EIKENPROCESSIERUPS

WAT TE DOEN BIJ

RUPSEN

2. … in de boom van de gemeente?
Maak een melding bij uw gemeente.

3. … in de boom van een andere
boomeigenaar?
Bespreek met de boomeigenaar of hij via een professioneel bedrijf de nesten wil laten verwijderen.

4. … als ik het gemeld heb en de nesten
nog niet verwijderd zijn?
• Vermijd direct aanraken van de nesten.
• Ga niet onder of in de buurt van een boom zitten 		
waar de eikenprocessierups in zit. Brandharen kunnen 		
met de wind tot wel 100 meter ver komen.
• Sluit ramen wanneer brandharen de woning in waaien.
• Hang de was niet buiten te drogen.
• Laat speelgoed niet buiten liggen en houdt de zandbak
zoveel mogelijk gesloten.

5. … in mijn woning?
Ziet u een rups in uw huis, tent of caravan kruipen?
Doe plastic handschoenen aan en pak de rups op met een
natte tissue. Stop de rups met de tissue in een plastic zak,
knoop deze dicht en gooi de zak in de container.

6. … op mijn tent of caravan?
Begin met beschermende maatregelen voor u gaat
schoonmaken. Gebruik een mondkapje met P3 filter, zet
een veiligheidsbril op en trek plastic handschoenen en

een wegwerpoverall aan. Na het schoonmaken kunt u dit
in een plastic zak stoppen, knoop de zak dicht en gooi
deze weg in de container.
Breek de tent niet eerst af. Bij het afbreken zouden de
brandharen vrij kunnen komen. Laat de tent opgezet
staan tijdens het schoonmaken.
• Caravan en nylon tent: afspoelen met (bij voorkeur)
lauw warm water met sopje en spons. Voer het water
af via het afvoerputje.
• Een stoffen tent is vaak moeilijker schoon te maken,
omdat de brandharen hier makkelijk in blijven hangen.
U kunt de stoffen tent proberen op dezelfde manier als
de nylon tent schoon te maken. Krijgt u na het schoon
maken toch gezondheidsklachten? Chemisch laten
schoonmaken van de tent is een optie, maar meestal is
de tent vervangen dan goedkoper.

7. … en ik ben eigenaar van een recreatieterrein (o.a. camping, zwembad/-water,
evenement, speeltuin, restaurant)
Zie het informatieblad voor recreatieterreineigenaren.

8. … en ik wil ze graag op een natuurlijke
manier bestrijden?
Zie folder 3. Natuurlijk bestrijden.

WAT TE DOEN BIJ

RUPSEN

2. WAT KAN IK DOEN BIJ RUPSEN/NESTEN...
In het algemeen is de boomeigenaar verantwoordelijk
om te proberen te voorkómen dat de eikenprocessierups zich nestelt in de boom.
Als er eikenprocessierupsen in de bomen zitten,
moeten de boomeigenaar maatregelen
nemen. Het beste is de nesten
verwijderen, omdat oude nesten ook
klachten kunnen veroorzaken.
Ook kunnen er in de toekomst
opnieuw nesten ontwikkelen. Totdat de
nesten worden verwijderd is het goed om
mensen die in de buurt van het nest wonen of
voorbijgangers te waarschuwen voor de aanwezigheid van de rupsen. Dit kan door het ophangen van
een bordje of het afzetten van de boom. Het is namelijk
niet altijd goed te zien dat er eikenprocessierupsen in de
boom zitten. Niets doen kan leiden tot aansprakelijkheid.
(bron: Janssen M. De eikenprocessierups en Aansprakelijkheid.
Boomzorg. 28 september 2018)

1. … in mijn eigen tuin?
Probeer de rupsen dan niet zelf te verwijderen. Bel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf (vaak een hovenier of
boomverzorger) of vraag advies bij uw gemeente.

Kan ik nog in mijn tuin zitten of het
gras maaien?
Ga niet onder of dichtbij een boom zitten waar
eikenprocessierupsen zitten. Brandharen kunnen met de wind tot wel 100 meter ver
komen. De brandharen zakken met
regen wel de grond in, maar veel
haren blijven ook aan het gras
vastzitten. Deze achtergebleven
brandharen kunnen ook bij beter
weer opnieuw problemen geven.
Ook tijdens het maaien van het gazon en
bij het opruimen van het gemaaide gras
kunnen brandharen voor problemen zorgen
wanneer er in de directe omgeving eikenprocessierupsen voorkomen.

Bezoek de website:

www.oakie.info
Alles over, voor en tegen
de eikenprocessierups

Heb je een vraag aan de GGD?
Vind je regionale GGD via

www.ggd.nl

Heeft u last van de brandharen bij het maaien van het
gras? Neemt u dan beschermende maatregelen. Gebruik een
mondkapje met P3 filter, zet een veiligheidsbril op en bedek de
huid (trek plastic handschoenen een wegwerpoverall aan).
Stop het mondkapje, de overal en de handschoenen na het
grasmaaien in een plastic zak. Knoop de zak dicht en doe deze
in de container.
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