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De waarnemingen van de eikenprocessierups is 
in de afgelopen jaren flink gestegen. In de peri-
ode van 2016 tot 2021 is het aantal waarnemin-
gen zelfs vervijfvoudigd. Verschillende redenen 
hebben een grote invloed op deze stijging. Hier-
onder zijn een aantal van deze redenen opge-
somd.

Door deze extreme toename zijn ook de nade-
lige effecten van de processierups waarneem-
baar. Zo geven de processierupsen brandharen 
af, kleiner dan een millimeter groot, die wan-
neer ze in aanraking komen met mens of dier, 
een bepaald eiwit afscheiden waardoor er een 
(allergische) reactie kan ontstaan. Deze reacties 
kunnen zo heftig zijn dat de desbetreffende be-
handeld moet worden in het ziekenhuis. 

Aanpassen van de eerder genoemde omstan-
digheden heeft een dermate lange uitwerking 
dat deze omstandigheden over een aantal jaren 
nog niet zijn veranderd. Daarom is het wenselijk 
om een methode voor handen te hebben om 
de processierups preventief tegen te gaan, te 
verwijderen of om actief te regulieren. Oparell® 
CP-stop speelt in op het verwijderen van de ei-
kenprocessierups nesten. In dit geval is het van 
belang in welk stadium de rups zich bevindt in 
verband met de periode dat de rupsen zich in 
nesten settelen.

Overlast van deze specifieke soort vindt voor-
namelijk in het 3e tot 6e larvale stadium van de 
rups. In deze periode zullen de rupsen ook nes-
ten gaan vormen. In tabel 1 is dit verder uitge-
licht waarbij rekening gehouden moet worden 
met weersomstandigheden. 

Het natuurlijke habitat

Veelvuldige aanplant van eiken langs 
wegen en singels.
Afwezigheid van ondergroei bij eiken 
door veelvuldig maaien. Hierdoor is er 
een drastische afname in natuurlijke vij-
anden. 
Opwarming van de aarde zorgt voor een 
verfijnde leefomgeving voor de rupsen.

Figuur 1: Geregistreerde waarnemingen proces-
sierups per jaar

Tabel 1: Data van ontwikkelingsstadia van de eikenprocessierups en mate van overlast.
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Periode Ontwikkelingsstadium rups Mate van ongemak
September tot half april Ei-stadium (oude nesten+haren) Beperkt ongemak
Half april tot half mei Jonge rupsen Beperkt ongemak
Half mei tot eind juni Volgroeide rupsen (brandharen, 3e-6e stadium) Veel ongemak
Half juni tot eind juli Verpop stadium (nesten+haren) Ongemak
Juli tot september Vlinder (nesten+haren) Ongemak



Huidige technieken omvatten voornamelijk me-
thodes die de rupsen kunnen verwijderen. Hier 
blijven echter vaak restanten achter in de boom. 
De rups zorgt echter niet voor de overlast maar 
de brandharen die op de rups aanwezig zijn. De 
zogenoemde brandharen kunnen niet met het 
blote oog waargenomen worden en zijn dus 
ook niet te verwarren met de zichtbare grote 
haren op de rug van de rups. Bij de verwijdering 
van de rupsen komen deze brandharen vrij in de 
lucht of blijven achter in de nesten/bomen en 
kunnen hierdoor voor de komende 5 jaar nog 
voor overlast zorgen. 

In de loop van de jaren dat de overlast groter 
is geworden is men door onderzoek achter het 
feit gekomen dat de brandharen een verlaagd 
effect hebben wanneer deze van structuur ver-
anderen. Dit kan onder andere bereikt worden 
door de nesten te verbranden. Echter, door de 
grote warmte stroming verspreiden de haren 
zich al voordat deze verbrand kunnen worden. 
Daarnaast heeft dit ook een dermate groot ef-
fect op de boom zelf. Oparell® CP-stop onder-
scheid zich in dit aspect. De gepatenteerde sa-
menstelling en werking van Oparell® CP-stop is 
zo ontwikkeld dat het de brandharen opvangt 
op een manier dat deze niet direct verspreid 
kunnen worden door luchtverplaatsing. Daar-
naast heeft het uitwerking op de kleverigheid

Oparell® CP-stop kan voorafgaand aan het weg-
halen/zuigen op de nesten gespoten worden 
zodat de brandharen vast blijven zitten in het 
nest. Oparell® CP-stop heeft een dermate afge-
steld schuimend effect dat de minuscuul kleine 
haartjes blijven plakken. Naast het klevende 
effect heeft de optimale samenstelling een op-
pervlaktespanning verlagend effect waardoor 
het nest vereenvoudigd loslaat. Deze methode 
berust uitsluitend op een fysisch/mechanische 
werking. Binnen enkele seconden valt het nest 
uit de boom en kan het afgevoerd worden. Zo-
doende is het verbranden of bestrijden met bio-
cides van de rupsen niet nodig en zal verdere 
verspreiding van de brandharen worden tegen-
gegaan. 

