18 mei 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups Preventief behandelen nog tot 21 mei

Preventief behandelen nog toegestaan tot
21 mei
Enkele rupsen zijn reeds verveld naar het vierde larvestadium. Door het warme
weer zullen alle rupsen snel vervellen naar deze vierde fase. In het
vierde larvestadium werkt Bacillus thuringiensis niet meer. Om deze reden
is preventief behandelen nog toegestaan tot donderdag 21 mei. Indien je na 21
mei de rupsen wil bestrijden is zuigen en eventueel branden de meest
aangewezen beheermethode. Zuigen krijgt de voorkeur op branden omdat
de opgewarmde lucht tijdens het branden nog een deel van de irriterende
brandharen verspreidt. Meer informatie over deze beheermethoden vind je in de
"leidraad beheer eikenprocessierups" of op onze website.
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27/05 - Opleiding persoonlijke
beschermingsmiddelen
Gemeenten worden geadviseerd om meer eigen personeel in te zetten voor
het beheer van de eikenprocessierups. Daarom organiseren we, in
samenwerking met de civiele bescherming, een opleiding voor de
medewerkers van de gemeentelijke uitvoerende diensten die ingezet worden
voor het beheer van de eikenprocessierups. Alle aspecten rond veiligheid en
concrete instructies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
worden besproken en in de praktijk getoond.
Deze opleiding vindt plaats op woensdag 27/05 van 09u30-12u30 op de
terreinen van de civiele bescherming (Miksebeekstraat 153, 2930 Brasschaat).
Meer informatie over het programma en je inschrijven kan via dit formulier.
Nodig zeker je geïnteresseerde collega's uit, per gemeente zijn er meerdere
personen toegelaten. Er is handgel beschikbaar en tijdens de opleiding worden
de afstandregels gerespecteerd.
Het is noodzakelijk dat uitvoerend personeel, aannemers en toezichters zich
voldoende beschermen bij het beheer van de eikenprocessierups. Van belang zijn
een gesloten overall met hoofdkap, handschoenen, rubberlaarzen en
gelaatsbescherming. Na de werken moet je de kleren grondig reinigen. Eten,
drinken en roken doe je best niet tijdens de werken. Het is beter om een lange
periode door te werken dan korte periodes af te wisselen met pauzes.
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Goedkeuring LIFE+project natuurlijke
bestrijding
We hebben goed nieuws ontvangen van de Europese Commissie! Ons project
‘Ecological control of the oakprocessionary caterpillar (Thaumetopoea
processionea) as a non-chemical solution’ werd goedgekeurd. Het project gaat
van start in september 2020: gedurende 5 jaar demonstreren we aan gemeenten
en aannemers hoe we de natuur kunnen inzetten als beheerder. We nemen deze
zomer contact op met gemeenten die zich kandidaat hebben gesteld voor
demonstratie- of proeflocaties.
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Gebruik de vernieuwde interactieve
eikenprocessierupsenkaart
Hou goed bij waar de rupsen in je gemeente voorkomen. Duid alle meldingen en
bestrijdingen aan op de interactieve kaart. Zo kunnen we dit jaar en volgend jaar
een verantwoord beleid uitstippelen. Deze week krijgt de interactieve kaart
een update en wordt seizoen 2020 toegevoegd voor meldingen van nesten en
beheer. De lijst van beheermaatregelen die je kan registreren wordt uitgebreid
met onder andere het ophangen van nestkasten. Het zal mogelijk zijn
een aangepaste datum door te geven voor elke melding, zodat je meldingen uit
het verleden correct kan ingeven. Had je al meldingen voor 2020 ingegeven, dan
zullen deze vanaf de update in het juiste seizoen getoond worden.
Mail ons bij zeker bij vragen (login, import in bulk, problemen, etc.)

MEER INFO?
Hou de provinciale website www.info-eikenprocessierups.be goed in het
oog. Nieuws over rupsen en bestrijding (inclusief FAQ) wordt onmiddellijk op
onze site geplaatst.

Als gemeente en aannemer mag je alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups
naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be mailen. Wanneer we vragen
of meldingen van burgers over eikenprocessierupsen op openbaar domein
ontvangen, verwijzen we door naar zijn of haar gemeente.

DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Studie Natuur & Landschap
Kathleen Verstraete – Expert
T 03 240 59 86
eikenprocessierups@provincieantwerpen.be

www.info-eikenprocessierups.be
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven.
kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be
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