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Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden
daarop rond het de eikenprocessierups in de gemeente Losser.

VRAAG:

ANTWOORD:

1. Hoe kan het dat de
eikenprocessierups zo veel
voorkomt?

Een oorzaak van het grote aantal eikenprocessierupsen is
een verstoorde biodiversiteit. In een natuurlijke omgeving
die in balans is, heeft de eikenprocessierups minder kans. Er
zijn dan verschillende natuurlijke vijanden. (Insectenetende)
vogels, vleermuizen, insecten, spinnen, roofwantsen en
sluipwespen eten de rups/vlinder. In een versteende
omgeving komen zij minder voor.

2. Wat doet de gemeente
om de overlast van de
eikenprocessierups te
beperken?

Om de overlast van de eikenprocessierups te beperken zet
de gemeente in op het herstel van het natuurlijk evenwicht.
Dat gebeurt op verschillende manieren. Er zijn (extra)
vogelkastjes opgehangen en er wordt rond eikenbomen
minder gemaaid. Hierdoor hebben de natuurlijke vijanden
(allerlei roofinsecten) van de eikenprocessierups meer kans
zich te ontwikkelen. Daarnaast zaait de gemeente met
speciale zaadmengsels zodat er planten groeien die de
ontwikkeling van natuurlijke vijanden bevorderen. Het kan
enkele jaren duren voordat deze aanpak effect heeft.

3. Waarom gebruikt de
gemeente geen
(biologische)
bestrijdingsmiddelen?

In de gemeente Losser is gekozen voor een aanpak die
gericht is op herstel van het natuurlijk evenwicht. Om die
reden worden de eikenbomen in de gemeente Losser niet
bespoten met (biologische) bestrijdingsmiddelen. Het
bespuiten van bomen zorgt bovendien voor enorm veel
nevenschade die ten koste gaat van de enorme hoeveelheid
andere fauna die in de bomen leeft.

4. Haalt de gemeente
nesten van de
eikenprocessierups wel
weg?

Ja, de gemeente huurt een gespecialiseerd bedrijf in om de
(nesten van) eikenprocessierups weg te zuigen. Hierbij
krijgen de hot spots voorrang. Dit zijn drukke punten waar
veel mensen samen komen (sportzalen, scholen, winkels).
Op andere plekken worden de rupsen ook weggezogen,
maar dat kan wat langer duren voordat actie wordt
ondernomen. Buiten de bebouwde kom worden niet alle
nesten weggezogen.
5. Mag ik (zelf) nesten
Nee, dit moet altijd door een gespecialiseerd bedrijf
verwijderen/wegbranden? gebeuren. Heeft u op eigen grond last van de
eikenprocessierups? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf
in.
6. Mag ik lijmband of
plastic folie gebruiken?

Nee, dat is niet toegestaan. Dit is gevaarlijk voor andere
dieren (vogels, vleermuizen) en het werkt averechts.
Lijmband zorgt juist voor méér overlast. Wanneer de
processie verstoord en gestrest raakt, schieten de rupsen
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hun brandharen af, die verwaaien in de omgeving.
Daarnaast komen veel andere insecten, vogels en
vleermuizen in de lijmband vast te zitten en sterven.
Ook het gebruik van plastic folie is niet toegestaan.
De rupsen lopen hier zonder moeite over heen en gebruiken
het in sommige gevallen zelfs als ‘aanknopingspunt’ om een
nest te bouwen.
7. Wanneer moet ik een
melding doen van de
eikenprocessierups?

Een melding doet u als u (nesten van) de eikenprocessierups
ziet. Vooral als het gaat om drukke plekken waar veel
mensen komen bijvoorbeeld bij sportzalen, scholen,
winkels.

8. Waar kan ik een
melding doen?

U kunt een melding doen via de melddesk van de gemeente
of de mijngemeente app.

9. Ik heb
eikenprocessierupsen in
de tuin. Wat nu?

Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in eigen tuin
of op eigen terrein is de eigenaar of bewoner altijd zelf
verantwoordelijk. Het advies is om de nesten, indien nodig,
niet zelf te verwijderen, maar hiervoor een professioneel
bedrijf te benaderen.

10. Waarom hangt er geen
rood-wit lint meer in
bomen waar de
eikenprocessierups
voorkomt?

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid worden er geen
rood-witte linten om de bomen gehangen. Bovendien
kunnen de rupsen achter de linten gaan zitten. De linten
zitten na het seizoen ook vol met brandharen waardoor ze
slecht te verwijderen zijn. Daarom worden nu
waarschuwingsborden geplaatst in plaats van het rood-witte
lint.

11. Kan ik ook zelf
waarschuwingslinten in de
bomen hangen?

Dit wordt afgeraden. Als u zelf linten om een boom hangt is
er een groter risico dat u in contact komt met (restanten
van) de brandharen van de eikenprocessierups. Die kunnen
bijvoorbeeld ook op de stam zitten.

12.Wat kan ik doen zelf
doen om de overlast van
de eikenprocessierups te
beperken?

U kunt helpen de eikenprocessierups te bestrijden door te
zorgen voor ‘rommelhoekjes’ in uw tuin zodat er meer
insecten komen. U kunt ook een ‘insectenhotel’ ophangen,
bloembollen planten en zaadmengsels van vroegbloeiende
bloemen zaaien, nestkastjes ophangen en waterbakjes voor
de vogels neerzetten.

13. Ik ben in aanraking
geweest met de
eikenprocessierups. Wat
nu?

Strip de huid direct na blootstelling met plakband. Spoel
daarna de huid en/of de ogen met lauw water. Gebruik bij
hevige jeuk kunnen middelen op basis van menthol,
calendula of aloë vera. Zijn de klachten ernstiger, dan is het
verstandig naar de huisarts te gaan.

14. Is er ook een risico
voor dieren?

Ja, (restanten van) eikenprocessierupsen kunnen ook voor
dieren een gezondheidsrisico vormen. Dieren die
bijvoorbeeld in het lange gras onder de bomen snuffelen,
kunnen bijvoorbeeld in aanraking komen met de restanten.
Dit kan voor uw dier ernstige gezondheidsklachten tot
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gevolg hebben. Wees dus alert bij bijvoorbeeld het uitlaten
van uw huisdier. Neem bij aanhoudende klachten altijd
contact op met een dierenarts.

Andere interessante websites:
•

Kennisplatform processierups: www.processierups.nu

•

Vogels in de tuin: https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/

•

Biodiversiteit in Enschede: www.enschede.nl/bloeitop
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