en 2018. De jaren ervoor zijn niet gemonitord omdat die
bermen een nieuw zaaibed hebben gekregen.

N813 Didam – Wehl
In tabel 5 is een overzicht weergegeven
van de verschillen tussen de ingezaaide
(afb. 12) en de controleberm langs de
N813.
2019
In 2019 zijn er zowel meer als een groter
oppervlak aan nesten van de
eikenprocessierups waargenomen in de
controleberm ten opzichte van de
ingezaaide berm. In de ingezaaide berm
waren meer ongewervelden gevangen en
ook meer potentiële natuurlijke vijanden.
Er zijn in de ingezaaide berm 8 bijen
waargenomen tegenover 3 in de
controleberm. Alle dagvlinders zijn
waargenomen in de ingezaaide berm. In
totaal zijn er 6 dagvlinders waargenomen
Afbeelding 12. De ingezaaide berm langs de N813 in juni 2019.
over drie soorten; het bruin zandoogje (1
ex), bruin blauwtje (3 ex.) en klein
koolwitje (2 ex.). Vooral het bruine blauwtje is een leuke waarneming, want deze
staat als gevoelig op de rode lijst (van Swaay, 2019). Er waren bijna evenveel
soorten planten waargenomen in de ingezaaide en de controleberm, en beide
bermen scoorden ook maximaal met de nectarindex. De aantallen van voorgaande
jaren is terug te vinden in bijlage V.
Tabel 5. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
N813 bij Didam.

N813

2019
inzaai

Aantal nesten EPR

controle

187

237

65.740

152.946

Aantal vangsten raamval

244

173

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

22

10

Aantal bijen

8

3

Aantal soorten dagvlinders

3

0

Aantal dagvlinders

6

0

Aantal soorten planten

23

24

Nectarindex

5

5

Oppervlak nesten EPR

(cm2)
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N837 Heteren naar Indoornik
In tabel 6 is een overzicht weergegeven van de verschillen tussen de ingezaaide
(afb. 13) en de controleberm langs de N837.
2019
Langs de N837 zijn in 2019 de nesten van
de eikenprocessierups weggehaald.
Hierdoor zijn de verschillen tussen beide
bermen lastig te verklaren. Ondanks het
weghalen van de nesten zaten er in de
ingezaaide berm nog 47 nesten van de
eikenprocessierups ten opzichte van één in
de controleberm. Ook was het totale
oppervlak aan nesten groter. Met de
raamval waren er in de ingezaaide berm
meer ongewervelden gevangen en ook
waren er meer potentiële natuurlijke
vijanden in deze berm. Ondank dit verschil
waren er in de ingezaaide berm geen bijen
gevangen terwijl er in de controleberm 14
bijen waren gevangen. Zowel in de
ingezaaide berm als in de controleberm
geen dagvlinders waargenomen. In de
Afbeelding 13. De ingezaaide berm langs de N837 in juni 2019.
ingezaaide berm stonden 31 soorten
planten ten opzichte van 20 soorten in de controleberm. De ingezaaide berm
scoorde ook een maximale nectarindex van 5. De controleberm kreeg een index
van 4. De aantallen van voorgaande jaren is terug te vinden in bijlage V.
Tabel 6. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
N837.

N837

2019
inzaai

Aantal nesten EPR

controle

47

1

5.530

150

Aantal vangsten raamval

172

107

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

19

7

Aantal bijen

0

14

Aantal soorten dagvlinders

0

0

Oppervlak nesten EPR

(cm2)

Aantal dagvlinders

0

0

Aantal soorten planten

31

20

Nectarindex

5

4
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N346 Zutphen – Lochem
In tabel 7 is een overzicht weergegeven van de verschillen
tussen de ingezaaide (afb. 14) en de controleberm langs de
N346.
2019
Langs de N346 waren twee keer zoveel nesten van de
eikenprocessierups waargenomen in de ingezaaide berm. Het
totale oppervlak aan nesten was 2,7 keer zo groot in de
ingezaaide berm. In de controleberm zijn ook meer
ongewervelden gevangen. 1.409 ten opzichte van 580 in de
ingezaaide berm. Ook was het aandeel potentiële natuurlijke
vijanden hoger in de controleberm. In de ingezaaide berm
waren vier soorten bijen aanwezig ten opzichte van 1 in de
controleberm. In totaal zijn er 6 dagvlinders waargenomen; 1
klein koolwitje in de controleberm en 5 vlinders in de
ingezaaide berm: 1 zwartsprietdikkopje, 1 kleine vuurvlinder,
2 klein koolwitje en 1 citroenvlinder. In de ingezaaide berm
stonden 25 soorten planten. In de controleberm stonden er
21 planten. De ingezaaide berm scoorde ook de hoogst
mogelijke nectarindex 5 ten opzichte van een nectarindex van
3 in de controleberm. De aantallen van voorgaande jaren is
terug te vinden in bijlage V.

Afbeelding 14. De ingezaaide berm langs de N346 in juni 2019.

Tabel 7. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
N346.

