Veelgestelde vragen en antwoorden over de eikenprocessierups
1. Wat is een eikenprocessierups
Een eikenprocessierups is een larve van een
nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen
van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei
komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen,
komen de rupsen in groepjes samen. Ze vormen
grote nesten op de stam. ’s Nachts gaan ze 'in
processie' op zoek naar voedsel. Als de rupsen drie
keer zijn verveld, krijgen ze brandharen. De
brandharen kunnen gezondheidsklachten
veroorzaken.
Afbeelding 1: het nest van de eikenprocessierups

2. Wat doet gemeente ’s-Hertogenbosch om de
eikenprocessierups te bestrijden?
Wij zuigen de nesten van de eikenprocessierups weg
met een industriële zuigunit, dit gebeurt vanaf de
grond of met een hoogwerker. Bomen die moeilijk te
bereiken zijn worden klimmend gedaan. Hier halen
we de nesten niet weg met een zuigunit maar met
een lijmband.
3. Wanneer start de bestrijding?
Als de rupsen 3 keer verveld zijn starten we met de
bestrijding. Dit is meestal vanaf half mei. We gaan
door met bestrijden t/m september.

Afbeelding 2: de brandharen van de eikenprocessierups

4. Waar gaat de gemeente aan het werk?
Daar waar het nest duidelijk zichtbaar is. De locaties waar de eikenprocessierups zich bevindt
zijn vrijwel allemaal vooraf bekend. We bestrijden de locaties in een bepaalde volgorde. Nesten
in de buurt van kindcentra, sport- en recreatiegebieden, evenementen en begraafplaatsen
hebben de hoogste prioriteit en krijgen altijd voorrang op de rest.
5. Is 1 keer zuigen voldoende?
Na het weghalen van een nest, kan er een nieuw nest ontstaan. Soms moeten we daarom nog
een keer terug.
6. Bestrijdt gemeente ’s-Hertogenbosch ook preventief?
Nee, dit hebben we tot nu toe niet gedaan. Vanaf 2020 gaan we de eikenprocessierups ook
preventief, op een natuurlijke manier, bestrijden. Dit doen we door het uitnodigen van natuurlijke
vijanden. Insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zij eten de
rups op. We maken de omgeving rondom eikenbomen aantrekkelijk voor insecten en vogels
door:
- nestkasten op te hangen
- insectenhotels te plaatsen
- meer bloemenmengsels in te zaaien
7. Hoe kan ik mijn tuin aantrekkelijk(er) maken voor vogels en insecten?
Door natuurlijke vijanden uit te nodigen in je tuin, help je mee om het aantal
eikenprocessierupsen te verminderen. Diverse natuurorganisaties hebben tips:

-

Vogelbescherming: www.vogelsinmijntuin.nl
Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/insecten
In actie voor de bij: www.nederlandzoemt.nl
Vlinderstichting: www.vlinderstichting.nl/vlidners/tuinieren-voor-vlinders
Brabantslandschap: www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/op-particulier-erf/

8. Gebruikt de gemeente ook chemische bestrijdingsmiddelen?
Nee, want daardoor verdwijnen ook andere rupssoorten. Bovendien kunnen de natuurlijke
vijanden het bestrijdingsmiddel (via de rupsen) binnen krijgen.
9. Hoeveel eikenbomen staan er in gemeente ‘s-Hertogenbosch?
De eikenprocessierups komt alleen voor op zomereiken, wintereiken, moseiken en Hongaarse
eiken. Wij beheren ongeveer 3050 bomen van deze eikensoorten.
10. Hoeveel eiken waren in 2018 besmet?
In 2018 zijn ongeveer 2000 eikenbomen (=65%) besmet en behandeld. De besmette
eikenbomen waren verdeeld over 189 locaties/straten.
11. Hoeveel meldingen ontvangt de gemeente?
In 2018 hebben wij 414 meldingen ontvangen over de eikenprocessierups.
12. Hoe meld ik een nest van de eikenprocessierups?
Op de meldingenkaart staan alle openstaande meldingen in 's-Hertogenbosch. Controleer,
voordat u een melding maakt, wat er al aan ons is doorgegeven. Hiermee voorkomen we
dubbele meldingen. Is het nest nog niet aan ons doorgegeven, maak dan eenvoudig een
melding via de BuitenBeterApp of telefonisch via het Meldpunt. Kijk voor meer informatie op
www.s-hertogenbosch.nl/Meldpunt.
13. De eikenprocessierups zit in mijn tuin. Bestrijden jullie hem hier ook?
Nee, wij bestrijden de eikenprocessierups alleen bij eikenbomen in de openbare ruimte. Niet op
particulier terrein. Probeer de rupsen niet zelf te verwijderen maar bel een gespecialiseerd
bedrijf. Bijvoorbeeld een boomverzorger.
14. Hoe kan ik het contact met brandharen voorkomen?
De GGD geeft een aantal tips om last te voorkomen of te beperken. Deze vind je op
www.oakie.info
15. Waar kan ik last van krijgen en hoe moet ik mijn klachten behandelen?
Wij volgen hierin het advies van de GGD. Dit vind je op www.oakie.info
16. Waar kan een dier (bv paard of hond) last van krijgen en wat kan ik doen?
Wij volgen hierin het advies van de GGD. Dit vind je op www.oakie.info