Hoe onderscheidt het pro-
duct zich en hoe werkt het?

Biologisch 
afbreekbaar
Oparell® CP-stop is speciaal ont-
wikkeld op basis van biologisch 
afbreekbare stoffen om zo min 
mogelijk schade toe te brengen 
aan de omgeving

Snelle inwerking
Oparell® CP-stop is zo ontwikkeld 
dat het al begint te werken bij het 
eerste contact

Vereenvoudigd 
het verwijderen
Oparell® CP-stop heeft en derma-
te ontklevend effect zodat de nes-
ten veel gemakkelijker verwijderd 
kunnen worden

“Verwijdering met 
Oparell® CP-stop 
berust uitsluitend 
op een mechani-
sche werking”

Het voorkomen van ongemak van de processie-
rups is ook mogelijk door Oparell® CP-stop in te 
zetten. De vlinders van de eikenprocessierups 
leggen die eitjes niet altijd in de toppen van 
de bomen maar ook in de omgeving van de ei-
kenbomen. Daarnaast bewegen de rupsen zich 
voortdurend van boom naar boom. Om te voor-
komen dat deze rupsen veel overlast veroor-
zaken kan er een fysieke barrière om de boom 
gecreëerd worden. Jute, ook wel Processiestop®, 
die speciaal gefinisht is geeft hierin dit effect. 
Deze wordt om de boom gewikkeld en zorgt 
voor een fysieke barrière. Hierdoor kunnen de 
rupsen niet meer in de bomen klimmen waar-
door ze ten eerste niet bij hun voornaamste 
voedselbron kunnen komen. Tevens zijn ze hier-
in erg kwetsbaar voor roofdieren die de rupsen 
als voornaamste voedselbron hebben. Hierdoor 
worden de rupsen op een natuurlijke manier te-
gen gewerkt.

Figuur 2: Vergroting van een brandhaar.

van de nesten waardoor deze eenvoudig op te 
vangen zijn of makkelijker weg te zuigen zijn. In 
gebieden waar minder mensen aanwezig zijn 
kunnen de nesten gewoon blijven liggen, deze 
worden vervolgens door de natuur afgebroken 
zonder dat ze overlast veroorzaken. Dit zorgt 
bij hoveniers voor een enorme tijdsbesparing 
waardoor er in dezelfde tijd veel meer nesten 
verwijderd kunnen worden. 

Naast het onderscheidend vermogen is er uit-
voerig getest of de oplossing schadelijk kan zijn 
voor de ecologische omgeving. Specifieker te 
noemen de eikenbomen. Een onafhankelijk we-
tenschappelijk advies bureau heeft onderzoek 
uitgevoerd op dergelijke bomen en zijn tot de 
conclusie gekomen dat er geen enkele nadeli-
ge effecten ontstaan voor de bomen. Daarnaast 
is het middel zo samengesteld dat het volledig 
biologisch afbreekbaar is binnen enkele tijd-
seenheden. Tevens is het middel zo samenge-
steld dat het uit volledig biologisch afbreekbare 
componenten en E-nummers bestaat.
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Nesten van de eikenprocessierups zijn zeer va-
riabel in grote. Daarnaast gaan ze op zeer ver-
schillende plekken zitten. Sommige nesten zijn 
onderaan de boom te vinden bij bovengrondse 
wortels. Andere nesten zitten bovenin de boom 
verstopt. Deze verschillende plekken hebben 
een sterke invloed op de benodigde hoeveel-
heid. 

Oparell® CP-stop wordt geleverd in een verpak-
king die direct te gebruiken is. Deze kan direct 
op de nesten gespoten worden. Het is hierin 
noodzakelijk dat er onderaan het nest begon-
nen wordt om te voorkomen dat het nest al 
vroegtijdig loslaat waardoor de brandharen 
kunnen vrijkomen. Wanneer het nest volledig is 
ondergespoten, meerdere keren van onder naar 
boven, kan het nest afgevangen worden. Het is 
mogelijk dat het nest vroegtijdig loslaat door 
de werking van Oparell® CP-stop. Hierom is het 
aanbevolen om de afzuiger paraat te houden 
zodat deze het nest kan opzuigen wanneer het 
vroegtijdig loslaat. Het is ook mogelijk om een 
afvalzak of emmer onder het nest te houden 
zodat het nest opgevangen wordt in de zak en 
zodoende direct afgevoerd kan worden.