N346

2019
inzaai

Aantal nesten EPR
Oppervlak nesten EPR

(cm2)

controle

105

53

46.173

17.211

Aantal vangsten raamval

580

1.409

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

24

65

Aantal bijen

4

1

Aantal soorten dagvlinders

4

1

Aantal dagvlinders

5

1

Aantal soorten planten

25

21

Nectarindex

5

3
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N801A Barneveld - Wekerom
In tabel 8 is een overzicht weergegeven van de verschillen tussen de ingezaaide
(afb. 15) en de controleberm langs de N801A.
2019
Langs de N801A zijn ten opzichte van de
andere bermen relatief weinig nesten
van de eikenprocessierups
waargenomen. In de controleberm zaten
er 36, wat drie keer meer is dan de
ingezaaide berm. Ook het totaal
oppervlak aan nesten was met 2.055
groter dan de 1.261 in de ingezaaide
berm. In de ingezaaide berm zijn 289
ongewervelden waargenomen ten
opzichte van 174 in de controleberm. In
de controleberm zijn wel iets meer
potentiële natuurlijke vijanden gevangen.
In de ingezaaide berm waren elf bijen
waargenomen ten opzichte van drie in de
controleberm. Alle dagvlinders zijn
waargenomen in de ingezaaide berm. Dit
waren maar liefst 18 exemplaren over 10
Afbeelding 15. De ingezaaide berm langs de N801A in juni 2019.
soorten: 2 atalanta, 1 bont zandoogje, 1
citroenvlinder, 2 distelvlinders, 4 groot
koolwitjes, 1 klein geaderd witje, 1 klein koolwitje, 1 kleine vos, 2 kleine vuurvlinder
en 3 zwartsprietdikkopjes. In de ingezaaide berm stonden 34 soorten planten ten
opzichte van 13 in de controleberm. De ingezaaide berm scoorde ook een hogere
nectarindex met 5 ten opzichte van een indexcijfer 4 in de controleberm. De
aantallen van voorgaande jaren is terug te vinden in bijlage V.
Tabel 8. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
N801A.

N801A

2019
inzaai

Aantal nesten EPR

controle

12

36

1.261

3.055

289

174

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

9

12

Aantal bijen

11

3

Aantal soorten dagvlinders

10

0

Aantal dagvlinders

18

0

Aantal soorten planten

34

13

Nectarindex

5

4

Oppervlak nesten EPR (cm2)
Aantal vangsten raamval
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N801B Wekerom - Otterlo
In tabel 9 is een overzicht weergegeven van de verschillen tussen de ingezaaide
(afb. 16) en de controleberm langs de N801B.
2019
De minste nesten van de eikenprocessierups
zijn waargenomen langs de N801B. In de
ingezaaide berm hingen maar elf nesten ten
opzichte van vier in de controleberm. In de
controleberm werden 865 ongewervelden
gevangen waarvan 54 potentiële natuurlijke
vijanden. In de ingezaaide berm waren dit 760
ongewervelden en 29 potentiële natuurlijke
vijanden. In de controleberm werden ook meer
bijen gevangen, 19 stuks, ten opzichte van 13 in
de ingezaaide berm.
In totaal werden er drie dagvlinders
waargenomen. Deze werden allemaal in de
ingezaaide berm waargenomen. Het betrof 2
klein koolwitjes en 1 koevinkje. In de ingezaaide
berm werden 39 soorten planten aangetroffen
en scoorde een nectarindex van 5. In de
Afbeelding 16. De ingezaaide berm langs de N801B in juni 2019.
controleberm waren dit 19 soorten planten en
daarmee scoorden de berm een nectarindex
van 3. De aantallen van voorgaande jaren is terug te vinden in bijlage V.
Tabel 9. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
N801B.

N801B

2019
inzaai

Aantal nesten EPR

controle

11

4

1.903

489

Aantal vangsten raamval

760

865

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

29

54

Aantal bijen

13

19

Aantal soorten dagvlinders

2

0

Aantal dagvlinders

3

0

Aantal soorten planten

39

19

Nectarindex

5

3

Oppervlak nesten EPR (cm2)
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Renkum
In tabel 10 is een overzicht weergegeven van de verschillen tussen de ingezaaide
(afb. 17) en de controleberm langs de bermen in Renkum.
2019
In de ingezaaide berm werden 19 nesten van de
eikenprocessierups waargenomen ten opzichte
van 11 in de controleberm. Het totaal oppervlak
aan nesten van in de ingezaaide berm met 3.364
cm2 ook groter dan de controleberm met een
oppervlakte van 1.872 cm2. In deze bermen zijn
geen raamvallen gehangen waardoor ook het
aantal bijen niet is geteld. In de berm werden
maar liefst 38 dagvlinders waargenomen over 5
soorten; 7 in de controleberm en 31 in de
ingezaaide berm. In de controleberm werden 2
bruin zandoogjes, 2 hooibeestjes en 3
zwartsprietdikkopjes waargenomen. In de
ingezaaide berm waren dit: 13 bruin zandoogjes, 1
bruine vuurvlinder, 1 klein koolwitje en 16
zwartsprietdikkopjes. De bruine vuurvlinder staat
als kwetsbaar op de rode lijst (van Swaay, 2019). In
Afbeelding 17. De ingezaaide berm bij Renkum in juni 2019.
de ingezaaide berm stonden totaal 35 soorten
planten ten opzichte van de 12 in de
controleberm. De nectarindex was hier niet bepaald. De aantallen van voorgaande
jaren is terug te vinden in bijlage V.
Tabel 10. Samenvatting van de resultaten van de effectmeting in 2017 en 2018 op de transecten langs de
bermen in de gemeente Renkum.

