
Kleine beestjes
zo gaan we met ze om

Insecten spelen een belangrijke rol in de kringloop van het leven. 
Ze verwerken organisch materiaal en zorgen zo voor een gezonde 
bodem voor planten en bomen. Ze bestuiven onze groenten en 
fruit en zijn voedsel voor veel soorten dieren. 

Wij krijgen regelmatig vragen over wespen, bladluis,  
eikenprocessierups, teken en vuurwantsen. We hebben  
de belangrijkste informatie op een rijtje gezet.

Wesp Eind juli - oktober

Wespen komen op zoete geuren af.  
Het nest van een wesp zit vaak onder een dakrand.

Een wespensteek zorgt meestal voor plotselinge  
felle pijn, gevolgd door een branderige of jeukende 
rode zwelling.

Zie je een wespennest in de openbare ruimte?  
Geef dit door via de Buitenbeter app.  
Wij laten het nest verwijderen.

Kijk voor tips tegen wespenoverlast op  
www.milieucentraal.nl en zoek op ‘wespen’.

Bladluis De bladluis voelt zich het prettigst bij  
droogte en een temperatuur van 20-30 ºC

De bladluis zit op stengels van planten of bladeren.

De bladluis vormt geen gevaar voor de gezondheid.  
Hij kan wel plak veroorzaken op bijvoorbeeld auto’s.  
Ook kan de bladluis ervoor zorgen dat planten verzwakken.

Wij bestrijden de bladluis niet. Heb je overlast?  
Spuit een koude waterstraal op stengels/bladeren  
waarop de bladluis zit. Zo spoel je de luizen weg.

Teek
Teken zitten vooral in hoog gras of tussen dode  
bladeren, het liefst bij bomen of struiken.Een teek is erg klein (1-3 milimeter) en kan bijten.  

Als hij bijt zie je hem als een zwart puntje op je huid.  
Soms ontstaat daarna een rode kring om de beet.-  Voorkom een beet: gebruik een insectenwerend  
middel. Blijf op paden en draag bedekkende kleding.

- Controleer jezelf direct bij thuiskomst.-  Toch gebeten? Verwijder de teek zo snel mogelijk met  
een speciale tekentang. Dit verkleint de kans  
op de ziekte van Lyme. Neem bij twijfel contact op  
met je huisarts.

Kijk voor meer info op  www.ggdhvb.nl/infectieziekten/teken

Eikenprocessierups Mei - september

Je vindt de eikenprocessierups op eikenbomen.

De eikenprocessierups heeft brandharen. Deze kunnen jeuk, 
huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen veroorzaken.

-  Wees alert bij elke eikenboom. Vermijd contact met de rupsen.
-  Bestrijd de eikenprocessierups niet met lijmband.  

Dit helpt slecht en zorgt voor onbedoelde slachtoffers  
onder vogels en vleermuizen.

-  Laat bij overlast een nest verwijderen door  
een gespecialiseerd bedrijf.

-  Meld nesten in de openbare ruimte via  
de BuitenBeter app. Wij zuigen de nesten weg.

Kijk voor meer info op  
www.s-hertogenbosch.nl/eikenprocessierups

Vuurwants Maart t/m mei en juli t/m oktober

Je ziet ze vooral op afgevallen bladeren 
(voornamelijk van lindebomen) of vruchten.

De vuurwants vormt geen gevaar voor de gezondheid 
maar kan wel stinken.

Vuurwantsen richten geen schade aan en gaan 
vanzelf weer weg.

In onze gemeente bestrijden we alleen op een natuurvriendelijke manier. 

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

http://www.milieucentraal.nl
http://www.ggdhvb.nl/infectieziekten/teken
http://www.s-hertogenbosch.nl/eikenprocessierups