Hoe moet het product gebruikt worden en is het getest?

De boom kan van boven naar beneden inge-
zwachteld worden. Hierin is het belangrijk dat de 
jute altijd een kleine overlap heeft ten opzichte 
van de laatste omwenteling.

Hoe moet ik de Processiestop® op de boom aan-
brengen?Q

AA

Het nest moet van onder naar boven voldoende 
bespoten worden met CP-stop. Vervolgens zal het 
nest vanzelf uit de boom vallen, deze kan worden 
opgevangen in een zak.

Ik wil een nest verwijderen met CP-stop, hoe moet 
ik te werk gaan?Q

AA

Ja, tijdens het aanbrengen van CP-stop moet er 
een veiligheidsbril gedragen worden en bescher-
mende handschoenen.

Is het van belang om beschermingsmiddelen te 
dragen bij het aanbrengen van CP-stop?Q

AA
Overlast kan ook worden voorkomen door de ei-
kenbomen in te zwachtelen met Processiestop®. 
Processiestop®, die ook biologisch afbreekbaar 
is, vormt hier een fysieke barrière waardoor de 
eikenprocessierups minder heen en weer be-
weegt vanuit de boom (zie foto 3.). Hierdoor 
zal de rups minder vaak in de buurt komen van 
mensen. De brandharen die vrijkomen zullen 
daardoor in een kleiner gebied verspreid wor-
den waardoor overlast verminderd kan worden.  

Het is hierbij wenselijk om na verloop van tijd 
een boost te geven aan de jute met behulp van 
CP-stop K. Deze kan direct vanuit de flacon op 
de jute gespoten worden. Hierbij is geen spe-
ciale volgorde nodig. Wel is het van belang dat 
het totale doek opnieuw wordt ingespoten. De 
werking van Processiestop® is hierbij optimaal 
als deze iets vochtig is. Hierdoor zal de opper-
vlaktespanning veranderen waardoor de eiken-
processierups niet over de fysieke barrière komt.

De werking van Oparell® CP-stop is uitvoerig 
getest op zijn uitwerking op het milieu. Hierin 
is voornamelijk onderzoek verricht naar de in-
vloed op de eikenboom. Hieruit is gebleken dat 
CP-stop geen enkele invloed heeft op de boom 
zelf vanwege de snelle biologische afbreekbaar-
heid naar neutrale bestanddelen. Hiernaast zijn 
er meerdere onderzoeken uitgevoerd op basis 
van werkzaamheid en effectiviteit. Eén van die 
onderzoeken is hiernaast omschreven.

Voorafgaand aan het experiment is een zorg-
vuldig gekozen plek gekozen. Hierbij is gelet 
op leeftijd van de eiken en de waarneming van 
verschillende eikenprocessierups nesten met 
verschillende groottes. Tevens was van belang 
dat de bedekking van het nest op de stam ge-
lijkmatig was. Een reeks eikenbomen met nes-
ten is hierin behandeld met reeds bruikbare 
technieken, voornamelijk afzuigtechnieken met 
beschermende kleding. Een andere reeks

Figuur 3: Eikenbomen ingezwachteld met Processiestop®
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eikenbomen met nesten is hierin behandeld 
met CP-stop om deze vervolgens direct af te 
voeren. Na verloop van tijd zijn de eikenbomen 
die alleen zijn afgezogen niet volledig eiken-
processierups vrij. Er hebben zich nieuwe nes-
ten gevormd in de bomen. De eikenbomen die 
behandeld zijn met CP-stop hadden geen enkel 
nest meer in de boom zitten. Daarnaast was er 
geen enkele reactie op de huid ontstaan na het 
behandelen met CP-stop. 
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Product naam

Oparell® CP-stop 100 • •

Oparell® CP-stop 110 • •

Oparell® CP-stop 115 • • •

Oparell® CP-stop 120 • •

Oparell® CP-stop K 100 •

Oparell® CP-stop K 115 •

Oparell® BBM 15 •

Oparell® BBM 15D •

Oparell® BBM 20 K • •

Oparell® BBM 25 K • •

Oparell® BBM 99 •

Oparell® BBF SG10 • •

Oparell® BBF SG20 • •

109