Renkum

2019
inzaai

Aantal nesten EPR

controle

19

11

3.364

1.872

Aantal vangsten raamval

-

-

Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

-

-

Aantal bijen

-

-

Aantal soorten dagvlinders

4

3

Aantal dagvlinders

31

7

Aantal soorten planten

35

12

-

-

2

Oppervlak nesten EPR (cm )

Nectarindex
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6. Conclusie en discussie
Sinds 2015 doen we onderzoek in provinciale bermen in Gelderland naar het effect
van bloemrijke bermen op de hoeveelheid eikenprocessierupsen. Er is begonnen
met vijf bermen die zijn ingezaaid en vijf bermen in de directe omgeving om het
resultaat mee te vergelijken. Later zijn ook de gemeente Heerde, Renkum en
Rheden aangehaakt om het aantal onderzoeksbermen te vergroten. In deze
bermen zijn de hoeveelheid nesten van de eikenprocessierups, mannelijke
eikenprocessievlinders, de vegetatie, dagvlinders, bijen en andere ongewervelden
gemonitord.
In 2019 zijn er in de onderzochte bermen net zoveel nesten aangetroffen als in
2018. Daarbij is geen verschil tussen de ingezaaide en de controleberm. Ook het
oppervlak aan nesten week in 2019 niet aantoonbaar af van dat in 2018. Ook
hierbij was geen verschil tussen de ingezaaide en de controlebermen. Ter
vergelijking vond het kenniscentrum EPR op de zandgronden een toename van drie
keer zoveel in 2019 ten opzichte van 2018 (Nature Today, 26/6/2019). Een
mogelijke verklaring dat in de onderzochte bermen net zoveel nesten zijn, is dat
zowel de ingezaaide als de controlebermen al bloemrijk zijn en er daarmee al een
effect is van natuurlijke vijanden. Er is geen berm die wordt bespoten en/of
nauwelijks bloemen heeft. In de ingezaaide bermen waren uiteraard meer soorten
kruiden aanwezig dan in de controlebermen. Dit bleek ook uit de nectarindex die in
de bermen was berekend. De ingezaaide bermen hadden een index van 5, maar
ook de controlebermen zaten nog op een index van 3,8. Dit is nog redelijk hoog
wanneer het werd vergeleken met bermen die in de directe omgeving lagen.
Verwacht werd dat er een relatie is tussen de beschikbaarheid aan nectar en de
hoeveelheid nesten van de eikenprocessierups. Dit is echter niet aangetoond.
In 2019 zijn er meer ongewervelden gevangen dan voorgaande jaren. Hier zaten
enkele zeldzame soorten bij zoals de compostmier. Ook zijn er 15 soorten bijen en
16 soorten dagvlinders aangetroffen. Bij een vergelijking tussen de ingezaaide en
controleberm is echter geen verschil tussen beide bermen aan te tonen. Er is een
verschil tussen elke berm, en daarom is ook onderzocht of er een relatie was
tussen de hoeveelheid kruiden die in de berm stonden en het aantal gevangen
ongewervelden. Hier is geen verschil tussen gevonden. Dit zou kunnen komen
doordat niet alle soorten afhankelijk zijn van bloemen, en er in een berm met
weinig kruiden wel een soort algemeen kan voorkomen. Dit werd bijvoorbeeld
vastgesteld in een controleberm waar de meerderheid van de gevangen
ongewervelden bestond uit vliegen kleiner dan 5 mm. De relatie met de
nectarindex is nog onbekend.
Er is geen verschil tussen het totaal aantal potentiële natuurlijke vijanden in de
controleberm en de ingezaaide berm. Ook geen verschil wanneer elke soortgroep
apart wordt vergeleken. Tevens geen relatie tussen het aantal plantensoorten en
de hoeveelheid potentiële natuurlijke vijanden en de hoeveelheid natuurlijke
vijanden en het oppervlak aan nesten dat aanwezig is in de berm. Verder zijn er
ook geen sluipvliegen met de raamvallen gevangen. Dit komt mogelijk doordat de
soort die voornamelijk in de nesten wordt aangetroffen, Carcelia iliaca, rond de
dunnere takken van de eiken vliegt en dus minder in de buurt komt van de stam
waar de raamval hing. Er zijn dit jaar zeven sluipwespen gevangen, alleen Pimpla
turionellae, een soort die ook op de eikenprocessierups parasiteert. Deze soort
schijnt alleen niet zo effectief op de eikenprocessierups te parasiteren als
bijvoorbeeld P. rufipes. Deze vliegt waarschijnlijk echter voornamelijk in de
vegetatie onder de bomen dan in de boomkronen (persoonlijke mededeling Kees
Zwakhals). Mogelijk dat monitoring in de bermen onder de eikenlanen deze soort
wel kan vaststellen.
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In 2019 zijn er drie keer minder mannelijke exemplaren van de
eikenprocessievlinders in de bermen gevangen ten opzichte van 2018. Dit is
dezelfde trend in heel Nederland. Er is echter geen verschil aan te tonen tussen de
ingezaaide en de controlebermen. Ook wanneer er alleen naar de verse vlinders
wordt gekeken is er geen verschil tussen de ingezaaide en de controlebermen.
Wanneer het aandeel verse vlinders per jaar wordt onderzocht dan zien we dat in
2019 slechts 6% van de vlinders vers was en dus waarschijnlijk uit de directe
omgeving van de feromoonval kwam. De overige 94% komt waarschijnlijk van
buiten de onderzochte berm. Dit percentage is in 2019 aantoonbaar lager dan in
2017. Langs de N813 was er in 2019 sprake van veel grondnesten. Vermoedelijk zijn
de rupsen in diapauze. In oktober 2019 is daarom nog een extra bemonstering
gedaan van de grondnesten. De stabilisatie van het aantal nesten kan een indicatie
