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Persbericht curatieve beheersing Eikenprocessierups
Komende maand start de gemeente met het verwijderen van nesten eikenprocessierups.
Melden van rupsen of nesten
Mocht u op storende plekken nesten of rupsen van eikenprocessierupsen waarnemen, dan kunt u de
gemeente bellen en uw waarneming/klacht doorgeven. Ook kunt u het reactieformulier op de
website invullen. Vergeet niet uw telefoonnummer of emailadres te vermelden.
De gemeente laat de rupsen en hun nesten op storende plekken verwijderen door gespecialiseerde
bedrijven. Deze bestrijding vindt overdag plaats, omdat de rupsen zich dan in hun nesten bevinden.
De verwijdering kan enige verkeershinder veroorzaken.
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: die zijn met het blote oog niet te zien. De rupsen hebben een
donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staartrijen, waar de eikenprocessierups 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 spinrag en bevindt zich op de stam of
onder een tak-oksel van een eik. De rupsen houden van warmte en maken hun nest graag aan de
zuidkant van de boomstammen.
Brandharen
Verwijder de nesten NIET zelf. De minuscuul kleine brandhaartjes kunnen dan vrijkomen en jeuk en
huiduitslag veroorzaken. Ze kunnen ook in het oog of de keel terecht komen en tot ernstige klachten
leiden. De rups laat bovendien extra brandharen vrij als het dier zich bedreigd voelt. Ga dus niet aan
de slag:,dat is vragen om problemen. De haren kunnen ook bij harde wind uit de nesten waaien. Zet
daarom op winderige dagen geen ramen open als er aangetaste eiken in de buurt staan, hang geen
was te drogen onder of vlakbij de eiken en fiets niet door een aangetaste eikenlaan zonder lange
mouwen en (zonne)bril.
Curatieve bestrijding
Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken,
kan curatieve bestrijding worden ingezet. Dit is het wegnemen of wegzuigen van nesten en rupsen en
gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten (zie foto).
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen, de bestrijding en hoe te handelen bij klachten is te
vinden op de websites: https://processierups.nu

Foto reactieve bestrijding eikenprocessierupsennest (Bron: Silvia Hellingman ©)

