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Persbericht uitgewaaide (oude) nesten Eikenprocessierups
Na de storm/hevige windvlagen van de afgelopen week/weken kunnen (oude) nesten van
eikenprocessierupsen uit eikenbomen gewaaid zijn. Deze nesten kunnen brandharen bevatten. U
kunt deze zelf voorzichtig verwijderen, of hiervoor contact opnemen met de gemeente.
Uitgewaaide nesten
Eikenprocessierupsen maken nesten van spinseldraden waarin de dieren zich overdag terugtrekken.
In deze nesten zitten ook brandharen die de rupsen verliezen als ze vervellen. De brandharen blijven
nog lange tijd actief, ook als er geen rupsen meer in de nesten aanwezig zijn.
De nesten lijken op zakvormige grijze buidels van spinnrag. Vanwege de aanwezige brandharen zijn
ze gevaarlijk voor honden en spelende kinderen.
Door de harde wind van de afgelopen weken kunnen (oude) nesten uit de eikenbomen gewaaid zijn.
Indien het om oude nesten zonder rupsen gaat (periode tussen september en april) kunnen de
nestrestanten door u zelf worden opgeruimd. Belangrijk: draag altijd handschoenen en gebruik een
plastic zak. U kunt de zak ook om uw hand steken en zo het nest oprapen. Zorg dat u uit de
windrichting staat van het op te rapen nest en voorkom dat uw huid daarmee in aanraking komt.
Knoop de zak goed dicht. Het nest mag NIET in de GFT-container, maar hoort in de grijze
afvalcontainer (vuilverbranding) thuis.
U kunt ook de gemeente bellen en de melding doorgeven.
In de zomerperiode (april – augustus) kunt u voor uitgewaaide of uitgevallen nesten eveneens de
gemeente bellen of e-mailen. In deze periode is het zeer waarschijnlijk dat er rupsen in de nesten
aanwezig zijn. Bij waarneming van gevaar zullen de rupsen hun brandharen loslaten. Umoet deze
nesten dus niet zelf opruimen. U kunt de gemeente bereiken via het telefoonnummer XXXXXXXXXX
of via de website XXXXX. De nesten kunnen vervolgens worden weggenomen of weggezogen door
een gespecialiseerd bedrijf.
Oude stamnesten verwijderen
Bij het wegzuigen kunnen sommige nesten over het hoofd worden gezien. Het kan ook zijn dat u in
uw tuin een nest aantreft. In de maanden september– april kunt u deze nesten zelf verwijderen. Er
zijn dan geen rupsen meer in het nest aanwezig, maar er zijn wel brandharen in het oude nest
aanwezig. Zorg dat u handschoenen en een (zonne-) bril draagt. Doe een plastic zak om het gehele
nest en steek het nest met bijv. een plamuurmes of een beitel van de boomstam, te beginnen aan de
bovenkant. Knoop de zak goed dicht en gooi deze, samen met de handschoenen in de grijze
afvalcontainer (restafval).
Inde maanden mei-augustus kunt u nesten beter niet zelf verwijderen. De kans is dan groot dat er
eikenprocessierupsen in aanwezig zijn. Hiervoor kunt u beter een bestrijdingsdienst inschakelen. De
gemeente kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerd bedrijf.
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen, de bestrijding en hoe te handelen bij klachten is te
vinden op de website: https://processierups.nu