zijn dat de gevolgen van de maatregelen in de komende jaren merkbaar zullen zijn.
Er zijn drie andere mogelijke verklaringen waarom er nog geen verschil is gevonden
tussen de controlebermen en de ingezaaide bermen:
1. Er is meer tijd nodig is om de populatie aan natuurlijke vijanden op te bouwen.
Dit wordt ondersteund door indicaties dat deze populaties zich momenteel
opbouwen, dat is namelijk te zien in de berm waar is onderzocht hoeveel
natuurlijke vijanden in de nesten zitten. Hierin is elk jaar een toename aan het
aandeel geparasiteerde nesten gemeten. Aangezien er maar één berm wordt
onderzocht is het niet mogelijk om hier conclusies uit te trekken, maar het is wel de
verwachting. Dat dit nog niet tot een daling van het aantal nesten heeft geleid kan
komen doordat de populaties natuurlijke vijanden nog niet groot genoeg zijn. Het
kan ook zo zijn dat in deze berm de eikenprocessierups weinig succesvol is maar de
berm steeds geherkoloniseerd wordt vanuit de omgeving waar de natuurlijke
vijanden vrijwel ontbreken.
2. Een tweede mogelijke verklaring kan zijn dat het niet bestrijden van de
eikenprocessierups een positief effect heeft op de biodiversiteit en de potentiële
natuurlijke vijanden. Aangezien in beide bermen niet wordt bestreden zijn er geen
verschillen te meten.
3. De bermen waar wordt gemeten is maar een dunne strook. Met de verschillende
vangstmethodes worden niet alleen de ongewervelden uit de berm gevangen,
maar ook uit de directe omgeving. Hierdoor kunnen de echte effecten van de
bloemrijke berm minder snel meetbaar zijn.
Veel van de trends zijn niet statistisch hard, daarom is het wenselijk om nog verder
door te gaan. Daarnaast worden er momenteel nog geen effecten gevonden op de
hoeveelheid rupsen van de eikenprocessierups in de ingezaaide en de
controlebermen. Dit zou te maken kunnen hebben met het niet bestrijden van de
eikenprocessierups, wat al een positief effect kan hebben op de biodiversiteit en de
potentiele natuurlijke vijanden. Dat er in tegenstelling tot het landelijke beeld in
2019 geen toename was lijkt hierop te wijzen. Dit is slechts een aanname, maar zou
interessant zijn om verder uit te zoeken.
Voor dit onderzoek zijn er acht bermen ingezaaid om het proces van bloemrijke
bermen te versnellen. Wij raden echter niet aan om op eigen initiatief bermen aan
te planten omdat hierbij de bovenlaag afgeplagd wordt wat een deel van de
insectenfauna en zadenbank verwijderd. Met aangepast beheer kan er in veel
gevallen ook al een gewenste kruidenrijke vegetatie worden gekregen.
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7. Aanbevelingen
De populatie sluipvliegen in de berm langs de N346 bij Zutphen bouwt zich alle
jaren op. De toename aan potentiële natuurlijke vijanden zien we echter niet terug
in de vangsten met de raamvallen. Deze verschillen vallen wel te verwachten,
daarom is het juist interessant om te meten of dit een effect gaat hebben op de
hoeveelheid potentiële vijanden en daarmee ook op de eikenprocessierupsen.
Aanbevelingen voor 2020
- Biodiversiteit in de bermen meten met staande
raamvallen, zoals is gedaan in het onderzoek van Noordijk
& Boer, 2007 (afb. 18). Hiermee beginnen vanaf het
eerste moment dat de rupsen aanwezig zijn in de eiken,
dus rond begin april. Dan maximaal eens in de tien dagen
de vallen legen om rotten van het materiaal tegen te gaan
en om per periode te onderzoeken of er verschillen zijn
tussen de locaties.
- Naast de twee gepaarde bermen ook een derde berm
meenemen die op normale manier wordt bestreden om
het effect hiervan te onderzoeken op biodiversiteit en
natuurlijke vijanden.
- Tijdens elk bezoek waarbij de bloemen worden geteld ook
de nectarindex berekenen zoals op
Afbeelding 18, voorbeeld van een raamval zoals wordt
https://www.floron.nl/bermen
aanbevolen te gebruiken vanaf 2020 om de
- Meer nesten van binnen bekijken zoals nu alleen is
ongewervelden in de bermen te meten. Bron: Karlè
Sýkora, uit Noordijk en Boer, 2007
gedaan langs de N801 bij Zutphen. Ook bermen die
worden bestreden en zowel de ingezaaide als de
controleberm. Indien dit veel tijd kost ook nadenken over een andere
methode om de mate van parasitering van de nesten te onderzoeken
- Effecten van de omgeving meenemen om te onderzoeken of die juist het
aantal vlinder verklaard. Bijvoorbeeld het aandeel halfnatuurlijke
landschapselementen in de directe omgeving.
- Naast de huidige tellingen ook op kleinere schaal alle elementen meten,
zoals de vegetatie direct onder de vallen en de nesten in een directe straal
rond de feromoon- en raamvallen.
-
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BIJLAGE I Samenstelling zaadmengsels
Mengsel voor kleigrond
Nederlandse naam
Aardaker
Akkerviooltje
Beemdkroon
Beemdooievaarsbek
Bont kroonkruid
Duizendblad
Fluitenkruid
Gele morgenster
Gewone agrimonie
Gewone berenklauw
Gewone brunel
Gewone margriet
Gewone rolklaver
Gewoon barbarakruid
Gewoon biggenkruid
Glad walstro
Grote klaproos
Heggendoornzaad
Knoopkruid
Milddelste teunisbloem
Pastinaak
Peen
Reukloze kamille
Ruige leeuwentand
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Veldlathyrus
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vijfdelig kaasjeskruid
Vlasbekje
Wilde cichorei

