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activiteiten. De resultaten worden gege-
ven in kaarten, tabellen en een grafiek. 
Voor geleedpotigen zijn er artikelen over 
de (i) dagvlinders, libellen en sprinkhanen, 
(ii) bijen en wespen, (iii) wantsen,  
(iv) cicaden, (v) nachtvlinders en (vi) bo-
demfauna. Voorts zijn er stukken te lezen 
over mossen, korstmossen, planten, 
gewervelden en weekdieren. Het leuke 
artikel over strandvondsten behandelt 
dieren uit allerlei groepen. In de stuk-
ken staan tabellen met rode lijstsoorten, 
nieuwe soorten voor het duingebied of 
aantallen soorten per familie. Nergens 
staan soortenlijsten, wellicht omdat deze 
informatie al op Waarneming.nl beschik-
baar is. Toch vind ik het een gemiste 
kans, gedrukte publicaties zijn bij uitstek 
geschikt om vondsten vast te leggen. Wie 
weet welke websites er nog bestaan over 
enkele decennia…
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Met dit boek geven de auteurs een goed 
inzicht in de levenswijze van en proble-
matiek rond de eikenprocessierups (EPR). 
De EPR staat volop in de belangstelling. 
De irriterende haren op de rupsen die 
een gevaar vormen voor de volksgezond-
heid zijn de reden hiervan. Ondanks in-
tensieve bestrijding lukt het de mens niet 
om de uitbreiding te beteugelen en het 
gevaar voor de volksgezondheid tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen.  
En toegepaste breedwerkende chemische 
en biologische bestrijdingsmiddelen 
brengen ongewenste schade toe aan  
andere soorten en het ecosysteem. 

Het boek is een pleidooi om de mo-
gelijkheden die de natuur biedt in te  
zetten voor het beheren van de EPR,  
zonder dat daarbij de risico’s voor de 
volksgezondheid uit het oog worden 
verloren. De auteurs realiseren zich dat 
gangbare bestrijding op kritieke plaat-
sen onvermijdbaar is. Voor de lange 
termijn echter roepen ze beheerders, 
bosbouwers, agrariërs en terreineige- 
naren de EPR met natuurlijke methoden 
te beheren, omdat die duurzamer en 
waarschijnlijk kostenbesparend zijn. Ze 
gaan in op de verschillende bestrijdings- 

en beheermethoden, waarbij een nieuwe 
methode, EPR-SOLVE, geïntroduceerd 
wordt. Het boek geeft de situatie en be-
heermogelijkheden in Duitsland weer. 
Deze zijn op een aantal punten afwijkend 
van de Nederlandse. 

Het is een logisch opgebouwd en 
goed geïllustreerd boek. Erg leuk zijn 
de QR-codes waarmee korte filmpjes 
ter illustratie van de tekst gedownload 
kunnen worden. De levenswijze en het 
voorkomen van de EPR wordt besproken. 
Er wordt uitgebreid ingegaan op natuur-
lijke regulatie door virussen, microspo-
ridia, predatoren, parasieten en para-
sitoïden. De meeste aandacht gaat uit 
naar de relatief onbekende natuurlijke 
vijanden, zoals wantsen. Pluspunt hierin 
zijn de beknopte beschrijvingen van de 
levenswijze en biotoopeisen van deze 
soorten. Jammer is dat deze verwijzin-
gen bij de sluipvliegen en sluipwespen 
summier zijn of ontbreken. De rol van 
vogels en vleermuizen is ook uitgebreid 
toegelicht. Het ophangen van nestkasten 
aan eiken (wel op andere boomsoorten) 
wordt afgeraden!

Het boek gaat verder in op de wer-
king van de irriterende haren, de risico’s 
voor de volksgezondheid en de regel-
geving in Duitsland. De teksten geven 
informatie over wat te doen bij infectie 
en welke groepen mensen extra risico 
lopen als zij gebruik maken van de 
openbare ruimte. 

De doelgroepen van dit boek zijn  
beleidsmakers, beheerders en terrein- 
eigenaren. Het is een aanrijking om te 
komen tot een goed EPR-management. 
Volksgezondheid, milieu, omgeving en 

biodiversiteit zijn de wegingsfactoren 
voor het maken van de juiste keuze van 
maatregelen. Monitoring en risicoanalyse 
worden gezien als een eerste vereiste 
voor het goed managen van de EPR. Voor 
het nemen van preventieve en duurzame 
maatregelen is onderscheid is gemaakt 
tussen een stedelijke, agrarische en 
bosbouwomgeving. Voor elke omgeving 
worden handreikingen gedaan voor de 
inrichting en het beheer. En staan ver-
wijzingen naar initiatieven en instanties 
in Duitsland die zich inzetten voor een 
duurzaam beheer van de EPR. Een gemis 
is dat de eikenlanen langs wegen slechts 
heel kort aangetipt worden als onderdeel 
van de bosbouw. Eikenlanen in de Infra-
structuur dragen bij aan de verspreiding 
van de EPR en hebben een grote impact 
op de volksgezondheid. Het netwerk van 
wegen biedt, door de aanwezige bermen, 
juist kansen voor het op natuurlijke wijze 
beheren van de EPR en het bevorderen 
van de biodiversiteit met name voor 
insecten. 

Het te gebruiken bestrijdingsma- 
terieel en de veiligheidsmaatregelen 
voor bestrijders en materieel worden 
beschreven. De voor- en nadelen van  
de gebruikte chemische en biologische 
middelen worden behandeld. De gevolgen 
van breedwerkende chemische en bio- 
logische middelen voor andere orga-
nismen en het ecosysteem zijn in beeld 
gebracht. Ook komt een aantal mecha- 
nische methoden, als branden, vastleg-
ging haren met spray’s, opzuigen van de 
nesten en hoge druk behandeling aan 
bod. Als laatste wordt de nieuwe EPR-
SOLVE methode beschreven. Een behan-
deling met bijna kokend water, waarbij  
er geen verspreiding van de irriterende 
haren plaatsvindt en de restanten on-
schadelijk worden voor mens en milieu.

De auteurs geven een goed overzicht 
van de problematiek rond de EPR en het 
boek is een aanzet om anders te gaan 
denken over het beheren van plagen. 
Het niet meteen kiezen voor technische 
oplossingen, als bestrijden, maar zoeken 
naar de mogelijke oorzaken van de plaag 
en een goede afweging maken voor de te 
nemen maatregelen. Als er geen andere 
keuze mogelijk is dan bestrijden, kies 
dan voor een milieuvriendelijke methode 
om de schade aan ecosystemen te voor-
komen. Voor beleidsmakers, terreinbe-
heerders en beheerders van openbare 
ruimte geeft dit boek goede informatie, 
overzicht en inzicht van de mogelijk-
heden omtrent beheersing van de veel-
besproken rups en is daarom een echte 
aanrader. 

Frans Groenen


