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7 april 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups - de
rupsen komen er aan

... maar bestrijden heeft voorlopig nog geen zin

Het is weer zo ver: het rupsenseizoen is begonnen. Na dit weekend sluipen de 
eerste rupsen uit hun eieren. Dan wachten ze met z’n allen aan de knoppen van 
de eikenbomen tot deze ontluiken. Op de foto zie je de eikenprocessierupsen op 
hun eipakket zitten. De rups is niet groter dan 3 mm en bezit haren die groter 
zijn dan de eigen lichaamslengte. Wij willen er op wijzen dat de rupsen 
momenteel nog niet in het bezit zijn van irriterende brandharen. Er is dus geen 
gevaar voor de gezondheid. Momenteel heeft bladbespuiting nog geen zin: de 
eiken hebben minder dan 5 % bladvorming en de rupsen eten weinig in dit jonge 
stadium. De rupsen zijn zeer onopvallend en moeilijk te detecteren zodat een 
andere bestrijdingsmethode (branden of zuigen) ook nog geen zin heeft. Wij 
houden je verder op de hoogte.

In de vernieuwde "leidraad beheer eikenprocessierups" vind je een 
beslissingsboom terug, deze helpt je bij een plan van aanpak. Het uitgangspunt 
bij de aanpak van de overlast is pesticidenvrijbeheer volgens de 
drieptrapsstrategie:

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t20282-2e026cd3fcc747ef88d5b388ae40b2f4/0/1/1
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1. Voorkomen van gezondheidshinder, bv. door sensibilisatie

2. Toepassen van alternatieve pesticidenvrije technieken

3. Bestrijding met gebruik van biociden

Rupsen zijn een lekkernij voor mezen. Helaas is het nu te laat om nestkasten op 
te hangen om mezen aan te trekken (op de website kan je lezen wanneer en hoe 
dit kan gebeuren). Beheer en onderhoud van bloemrijke bermen kan nog wel 
ingepland worden als maatregel om de natuurlijke vijanden van de rupsen aan te 
trekken. In bermen met gazonbeheer leven namelijk heel weinig nuttige 
insecten. 

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/veelgestelde-vragen.html#natuurlijkebestrijding
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In welke gemeenten zitten er veel rupsen?

De gegevens uit de interactieve eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt
waardoor we een nauwkeurig overzicht krijgen van de aanwezigheid van de
rupsen en de uitgevoerde bestrijdingen. 2019 was een opvallend rupsenrijk jaar.
De rupsen hebben vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd en op bestaande plaatsen
werden ze nog steeds talrijk waargenomen. De overlast is dermate gestegen
dat bestrijdingsfirma’s niet konden voldoen aan de vraag. 67 van de 77
gemeenten, steden en districten ondervonden een grote hinder. De resultaten
worden op de kaart hierboven weergegeven, meer informatie staat op onze
website.

Webinar beheer eikenprocessierups op 21/04

De tweede vorming over het beheer van de eikenprocessierups wordt een 
WEBINAR via Skype for business. Het webinar vindt plaats op dinsdag 21/04 
van 09u15 t.e.m. ongeveer 12u00. Ook personen zonder Skype for business 
kunnen hier aan deelnemen. Inschrijven is verplicht via dit formulier. Vragen 
stellen zal mogelijk zijn via een chatfunctie, maar je kan ze ook al vooraf 
doorgeven via het formulier. Meer informatie over het webinar vindt je op onze 
website.

Kan je er niet bij zijn? De presentaties van de eerste sessie staan op deze 
pagina.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/verspreiding.html
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/verspreiding.html
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Gegevens opvragen via de interactieve
eikenprocessierupsenkaart

Meld je aan met je login-code op de interactieve eikenprocessierupsenkaart. Via
de knop ‘rapport’ kan je gegevens van je gemeente opvragen. Een kaart toont je
al de meldingen en bestrijdingen in je gemeente, de excel geeft de adressen
weer van deze plaatsen. Het rapport geeft een overzicht weer van het aantal
meldingen, bestrijdingen en controle op gebruik van Bacillus. De
vernieuwde handleiding vind je terug op onze website.