Latijnse naam
Lathyrus tuberosus
Viola arvensis
Knautia arvensis
Geranium pratense
Coronilla varia
Achillea millefolium
Anthriscus sylvestris
Tragopogon subsp. pratensis
Agrimonia eupatoria
Heracleum sphondylium
Prunella vulgaris
Chrysanthemum leucanthemum
Lotus corniculatus
Barbarea vulgaris
Hypochaeris radicata
Galium mollugo
Papaver rhoeas
Torilis japonica
Centaurea pratensis
Onagraceae
Pastinaca sativa
Daucus carota
Matricaria maritima
Leontodon hispidus
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Lathyrus pratensis
Rumex acetosa
Leontodon autumnalis
Malva alcea
Linearia vulgaris
Cichorium intybus

Bloemkleur
rozerood
witgeel
lilablauw
lichtblauw
rozewit
wit
wit
geel
geel
wit
blauwpaars
geel hart witte straalbloemen
geel
geel
geel
wit
scharlakenrood
witroze
paarsrood
geel
geel
wit
geel hart witte straalbloemen
geel
geel
lichtgeel wit
geel
rood
geel
roze
geel met oranje keel
blauw
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Mengsel voor zandgrond
Nederlandse naam

Latijnse naam

Bloemkleur

Akkerhoornbloem
Akkerviooltje
Avondkoekoeksbloem
Bermooievaarsbek
Bleke klaproos
Dicht havikskruid
Duizendblad
Geel walstro
Gele morgenster
Gewone berenklauw
Gewone margriet

Cerastium arvense
Viola arvensis
Silene latifolia (syn. Melandrium album)
Geranium pyrenaicum
Papaver dubium
Hieracium vulgatum
Achillea millefolium
Galium verum
Tragopogon subsp. pratensis
Heracleum sphondylium
Chrysanthemum leucanthemum

Gewone rolklaver
Gewone veldbies
Gewoon biggenkruid
Gras klokje
Grijskruid
Hazenpootje
Kleine leeuwentand
Knoopkruid
Milddelste teunisbloem
Muuzenoor
Muurbloemmosterd
Pastinaak
Peen
Reukloze kamille

Lotus corniculatus
Luzula campestris
Hypochaeris radicata
Campanula rotundifolia
Berteroa incana
Trifolium arvense
Leontodon saxatilis
Centaurea pratensis
Onagraceae
Hieracium pilosella
Coincya monensis recurvata
Pastinaca sativa
Daucus carota
Matricaria maritima

Scherm havikskruid
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vijfdelig kaasjeskruid
Vlasbekje
Vogelwikke
Zandblauwtje
Zwarte toorts

Hieracium umbellatum
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Rumex acetosa
Leontodon autumnalis
Malva alcea
Linearia vulgaris
Vicia cracca
Jassione montana
Verbascum nigrum

wit
witgeel
wit
paarsrood
bleekrood
geel
wit
geel
geel
wit
geel hart witte
straalbloemen
geel
bruin
geel
blauw
wit
witroze
geel
paarsrood
geel
geel
geel
geel
wit
geel hart witte
straalbloemen
geel
geel
lichtgeel wit
rood
geel
roze
geel met oranje keel
blauwpaars
blauw
geel
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BIJLAGE II Potentiële natuurlijke
vijanden en aantal gevangen ex in
2019
Soortgroep
Aranea spinnen
Dermaptera oorwormen
Hemiptera Heteroptera - wantsen carnivoor
Neuroptera Chrysopidae - gaasvliegen
Coleoptera Carabidae - loopkevers
Coleoptera Coccinellidae - lieveheersbeestjes
Coleoptera Staphylinidae - kortschildkevers
Diptera (Brachycera) Tachinidae - sluipvliegen
Hymenopt. (Apocrita) Proctotrupoidea - priemwespachtigen
Hymenopt. (Apocrita) Chalcidoidea - bronswespen
Hymenopt. (Apocrita) Ichneumonidae - echte sluipwespen
Hymenopt. (Apocrita) Braconidae - schildwespen
Hymenopt. (Apocrita) Vespidae - plooivleugelwespen
Hymenopt. (Apocrita) Formicidae - mieren

Totaal
22
4
5
1
6
9
113
0
10
57
18
2
2
17
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BIJLAGE III Waargenomen bijen in de
vijf provinciale bermen in 2019
Nederlandse naam
Witbaardzandbij

soort
Andrena barbilabris

man

Kruiskruidzandbij

1

Tuinhommel
Steenhommel
Steenhommel

Andrena
denticulata
Andrena dorsata
Andrena
synadelpha
Bombus hortorum
Bombus lapidarius
Bombus lapidarius

Veldhommel

Bombus lucorum

1

Akkerhommel

Bombus pascuorum

1

N801

Akkerhommel

Bombus pascuorum

1

N801

Akkerhommel
Akkerhommel
Akkerhommel

Bombus pascuorum
Bombus pascuorum
Bombus pascuorum

1
1
1

N801
N801
N801

Akkerhommel

Bombus pascuorum

1

N801

Weidehommel
Weidehommel

Bombus pratorum
Bombus pratorum

1
1

N801
N801

Aardhommel

Bombus terrestris

2

N346

Aardhommel
Aardhommel

Bombus terrestris
Bombus terrestris

4
3

N801
N813

Aardhommel
Aardhommel

Bombus terrestris
Bombus terrestris

5
2

N837
N801

Aardhommel

Bombus terrestris

1

2

N801

Aardhommel
Aardhommel

Bombus terrestris
Bombus terrestris

1
1

N801
N801

Grote koekoekshommel

Bombus vestalis

Wimperflankzandbij
Breedrandzandbij

vrouw
1

werkster

weg
N801
N801

1
1

N801
N801
1
1
1

1

N837
N837
N813
N813

1

1
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transect
ingezaaide
berm
controle berm
controle berm
ingezaaide
berm
controle berm
controle berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
controle berm
controle berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
controle berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
controle berm
ingezaaide
berm
controle berm
ingezaaide
berm
ingezaaide
berm
controle berm
ingezaaide
berm
controle berm

