
U KUNT HELPEN! 
Richt uw tuin natuurvriendelijk in.

Hoe meer bloemen hoe beter! 

BESTRIJDING MET NATUURLIJKE VIJANDEN 
Koolmees

Sluipwesp

Merel

Zweefvlieg

EIKENPROCESSIERUPS



Gemeente Altena wil de Eikenprocessierups (en de volwassen mot) op een 

natuurlijke manier bestrijden, met behulp van insecten, vogels en 

vleermuizen.

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een 

groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel 

bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid.

Daarom gaat Gemeente Altena de bermen in Sleeuwijk anders beheren, 

zodat er meer bloemen tevoorschijn komen. Bepaalde stukken worden 

ingezaaid met bloemenmengsels. Gezamenlijk met Natuurinclusief Altena 

worden er vogelnestkasten en insectenhotels bevestigd aan de 

eikenbomen die het dorp rijk is.

U KUNT OOK HELPEN:

Door uw tuin te voorzien van bomen, struiken en allerlei andere mooie 

bloeiende planten, die de natuurlijke vijanden van voedsel en bescherming 

voorzien. Ook kunt u insectenhotels plaatsen en nestkasten ophangen voor 

tuinvogels, zoals koolmees, pimpelmees, roodborst en boomklever: 

www.vivara.nl/nestkasten

En als u uw kat in april, mei en juni binnenhoud als de jonge vogels 

beginnen met uitvliegen en gevoerd moeten worden, hebben zij een grotere 

overlevingskans, waardoor zij dan ook bijdragen aan de bestrijding van de 

eikenprocessierups.

De planten hieronder zijn een belangrijke bron van nectar voor

insecten en zijn ook nog eens een lust voor het oog.

Mocht u nog vragen hebben schroom dan niet om een berichtje te sturen 

naar natuurinclusiefaltena@gmail.com of @natuurinclusiefaltena

Bijenkorfje (Prunella grandiflora)

Damastbloem (Hesperis matronalis)

Dropplant (Agastache foeniculum)

Enkelbloemige Afrikaantjes

Ereprijs (Veronica longifolia)

Goudsbloem

Guldenroede (Solidago)

Hemelsleutel (Sedum spectabile)

Herfstaster (Aster novi-belgii)

Hulst (Ilex aquifolium)

IJzerhard (Verbena bonariensis)

Kattekruid (Nepeta)

Lavendel

Leeuwenbek (Antirrhinum majus)

Leverkruid (Eupatorium maculatum)

Marjolein (Origanum laevigatum)

Margriet (Leucanthemum vulgare)

Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)

Salie (Salvia officinalis)

Stokroos (Alcea rosea)

Tijm (Thymus serpyllum)

Vlinderstruik (Buddleja davidii)

Vuilboom (Rhamnus)

Zeepkruid (Saponaria officinalis). 

Zonnebloem
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