Voorbeeldteksten communicatie

Op het platform Pacaan staan een tekst en afbeeldingen die je als gemeente
kan overnemen in de berichtgeving over de eikenprocessierups naar je inwoners
toe. Geef deze tekst zeker door aan de communicatiemedewerkers binnen je
gemeente, zodat zij hierover kunnen communiceren in hun kanalen (infoblad,
nieuwsbrief, website  etc.) in de periode waarin de rupsen hinder kunnen
veroorzaken (mei-augustus).

http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/interactieveeprkaart/Handleiding%20interactieve%20eikenprocessierupsenkaart%202020%20.pdf
https://www.pacaan.be/eikenprocessierups/
https://www.pacaan.be/eikenprocessierups/


8-10-2020

5/5

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

Contactpersoon:
DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Studie Natuur & Landschap
Kathleen Verstraete – Expert
T 03 240 59 68
kathleen.verstraete@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://forms.gle/Gi52ckQtJ4QZJzjd6
https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/kalender/kalender-biodiversiteit/vorming-aanpak-eikenprocessierups.period_1.html
https://clicktime.symantec.com/3EsmxWXooeXokqoYYR5HDWb6H2?u=https%3A%2F%2Felinkeu.clickdimensions.com%2Fc%2F6%2F%3FT%3DNTUzNzc0NTE%253AcDEtYjIwMDg1LTBmMzMwNGQ3NWI5MjQxMmY5NDkxODY1N2JiNzA2Yjk4%253AcmVnaW93ZXJraW5nQHByb3ZpbmNpZWFudHdlcnBlbi5iZQ%253AY29udGFjdC1lZWZjZDBkNWI4YmFlOTExYTlmMTAwMGQzYTJiYjMxZS04M2JmN2ExODI1Y2U0MDg1YjNlNWFjYjA4NDE0NzU2Yw%253AZmFsc2U%253AMTM%253A%253AaHR0cHM6Ly93d3cucHJvdmluY2llYW50d2VycGVuLmJlL2xlZWZvbWdldmluZy9uYXR1dXItZW4tbGFuZHNjaGFwL25pZXV3cy1vdmVyLW5hdHV1ci1lbi1sYW5kc2NoYXAubWFzdGVyZGV0YWlsLmh0bWwvcF9kZXRhaWxfdXJsL25sL2RsbS9kaWVuc3QtZHV1cnphYW0tbWlsaWV1LS1lbi1uYXR1dXJiZWxlaWQvbmlldXdzL25hdHV1ci1lbi1sYW5kc2NoYXAvYmlvZGl2ZXJzaXRlaXQvZGllcmVuLWVuLXBsYW50ZW4vZWlrZW5wcm9jZXNzaWVydXBzL3ByZXNlbnRhdGllcy12b3JtaW5nLWJlc3RyaWpkaW5nLWVpa2VucHJvY2Vzc2llcnVwcy5odG1sP19jbGRlZT1jbVZuYVc5M1pYSnJhVzVuUUhCeWIzWnBibU5wWldGdWRIZGxjbkJsYmk1aVpRJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZWVmY2QwZDViOGJhZTkxMWE5ZjEwMDBkM2EyYmIzMWUtODNiZjdhMTgyNWNlNDA4NWIzZTVhY2IwODQxNDc1NmMmZXNpZD01NzNmYTM0Zi0xZjY5LWVhMTEtYTgxMS0wMDBkM2EzYTc5MDI%26K%3DFY0vSIu81zc6oxbRBhftyg
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
mailto:%20kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/
https://www.facebook.com/provincie.Antwerpen/
https://twitter.com/prov_antwerpen
http://analytics-eu.clickdimensions.com/SocialLinks.aspx?data=X2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0xJl9tc2c9&_rid=test&_es=test
http://analytics-eu.clickdimensions.com/SocialLinks.aspx?data=X2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0zJl9tc2c9&_rid=test&_es=test
mailto:kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be