BIJLAGE IV Toelichting Silvia
Hellingman over opbouw natuurlijke
vijanden
Tekst: Silvia Hellingman

1. Tellingen eikenprocessievlinders 2019
1.1. Resultaten van de monitoring landelijk
In 2019 zijn landelijk in totaal 72.361 vlinders in 1799 feromoonvallen gevangen,
gemiddeld 40 vlinders per val. Een forse daling t.o.v. 2018.
In 2018 waren het nog 136.713 vlinders in 1855 feromoonvallen, gemiddeld 74
vlinders per val.
Ondanks dat het aantal rupsen dit jaar op heel veel plaatsen tot wel drie keer zo
hoog lag als in het piekjaar 2018 zijn er aanmerkelijk minder vlinders gevangen in
2019 dan in 2018 (45% minder).
Wel zien we nog steeds een stijgende trendlijn met betrekking tot de populatie.
Alleen in Noord-Brabant is het gemiddelde aantal vlinders per val gestegen van 71
naar 91 vlinders per val. In Groningen is er maar een beperkte daling van 8 procent
naar 29 vlinders per val. Ondanks de gemiddelde afname zien we in bijna alle
provincies plaatselijk uitschieters met meer dan 100 vlinders per val. Het hoogste
gemiddeld aantal per val ligt op 269 vlinders.
Gemiddeld per val landelijk en per provincie:
2019
Landelijk en per
gemiddeld aantal
provincie
vlinders per val
Landelijk
40
Drenthe
35
Flevoland
54
Friesland
47
Gelderland
44
Groningen
29
Noord-Brabant
91
Noord-Holland
7
Limburg
44
Overijssel
65
Zuid-Holland
17
Utrecht
24
Zeeland
6

2018
gemiddeld aantal
vlinders per val
74
79
95
89
88
31
71
12
114
130
52

Analyse en conclusie:
Er zijn aanmerkelijk minder vlinders gevangen in 2019 dan in 2018. Landelijk is een
afname van het gemiddeld aantal gevangen vlinders per val van 45% t.o.v. 2018.
Voor de proeflocaties is een afname van het gemiddeld aantal gevangen vlinders
per val van 66% t.o.v. 2018.
In de transecten (ingezaaid en niet ingezaaid) zijn gemiddeld per val aanmerkelijk
meer vlinders gevangen dan landelijk (40) en dan in de provincie Gelderland als
geheel (44). Dit is conform de resultaten van de monitoring van 2017 en 2018.
In de transecten ingezaaid is het gemiddeld aantal vlinders per val in 2019 lager
dan het aantal gevangen vlinders in de niet ingezaaide transecten, net als in 2017.
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In 2018 was het beeld omgekeerd: het gemiddeld aantal gevangen vlinders was in
de ingezaaide transecten hoger dan in de niet ingezaaide transecten.
Hierbij wordt opgemerkt:
Bij Telling 1 zijn van 2 vallen de vangsten niet meegenomen, omdat de vallen
verdwenen waren:
- Transect 3 (niet ingezaaid) T4 N813 Val weg, opnieuw opgehangen
- Transect 2 (niet ingezaaid) T3 N346 Val weg, opnieuw opgehangen
- Dit impliceert dat 20% van de vallen in de niet ingezaaide transecten niet
is kunnen worden meegeteld in Telling 1.
Bij Telling 2 zijn van 1 val de vangsten niet meegenomen, omdat de val verdwenen
was:
- Transect 3 (niet ingezaaid) T5 N813 Val weg, opnieuw opgehangen
Dit impliceert dat 10% van de vallen in de niet ingezaaide transecten niet
is kunnen worden meegeteld in Telling 2.
Bij Telling 3 zijn van 1 val de vangsten niet meegenomen, omdat de val verdwenen
was:
- Transect 3 (niet ingezaaid) T5 N813 Val weg, opnieuw opgehangen
- Dit impliceert dat 10% van de vallen in de niet ingezaaide transecten niet
is kunnen worden meegeteld in Telling 3.
Parasieten:
De populatie aan parasieten van de eikenprocessierups kan alleen groeien indien
het aantal nesten (meer rupsen) toeneemt. Dat is een logisch gevolg. Natuurlijke
vijanden ontstaan later pas. Dit is hier ook het geval.
De verwachting is dat er uiteindelijk een moment komt dat het aantal nesten in de
ingezaaide transecten lager zal zijn dan in de niet ingezaaid transecten. Het is een
proces van jaren. Eerst “door de zure appel” heen bijten.
De conclusie is dat het wachten op de ontwikkeling van natuurlijke vijanden zoals
sluipvliegen en sluipwespen alleen geschikt is op plekken waar geen gevaar is voor
mensen en dieren door contact met de brandharen. Immers, de ontwikkeling van
natuurlijke vijanden is afhankelijk van de aanwezigheid van de
eikenprocessierupsen. Het niet verwijderen van de nesten van de
eikenprocessierupsen is alleen verantwoord in zogenaamde niet-risicogebieden.
Het is een langdurig proces en dat brengt ook enkele risico’s met zich mee.
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2.

