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27 april 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups -
Tweede larvestadium: nog geen hinder
verwacht

Tweede larvestadium

De meeste rupsen zijn verveld naar het tweede larvestadium (zie foto). Ze zijn
ongeveer één cm groot. Er werd weinig bladvraat opgemerkt. De rupsen in dit
stadium bezitten nog geen brandharen. Vanaf het derde larvestadium
veroorzaken de brandharen hinder. Let op: bij het derde larvestadium zitten
de brandharen slechts op één segment van de rups. De werkelijke overlast
ontstaat pas wanneer ze na de volgende vervellingen brandhaartjes op het
gehele lijf dragen. Deze hinder wordt ten vroegste rond half mei verwacht.

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t20282-9eb474dbde6549ae8751b528413425e4/0/1/1
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html
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Wanneer behandelen met Foray® ES?

Op dit moment heeft het nog geen zin om met Foray®ES (op basis
van Bacillus thuringiensis) te spuiten. De rupsen eten te weinig en zijn
ongevoelig voor de bacterie. Het einde van het tweede en het vroege derde
larvestadium is aanbevolen voor een preventieve behandeling met Foray®ES.
Vandaag (27 april) en 4 mei controleren we in het veld of de rupsen groter zijn
geworden en er genoeg bladvraat is. Aan de hand van deze resultaten bepalen
we de toegelaten startdatum van het gebruik van Foray®ES. We houden je op
de hoogte via deze nieuwsbrief en de website.

Foray® ES is niet overal toegelaten

De beslissingsboom uit de Leidraad Beheer Eikenprocessierups en de interactieve
eikenprocessierupsenkaart tonen aan waar het toegelaten is om de bomen te
behandelen met Foray®ES. Dit product mag niet gebruikt worden in
aanwezigheid van kwetsbare vlindersoorten, natuur- en habitatgebieden. Het
doodt immers ook alle andere bladetende vlinderrupsen en heeft mogelijk een
negatief effect op het waterleven. We raden daarom ook aan om niet te
behandelen in een buffer van 25 meter rond oppervlaktewater. Indien je gaat
behandelen met Foray®ES moet je op voorhand een meldingsformulier
invullen bij VMM en de plaatsen aanduiden op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart via de knop ‘aanvraag biocidenbehandeling’.

Verplichte monitoring na bespuiting

Na een bespuiting met Foray®ES is evaluatie verplicht. De bomen die bespoten
werden met Foray®ES moeten 3 tot 6 dagen later worden gecontroleerd op
eikenprocessierupsen. Indien er nog rupsen aanwezig zijn, moeten deze bomen
terug behandeld worden. Deze voorwaarden kan je best opnemen in je bestek.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding/Leidraad%20beheer%20eikenprocessierups%202020.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr
https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/documenten/Melding_P1_GeneriekeLijst_eikenprocessierups.docx/view
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding/Voorbeeld%20technische%20bepalingen%20bestek.pdf


3/5

Evaluatie & presentaties webinar 21/04

Deze week vond het webinar over het beheer van de eikenprocessierups plaats
via Skype for business. Laat je via dit evaluatieformulier even weten wat je er
van vond? Het helpt ons onze werking en ondersteuning te verbeteren.

Kon je er niet bij zijn? Het verslag, de presentaties en een opname van het
webinar staan op onze website.

https://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/natuur-en-landschap/nieuws-over-natuur-en-landschap.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/presentaties-vorming-bestrijding-eikenprocessierups.html
https://forms.gle/cBsrrD9DeuANtMrF7
https://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/natuur-en-landschap/nieuws-over-natuur-en-landschap.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/presentaties-vorming-bestrijding-eikenprocessierups.html
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Had je veel hinder vorig jaar? Maak een actieplan
op!

1. Gebruik de oplijsting van de hinder van vorig jaar als basis.

2. Maak een prioriteringskaart op met volgende zones op basis van de
beslissingsboom van de leidraad Beheer Eikenprocessierups: niets doen,
waarschuwen, afsluiten, mechanisch verwijderen, behandelen met biociden.

3. Maak een capaciteitsplanning: financiën, afzetlinten, waarschuwingsborden,
mogelijkheid om gemeentelijk personeel op te leiden tot branden en zuigen,
eigen bestrijding- en veiligheidsmateriaal, loketpersoneel om vragen van de
burger over de eikenprocessierupsen te kunnen beantwoorden.

4. Contacteer tijdig een aannemer, bestel extra communicatieborden, afzetlinten
(info te vinden onderaan deze pagina), overweeg de aankoop van een
zuigmachine (tip: maak er een gedeelde kost van met andere gemeenten).

5. Maak een balans op. Schat in welke belangrijke gebieden er niet rupsenvrij
kunnen gemaakt worden. Geef deze lijst van straten door aan de FOD
Binnenlandse zaken, Federale diensten Gouverneur Antwerpen:
noodplanning@fdgantwerpen.be

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding/Leidraad%20beheer%20eikenprocessierups%202020.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding/Leidraad%20beheer%20eikenprocessierups%202020.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/preventie.html
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MEER INFO?

Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog.
Nieuws over rupsen en bestrijding (incl. FAQ) wordt onmiddellijk op onze site
geplaatst.

Alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups mogen vanaf nu gemaild
worden naar de mailbox eikenprocessierups@provincieantwerpen.be.
Dit helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Studie Natuur & Landschap
Kathleen Verstraete – Expert
T 03 240 59 68
eikenprocessierups@provincieantwerpen.be 

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
https://www.provincieantwerpen.be/

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven.

kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be

https://clicktime.symantec.com/313pDaiCMYzJtwGa9Q7zq4M6H2?u=https%3A%2F%2Felinkeu.clickdimensions.com%2Fc%2F6%2F%3FT%3DNTUzNzc0NTE%253AcDEtYjIwMDczLWFmODYwZTVmMDY2MDRjMDM5N2IxNjQ1MWY4YTc4ZjJi%253Aa2F0aGxlZW4udmVyc3RyYWV0ZUBwcm92aW5jaWVhbnR3ZXJwZW4uYmU%253AY29udGFjdC1iN2ZjZDBkNWI4YmFlOTExYTlmMTAwMGQzYTJiYjMxZS01MTQ1Yzk1YTcyNjQ0NjhjODA0ZDEwMTk5MDlhZGFmYw%253AZmFsc2U%253AMTI%253A%253AaHR0cHM6Ly9kaWVuc3RkdXVyemFhbW1pbGlldS1lbm5hdHV1cmJlbGVpZC5jbWFpbDE5LmNvbS90L2QtbC1uaXluei15aHpsanVsaHUtay8_X2NsZGVlPWEyRjBhR3hsWlc0dWRtVnljM1J5WVdWMFpVQndjbTkyYVc1amFXVmhiblIzWlhKd1pXNHVZbVUlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iN2ZjZDBkNWI4YmFlOTExYTlmMTAwMGQzYTJiYjMxZS01MTQ1Yzk1YTcyNjQ0NjhjODA0ZDEwMTk5MDlhZGFmYyZlc2lkPWRjNWUyMjZiLWRiNDgtZWExMS1hODEyLTAwMGQzYTNhNzkwMg%26K%3DxD-bQ3X7o797-DHNg919Jg
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