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Bijlage 10
Combinatie van voorgaande persberichten

Er kan voor gekozen worden om minder frequent een persbericht uit te doen en in plaats
daarvan alle informatie in één gezamenlijk persbericht te plaatsen. Onderstaand
persbericht is daar een voorbeeld van.

Persbericht eikenprocessierups: aanpak overlast
De laatste jaren is er rond eiken kans op overlast van. Door warm voorjaarsweer, de veelheid aan
eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden, hebben de rupsen zich de laatste jaren sterk kunnen
uitbreiden.

Bestrijding
De rupsen kunnen preventief en curatiefbestreden worden. Preventieve bestrijding betekent het
bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Curatievebestrijding is het verwijderen van
nesten als reactie op meldingen en klachten.
Zodra eiken uitlopen komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de
uiteinden van de eikentakjes, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes.
De rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met een middel dat alleen rupsen doodt. Dit
middel wordt met een hoge drukspuit in de boomkronen gespoten. Dat kan alleen in de avond of ‘s
nachts, omdat de werkzame stof door zon- of daglicht wordt afgebroken. De bespuiting kan leiden
tot geluid- en verkeershinder. In gebieden met hoge risico’s op hinder (denk aan scholen, zorgcentra,
gemeenschapshuizen, drukke fiets- en woonstraten) wordt de bespuiting vaak twee maal uitgevoerd.
Prioritering
De bespuiting is duur en de capaciteit is beperkt. Daarom is een prioritering gemaakt op grond van
de combinatie van het aantal eiken, de sterk aangetaste plekken van voorgaande jaren en de plekken
waar veel mensen komen of langdurig verblijven. In het buitengebied waar weinig mensen langdurig
verblijven kan bijv. besloten worden geen preventieve bestrijding uit te voeren.
Reactieve bestrijding
Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken,
kan reactieve bestrijding worden ingezet. Dit is het wegpakken of wegzuigen van nesten en rupsen
en gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten. Het wordt ten stelligste afgeraden om zelf de nesten
te verwijderen, omdat men daarbij brandharen kan oplopen.
Als u rupsen of nesten waarneemt, wordt u verzocht dit door te geven aan de gemeente. Dat kan via
het telefoonnummer XXXXXXXXXX of via de website XXXXX. De gemeente registreert uw melding en
zal afwegen of ingrijpen nodig is. Dit is afhankelijk van het aantal waargenomen rupsen of de grootte
van het nest, de locatie (komen hier veel mensen langs of zijn ze langdurig aanwezig) en de
beschikbare capaciteit. U krijgt bericht overde afhandeling. Indien besloten wordt om in te grijpen,
volgt meestal een inspectie van groenambtenaren of ingehuurde bestrijdingsdiensten. De nesten
kunnen vervolgens worden weggenomen of weggezogen door een gespecialiseerd bedrijf.
Herkennen van eikenprocessierupsen en hun nesten
Eikenprocessierupsen zijn 2-3 cm lange grijsgroene rupsen met lange (tot 1 cm), witte afstaande
haren. Dit zijn niet de brandharen, deze zijn met het blote oog niet te zien. Ze hebben een donkere
kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart- rijen, waar
de processierups haar naam aan dankt.
Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen zitten. Dit nest is
gemaakt van lichtgrijze spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuiden en brandharen van de
rupsen. Het nest ziet er uit als een zakvormige grijze buidel van spinnenrag en bevindt zich op de
stam of onder een tak-oksel van een eik. De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom
graag aan de zuidkant van de boomstammen.
Pas op voor de brandharen van de rups. De rups schiet deze minuscule haartjes af zodra hij zich
bedreigd voelt. De brandharen zitten ook in het spinsel waaruit de nesten van de rupsen bestaan.
Houdt dus afstand, zeker bij winderig weer!

Klachten bij brandharen
Elke eikenprocessierups heeft 600.000 minuscule brandharen die de dieren bij gevaar kunnen
loslaten. De haren komen ook vrij bij de vervellingen van de rups. De brandharen leiden tot jeuk,
roodheid en zwellingen van de huid. Mentholzalf kan hiertegen verlichting geven.
Ernstiger klachten kunnen optreden wanneer de brandharen in het hoornvlies van de ogen
terechtkomen. U kunt proberen om de ogen voorzichtig te spoelen met lauwwarm water. Ga in ieder
geval niet wrijven, daarmee drukt u de haartjes nog verder het hoornvlies in, zodat ze nog lastiger te
verwijderen zijn. Ga naar de huisarts als de overlast aan de ogen voortduurt.
Brandharen kunnen ook in de slijmvliezen van de luchtwegen terechtkomen en dan leiden tot
kriebelhoest of een loopneus. Probeer ook hier te spoelen met lauwwarm water.
In ernstige gevallen (veel brandharen opgelopen, overgevoeligheid) kan besmetting met de
brandharen leiden tot CARA-verschijnselen (benauwdheid), misselijkheid, zweten en braken.
Een zeer beperkte groep mensen is dermate overgevoelig dat er een levensbedreigende shock kan
optreden. Vaak zijn deze mensen ook overgevoelig voor insectensteken. Deze mensen dienen direct
naar de eerste hulp te gaan als de eerste verschijnselen optreden.
Klachten bij dieren
Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen. Honden die in afgevallen of uitgewaaide
rupsnesten bijten, kunnen zodanig gewond raken dat ze afgemaakt moeten worden. Bij paarden zijn
oogontstekingen gemeld.
Voorkom problemen
De overlast is voor een belangrijk deel te beperken, door in de periode dat er eikenprocessierupsen
met brandharen zijn (mei-juli) lanen met eiken zoveel mogelijk te mijden. Mocht dat niet mogelijk
zijn, gebruik dan uw gezond verstand:
• Fiets of loop niet met korte mouwen in een laan met aangetaste eiken. Draag een dunne jas
of blouse met lange mouwen;
• Zet tenminste bij winderig weer een (zonne-) bril op;
• Zet bij winderig weer geen ramen open vlakbij eiken;
• Hang geen was te drogen onder of vlakbij eiken;
• Laat uw hond niet uit in een laan met eiken en houd uw hond in deze periode aangelijnd;
• Houd vee tenminste 250 m van eiken vandaan;
• Uitgewaaide nesten (na storm) kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen aan in
een plastic zak te stoppen, deze dicht te knopen en bij het restafval te stoppen;
• Verhoog de aantrekkelijkheid van uw tuin voor de natuurlijke vijanden van
eikenprocessierupsen. Dit zijn roofinsecten, zangvogels en vleermuizen.
Roofinsecten krijgt u door meer bloeiende planten in te zaaien of te poten. Door meer
struiken, klimop en mezenkastjes op te hangen krijgt u meer zangvogels in de tuin. Ook
(stromend) water trekt veel vogels aan. Vleermuizen eten de eikenprocessievlinders.
Vleermuizen houden zich op achter gevelbetimmeringen, luiken, dakspanten, dakpannen en
in spouwmuren. Ukunt ook speciale vleermuiskasten ophangen.
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen, de bestrijding ervan en hoe te handelen bij klachten is
te vinden op de websites: https://processierups.nu en www.thuisarts.nl