ONDERZOEK BOMEN TRANSECT 1 N813 DIDAM EN TERUGKOPPELING KWEEK
2018

Op 18 september hebben we wederom 25 bomen intensief onderzocht, waarbij
gekeken werd naar de parasitering van de nesten in transect 1. Tevens ook
eipakketjes verzameld om te onderzoeken op ei- parasieten, zoals Thrichogramma
processionea. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een hoogwerker.

Onderzoek bomen N813 Transect 1

In vrijwel alle bomen vonden we geparasiteerde rupsen, met name door
sluipvliegen (Tachnidae). Eerder dit jaar is gerapporteerd over de bemonstering van
2017 en 2018 waar bleek dat veel rupsen geparasiteerd waren door Carcelia iliaca
die eikenprocessierupsen als gastheer heeft. In 2019 lijken ook andere soorten
parasieten in de nesten te zijn. Daarom zijn monsters meegenomen om uit te
kweken. Tevens hebben we enkele grondnesten onderzocht. Ook hier heb ik
monsters genomen om nader te onderzoeken. Een aantal rupsen in de grond
waren geparasiteerd. In 2020 volgt terugkoppeling.

Links onderzoek grondnesten - rechts onderzoek nesten op parasitering

2.1. Onderzoek nesten Transect 1 N813
In totaal zijn 177 nesten onderzocht/bekeken. We hebben alleen de nesten
beoordeeld waar wij bij konden komen. Hoger in de bomen, nauwelijks zichtbaar
vanaf de grond waren ook kleinere nesten. Dat zijn vermoedelijk nesten gevormd
door rupsen die tijdens de storm waren afgewaaid en weer terug gewandeld
hebben naar de bomen.
Omdat er zo veel verlaten nesten waren besloten we zo veel mogelijk te
onderzoeken om een totaalbeeld van de situatie te kunnen hebben. Dat is zeer
arbeidsintensief, maar levert ook veel inzicht op.
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Op zowel takken en stam waren veel vervellingen. We hebben zoveel mogelijk
meegenomen om te voorkomen dat deze zouden afwaaien. In de vervellingen
zitten veel brandharen en in combinatie met de wind kunnen ze honderden meters
door de lucht worden vervoerd. De verlaten nesten bevatten alleen uitwerpselen
en vervellingen. Een uitgevlogen en/of geparasiteerde nest heeft nog
poppen/rupsen. Het is zeer aannemelijk dat deze rupsen in de grond zijn
gekropen.
In totaal zijn 5 nesten meegenomen, waarvan 1 deelnest uit de grond om uit te
kweken.
Over het gehele transect waren veel nesten afgewaaid, deels op fietspad en deels
in de berm. Alle platgereden nesten zijn meegenomen, evenals losse vervellingen.

Links afgewaaide nest in de berm en rechts platgereden nest op fietspad

2.2 Verzamelen eipakketjes voor kweek
Omdat al enige jaren niet meer bestreden is in de proeflocatie is de kans reëel
aanwezig dat zich langzamerhand ook ei-parasieten kunnen manifesteren, zoals
Trichogramma processionea.
Indien aanwezig zullen de sluipwespjes pas volgend jaar in juli/augustus uitkomen.
Indien niet, dan is de verwachting dat de jonge rupsen rond begin april uitkomen.
Daarna zullen eventueel niet uitgekomen eitjes worden bekeken onder
microscoop. Terugkoppeling volg later.

Eipakketjes zijn verzameld uit de hogere en lagere delen van de boom en ook uit
waterloten vlakbij takken en stam. In totaal 14 eipakketjes in 13 takjes.
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Bronswespen (Chalcidoidea) en Gaasvliegen (Chrysoperla carnea)
Voor het eerst heb ik in een nest bronswespjes in een nest gevonden. Deze
moeten nog op naam worden gebracht.
Volwassen sluipwespen voeden zich voornamelijk met nectar en honingdauw
(suikers en koolhydraten). Ze bezoeken verscheidene soorten bloemen. Voor de
ontwikkeling van de eitjes hebben ze eiwitten nodig, die zij meestal uit de gastheer
halen. Hiervoor verwonden ze de gastheer om voedsel uit de wond te likken.
Er zijn bronswespen die 'hyperparasieten', zijn op eieren en larven van andere
parasitaire insecten.
De ecologie van de bronswespen in relatie met de eikenprocessierups is onbekend.
Deze moeten worden gedetermineerd. Bijvoorbeeld Pteromalus sp is een
hyperparasiet van sluipwespen, vliegen en tal van andere prooien.
Om zeker te weten wat ze precies doen in het nest moeten ze eerst door een
specialist worden gedetermineerd. Ook voor het eerst heb ik in diverse bomen
volwassen gaasvliegen (Chrysoperla carnea s.l. ) aangetroffen. Gaasvliegen zijn
geen specialisten, maar generalisten. De larven daarvan leven van bladluizen,
vlindereieren, jonge rupsen, wantsen, trips, mijten.

