
 
 
Succesvol eerste jaar voor de werkgroep Bestrijding Eikenprocessierups in de Broekstreek 
 
Net als op vele andere plaatsen in Nederland heeft de eikenprocessierups ook in de dorpen 
Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek de afgelopen jaren voor overlast gezorgd. 
Om op een natuurlijke wijze te proberen om de overlast zo veel mogelijk te beperken is 
een groepje enthousiaste Broekstrekers aan de slag gegaan met het maken van nestkasten. 
Nestkasten voor de gevleugelde vrienden die rupsen op hun menu hebben staan. 
 
In het voorjaar is begonnen met het maken van de nestkastjes en het ophangen daarvan in 
een deel van onze Broekstreek. Iets meer dan 100 nestkasten zijn opgehangen aan de eiken 
die onze Broekstreek rijk is. Er is dit jaar niet of nauwelijks sprake geweest van (last van) 
processierupsen op de Broekstreek, op een paar kleine uitbraakjes na. Dit komt naar alle 
waarschijnlijkheid voor een groot deel door de vogels. 
Geconcludeerd mag worden dat deze vorm van bestrijding wel degelijk succesvol is! 
 
Dit najaar zijn de nestkasten schoongemaakt en is gekeken naar het gebruik van de nestkasten. 
Aan de hand van deze bevindingen kunnen we opmaken dat, net als de huizenmarkt in de grote 
mensenwereld, het met de populariteit van deze nieuwe vogelwoonwijk wel goed zit. 
Aan de Hemmenweg in Ekehaar een bezettingsgraad van 87%, in Eldersloo 80% en in Amen 
zelfs 100% behuisde nestkasten. Kool- en pimpelmees waren de eerste bewoners, maar ook 
de bonte/grauwe vliegenvanger en de boomkruiper zagen deze nieuwe adressen wel zitten. 
3 kastjes moesten vervangen worden omdat een specht het niet kon laten om hier zijn snavel 
in te zetten. 
 
Ondertussen wordt er al weer gewerkt aan de bouw van nieuwe nestkasten om ook de rest 
van de Broekstreek te voorzien van nestkasten aan de bomen. De vrijwilligers zijn heel enthousiast, 
maar ook andere Broekstrekers tonen initiatief door middel van het zelf plaatsen van nestkasten 
en/of het aanleveren van materialen voor de bouw van de vogelbehuizing. En ook dankzij bijdragen 
van de Rabobank (RaboClubSupport), de Gemeente Aa en Hunze en donaties van particulieren 
kan de werkgroep verder met het bestrijden van de eikenprocessierups in de Broekstreek. 
 
Heel veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan deze mooie eerste resultaten. 
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