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EIKENPROCESSIERUPSEN
Opgelet: hinder door brandharen
Vorige week zijn de laatste rupsen verveld naar het vierde larvaal
stadium. Deze rupsen zijn over het hele lichaam voorzien van
talrijke brandharen. Ook de voorlopige nesten met
vervellingshuiden bezitten brandharen.
Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid deelt het volgende
mee:
“De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups
kunnen de huid irriteren. Wanneer de haartjes met de wind worden
meegevoerd, kun je ook last krijgen van irritatie van ogen en
luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger
worden. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar
verdwijnen meestal vanzelf.
Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te
krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met
plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was
daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur).
Lichte symptomen: geen behandeling nodig
Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)
Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts
Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be”

Branden en zuigen
Op dit moment kan je de rupsen enkel bestrijden door te branden
of weg te zuigen. De rupsen maken voorlopige nesten van waaruit
ze in processie op zoek gaan naar voedsel. Dit maakt het iets
moeilijker om ze te bestrijden. Binnen twee weken zijn ze minder
mobiel, groeperen ze in grotere groepen en blijven ze langere tijd
in hun nesten. Een beter moment dus om ze te bestrijden.
Een nest bestaat dan uit spinseldraden, cocons, oude
vervellingshuiden en uitwerpselen. De nesten blijven een bron
van irriterende brandharen daar ze bestaan uit vervellingshuiden
van de rupsen. Regen en wind verspreiden deze haren. Daarom
raden we aan om de (oude) nesten steeds te verwijderen: zeker
deze die laag boven de grond langs fiets- en wandelwegen of
publieke plaatsen hangen.
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Duid meldingen en bestrijdingen aan op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart
Het is belangrijk om een zich te hebben op het aantal geïnfecteerde plaatsen in de provincie. Deze gegevens worden gebruikt om
de bestrijding beter te kunnen coördineren, tijdelijke erkenning aan te vragen voor bepaalde bestrijdingsproducten en de
noodzaak naar verder onderzoek te staven.
Deze link brengt je naar de kaart. Wil je volgend jaar met Bacillus bestrijden, duid de hinder dan nu aan met de knop 'check Bt
behandeling'.

Update Life+ Project Eikenprocessierups
In oktober weten we of het project naar de tweede ronde mag. Bij een positief resultaat dienen we in januari het uitgewerkte
project in. Ondertussen werken we ijverig verder aan de voorbereiding. In juli en augustus zal een jobstudent alle
proeflocaties selecteren en beschrijven. Om meer kennis te verzamelen over de parasiteringsgraad van de nesten door sluipvliegen
-en wespen kweken we deze zomer 30 nesten uit.

MEER INFO?
Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op
onze site geplaatst.
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