De eikenprocessierups zorgt met zijn brandharen jaarlijks in de zomermaanden voor overlast bij mens en dier. Ons uitgangspunt is om de overlast aan te pakken door de
biodiversiteit te bevorderen en de leefomgeving van natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te stimuleren. Alleen op plekken waar veel overlast is en de biodiversiteit nog onvoldoende is
hersteld, zetten we professionele technieken in om deze overlast te beperken.
Ook als inwoner van Brabant kan je hieraan een steentje bijdragen. Regelmatig komen er tips voorbij die lijken te werken in de aanpak van de eikenprocessierups. Veel werkt niet,
heeft geen effect of is niet toegestaan. Hieronder leggen we uit wat je niet moet doen en wat je vooral wel zelf eenvoudig en op kleine schaal kunt doen.

+ Wat kun je zelf doen:

- Wat moet je zelf niet doen:
Wegzuigen van de nesten
Verwijder de nesten niet met je eigen stofzuiger. De brandharen komen via de filter
opnieuw in de lucht. Dit kan gezondheidsklachten geven. Alleen een industriële
stofzuiger met geschikte filter houdt de haren tegen. Ook zitten nesten vaak hoog in
de boom, op een moeilijk bereikbare plek. Schakel hiervoor daarom een
professioneel bedrijf in.

Hang nestkasten op voor vogels
Je kunt ze in je eigen tuin of op je balkon
ophangen, het hoeft niet aan een
eikenboom. De vogels gaan zelf op zoek
naar voedsel in de omgeving.
Tips over waar je de nestkast het beste
kunt ophangen vind je op
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn
-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen
Je kunt ook vleermuizenkasten ophangen.

Folie of wol om de stam / systeem om rupsen te vangen of te
stoppen
Dit werkt niet. Rupsen laten zich niet tegenhouden door bijvoorbeeld barrières als
plastic. Zij kruipen er onderdoor of overheen of gebruiken het zelfs om er een nest te
maken. Rupsen zitten hoog in de boom en kruipen niet zo vaak langs de stam naar
beneden, omdat hun voedsel hoog in de boom hangt.

Help de natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups
Dat kan met een paar tips voor de
inrichting van je tuin:

Lijmbanden om de boom
Verboden bestrijdingsmethode. Bovendien werkt het niet, omdat de rupsen vaak
hoog in de boom zitten, omdat daar vooral het voedsel te vinden is. Bovendien
gaan ook de natuurlijke vijanden van de rups dood.

• Plant verschillende soorten dichte of
stekelige struiken (liefst met bessen).
Vogels vinden er voedsel en veilige
plaatsen om te broeden of te rusten. En
de struiken vormen leefgebied voor
insecten.

Feromoonvallen
Verboden bestrijdingsmethode. Mag alleen gebruikt worden voor monitoring door
professionals.

• Maak een drinkplaats voor vogels met
vers water. Of graaf een vijvertje als
drinkplaats voor vogels en insecten.

Stoom / heet water
Werkt niet. Met stoom of heet water gaan de brandharen niet volledig kapot.
Hierdoor kan je nog steeds gezondheidsklachten krijgen. Ook is er kans dat je jezelf
verbrandt door stoom of heet water.

• Zorg voor verschillende soorten
bloeiende planten in je tuin. Bloemrijke
tuinen bieden leefgebied aan talloze
insecten en daarmee voedsel voor
vogels. Kijk eens op
https://www.vogelbescherming.nl/in-m
ijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijkebeplanting/

Branden
Werkt niet. Tijdens het branden gaan de brandharen niet volledig kapot. Hierdoor
kan je nog steeds gezondheidsklachten krijgen. Ook komen er meer brandharen in
de omgeving doordat rupsen brandharen afschieten en het vuur de haren in de lucht
verspreidt.

• Contact met de rupsen voorkomen.
Kijk voor meer informatie op
www.rupsen.info
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Bacteriepreparaat
Dit kun je zelf niet toepassen. Het kan alleen met behulp van professionele
materialen gebruikt worden en onder de juiste omstandigheden. Onjuist gebruik
schaadt andere dieren. Bovendien kan het middel Xentari bij contact vergelijkbare
eikenprocessierupsklachten geven.