Bronswespjes Transect 1 N813

Links nest met bronswespjes en rechts gaasvlieg op 18 meter hoog
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2.4 Conclusie ten aanzien van de bemonsteringen van nesten op N813:
 de uitkomst van de kweek van 2018 laat een parasitering zien van meer dan
80% van de meegenomen nesten.
 De verlaten nesten kunnen ook leeggevreten zijn door vogels of roofinsecten.
Maar ook een deel is de grond ingegaan. In totaal waren er 18 bomen met
grondnesten.
 Het aantal geparasiteerde nesten is 63 tegen 33 nesten met uitvlieggaten. De
nesten met uitvlieggaten kunnen ook deels geparasiteerd zijn.
 Er lijkt dat een nieuwe constellatie aan natuurlijke vijanden zich ontwikkelen in
de bomen. Voor het eerst enkele nesten gevonden met veel bronswespen die
nog getermineerd moeten worden.
3.

Advies voor de aanpak project in 2020

Continueren van de monitoring met feromoonvallen om de effecten te meten van
de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen in de transecten. Monitoring geeft
inzicht in de migratie van vlinders en laat ook zien welke vlinders in de directe
omgeving van de vangsten uitgekomen zijn.
Nesten jaarlijks inventariseren in ingezaaid en niet ingezaaide locaties.
Nesten blijven volgen op ontwikkeling van parasieten. Als de trend zich voortzet
zal het aantal nesten in 2020 lager zijn dan in 2019.
Veiligheid van passanten waarborgen. Nesten die een gevaar vormen voor mens en
dier moeten worden verwijderd.
De nesten die dreigen af te waaien laten verwijderen en verplaatsen in een kast
met uitvlieggaten. De kasten worden dan in de bermen van gezaaid/niet ingezaaid
geplaatst. Er moeten ook paaltjes erom heen komen om te voorkomen dat ze stuk
worden gemaaid en/of gesloten worden.

De Vlinderstichting 2019/ Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2019

44

BIJLAGE V Vangsten per locatie
N801A
transect
Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten

2015
inzaai
controle
1
0
225
0
1525
888
94
485
3
2
3
1
6
2
18

2016
inzaai
controle
3
0
176
0
958
351
58
102
3
0
1
0
5
0
16

2017
inzaai
controle
0
0
0
0
510
246
50
22
460
433
67
55
6
40
0
2
9
5
6
0
10
0
26
19

2018
inzaai
controle
3
17
239
1672
985
473
110
76
362
215
44
79
42
10
1
0
16
21
1
0
1
0
24
14

N801B
transect
Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten

inzaai
0
0
1371
77
6
3
25
-
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2015
controle
0
0
904
47
1
3
4
17

inzaai
0
0
350
97
1
1
3
-

2016
controle
1
25
443
145
0
1
6
26

inzaai
2
115
201
14
639
52
9
0
7
4
6
34

2017
controle
6
543
644
28
951
36
65
5
5
2
2
19

inzaai
8
2150
480
93
1047
108
85
7
17
0
0
30

2018
controle
9
2414
1504
169
375
64
146
8
9
0
0
10

2

N346
transect
Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten
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inzaai
3
950
491
125
5
2
2
-

2015
controle
13
5150
1385
139
3
2
3
22

inzaai
3
275
261
113
1
1
2
-

2016
controle
3
250
454
76
3
0
0
26

inzaai
28
5778
595
53
275
117
20
6
4
4
5
54

2017
controle
29
7950
184
38
414
57
9
1
6
5
5
19

inzaai
84
22251
639
167
423
114
55
7
3
2
2
30

2018
controle
56
10413
480
81
217
20
18
1
5
0
0
14

3

N813
transect

in 1

Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke
vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

509
82

Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten
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9
2
3
-

2015
in 2
3
900
4
6
-

con 3
4
525
474
112

in 1
13
1125
813
234

2016
in 2
10
375
-

8
1
4
13

0
0
0
-

1
2
-

con 3

493
100

in 1
52
19714
495
133

4
2
3
30

215
30
8
8
5
1
1
43

2017
in 2
36
9265
-

287
16
4
6
9
39

2018
con 3 inzaai controle
200
170
74542
62309
677
824
1018
189
279
351
337
62
52
8
24
5
9
27

355
83
29
8
11
2
3
21

205
37
38
5
19
2
3
12

4

N837
transect

2015
controle
1
49
826
836
27
125

inzaai

Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke
vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten
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4
5
5

5
0
0
21

inzaai
3
174
464
55
3
0
0

2016
controle
4
300
384
55

inzaai
22
3894
0
0

0
0
0
31

390
59
9
1
4
4
4
38

2017
2018
controle inzaai controle
32
38
105
6858 15170
39403
202
336
540
30
35
113
82
19
18
4
6
0
0
26

391
70
14
2
16
1
1
28

210
78
9
2
5
0
0
14

5

Heerde
transect
Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke
vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden
Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten

inzaai
1
150
222
37

2017
controle
1
25
751
119

inzaai
15
1948
922
210

2018
controle
12
2553
980
265

26
6
16
1
1
31

19
1
47
1
1
21

16
1
5
2
2
24

41
5
5
0
0
12

De Vlinderstichting 2019/ Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2019

6

Renkum
transect
Aantal nesten eikenprocessierups
oppervlak nesten eikenprocessierups
Aantal vangsten gele vangbak
Aantal vangsten gele vangbak potentiële natuurlijke
vijanden
Aantal vangsten raamval
Aantal vangsten raamval potentiële natuurlijke vijanden

inzaai
1
30
409
29

2017
controle
0
0
377
33

inzaai
3
500
612
92

2018
controle
2
128
1454
108

18
5
18
2
5
46

42
2
16
6
25
10

26
2
10
4
8
25

82
4
1
0
0
18

Aantal vangsten net
Aantal vangsten net potentiële natuurlijke vijanden
Aantal bijen
Aantal soorten dagvlinders
Aantal dagvlinders
Aantal soorten planten
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