Vragen en antwoorden eikenprocessierups
1. Wat doet de gemeente preventief?
In het voorjaar bestrijden we de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen uit voorzorg met
natuurlijke bestrijdingsmiddelen . Dit doen we zodra de eerste bladeren aan de bomen komen. We
spuiten niet overal preventief, maar wel altijd in de kernen, langs drukke fietspaden en dit jaar ook
in de buurt en bij de wegen toegangswegen tot recreatiegebieden.
We huren hiervoor een gecertificeerd bedrijf in. De gemeente kan niet overal preventief spuiten. In
bosplantsoen of op de rand van bosplantsoen spuit de gemeente niet. Ook in vlindergebieden spuit
de gemeente niet.
2. Wat is het resultaat van preventief spuiten?
Het preventief spuiten zorgt ervoor dat de nesten kleiner zijn, maar voorkomt de eikenprocessierups
niet.
3. Wat doen we als er al overlast is?
Op basis van meldingen besluiten we of we nesten moeten wegzuigen. Bij zeer ernstige overlast
doen we dat. We kunnen niet alle nesten wegzuigen en grijpen alleen in bij overlast op plaatsen met
zeer veel overlast voor meerdere mensen.
4. Wat is er gedaan aan natuurlijke bestrijding?
We zetten dit jaar extra in op het verhogen van biodiversiteit; afwisseling van bomen en planten.
Meer nestkasten en meer inheemse beplanting zorgen voor meer natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups. We hebben dit met verschillende deelnemers gedaan. Voorbeelden zijn ,
Plantgoedactie, het ophangen van nestkasten en het aanplanten van bes-dragende struiken.
5. Zitten de rupsen in alle soorten eikenbomen?
De rupsen zitten vooral in de inlandse eik ook wel genaamd de zomereik (Quercus robur). Zelden
zitten de rupsen in een Amerikaanse eik (Quercus rubra), moseik (Quercus cerris) of in een moeraseik
(Quercus palustris).
6. In welke gebieden binnen de gemeente zitten de rupsen vooral?
De eikenprocessierups zit overal waar eiken staan. In de kernen en langs fietspaden is gespoten. Daar
zult u minder nesten aantreffen.
7. Haalt de gemeente ook nesten weg op particulier terrein?
Nee, we spuiten niet preventief en halen ook geen nesten weg op particulier terrein. U moet
hiervoor zelf een bestrijdingsbedrijf s inschakelen..
8. Wie is verantwoordelijk voor welke bomen?
De gemeente behandelt de gemeentelijke bomen in de openbare ruimte. De bomen op eigen terrein
vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Net zoals bomen in eigen tuin onder de
verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bewoners vallen.
9. Is er een landelijk informatiepunt?
Ja, voor gezondheidsvragen kunt u terecht op de website van de GGD. www.oakie.info. Hier leest u
wat u moet doen als brandharen van de rups op uw huid zijn gekomen. Daarnaast is er dit jaar een
website van het ministerie met heel veel informatie over de eikenprocessierups
www.processierups.nu.

10. Wanneer is de ergste overlast voorbij?
Op het moment dat de rupsen zich gaan verpoppen (vorig jaar begon dit al begin juli) is vaak de
ergste overlast voorbij. De rupsen kruipen dan niet meer (in processie) rond en nesten worden
steviger . Hierdoor verwaaien de haren minder snel. De overlast is dan echter nog niet helemaal
voorbij. Ook restanten van nesten of uitgewaaide nesten met brandharen kunnen nog overlast of
gezondheidsklachten blijven geven.
11. Moet ik het melden wanneer ik ergens nesten/rupsen zie?
Wanneer u ergens rupsen en nesten ziet, hoeft u dit niet bij ons te melden. We hebben de besmette
gebieden en bomen in beeld. En we doen wat we kunnen op het gebied van bestrijding.
12. Ik ervaar ernstige overlast, wat nu?
Bij ernstige overlast is het goed om dat te melden bij ons. We kijken dan wat we kunnen doen om
eventueel het nest te verwijderen.
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