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Enkele maanden geleden werd ik benaderd door Lidy met het verzoek iets te kunnen doen 
tegen de processierups. Tja, de eikenprocessierups was bijna het gesprek van de dag 
afgelopen jaar. Op de camping had men ook veel overlast, vooral jeuk en irritatie op de huid, 

doordat daar veel eiken staan die getroffen 
waren door de aanwezigheid van de rups. 
Bestrijding met chemische middelen is geen 
juiste oplossing, daar andere insecten 
hierdoor ook verdwijnen. Een natuurlijke 
oplossing is om mezen dit werk te laten 
opknappen. Zij zijn verzot op deze rupsen en 
daarom dacht men om op de Camping een 
aantal kasten te plaatsen. Hierop heb ik 
Pierre benaderd of hij een aantal kasten 
wilde maken. Pierre, Liesbeth en ik 

bezochten de camping om de omgeving te bekijken. Met Lidy en de beheerder van de 
camping hebben wij afgesproken dat er een 20-tal kasten gemaakt zouden worden. Maar 
niet alleen kasten plaatsen zou helpen, maar ook bermbegroeiing zorgt ervoor dat de rups 
teruggedrongen kan worden door de hierin voorkomende insecten.  
De kosten voor het project zouden door Narvik Home Parc gedragen worden. Dus Pierre ging 
aan de slag en had in mum van tijd de twintig kasten klaar, geschilderd en voorzien van IVN-
opschrift en nummer. Maar plaatsing werd uitgesteld door problemen met Narvik en de 
uitvoering werd overgenomen door de Vereniging Chalet Eigenaren van de camping. Dus 
vrijdag middag 17 januari werden samen met een zestal bewoners de kasten binnen 
anderhalf uur door ons geplaatst. 
Wij merkten dat in deze omgeving 
talloze mezen rondvlogen samen 
met boomklevers, boomkruipers en 
vinken. Na gedane arbeid hebben 
wij nog genoten van een kop koffie. 
In mei van komende jaar zullen wij 
de kasten nog eens nalopen en 
kijken of er al broedsuccessen waar 
te nemen zijn. In oktober zullen de 
kasten nogmaals bezocht worden 
om ze te reinigen. Maar het 
voornaamste doel, de bestrijding 
van de eikenprocessierups, zal ook moeten blijken. De opbrengst van deze kasten zal ten 
goede komen aan de kas van IVN Roermond e.o. ter besteding aan het volgend project.  
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