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Nieuwsbrief eikenprocessierups:
Inzameling nesten & stofzuigergebruikers delen hun ervaring
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De rupsen verpoppen
De rupsen hebben zich terug getrokken in hun nest en verpoppen daar. De eerste
vlinders worden eind juli verwacht. In augustus vliegen de meeste vlinders uit.
De rupsen zijn nu immobiel, ze zullen dus niet meer in processie op zoek gaan
naar eten. Hierdoor is de hinder van brandharen iets minder groot. Opgelet: de
nesten bestaan uit vervellingshuiden, spinseldraden en uitwerpselen waardoor
de bron van irriterende brandharen blijft. Regen en wind verspreiden deze haren.
Daarom raden we aan om (oude) nesten steeds te verwijderen, zeker wanneer
deze laag boven de grond hangen langs fiets- en wandelwegen of openbare
plaatsen. Lees hier hoe je de hinder van de brandharen kan beperken.

Lijmmiddelen als bestrijding?
Dit jaar worden er verschillende lijmmiddelen aangeboden voor de bestrijding
van de eikenprocessierups. Het nest wordt bespoten met deze middelen,
dit immobiliseert de rupsen en fixeert de brandharen. Hierdoor kunnen de
brandharen geen gezondheidshinder meer veroorzaken. Volgens de producenten
verteren de verlijmde nesten, inclusief de brandharen, na enkele maanden en
kan je de nesten daarom laten hangen. Deze bewering is echter nog niet met
voldoende onafhankelijk onderzoek gestaafd. Het is dus niet uitgesloten dat
er nog steeds een bron van irriterende brandharen in de boom hangt, die later
weer vrijkomen. We onderzoeken deze producten verder en houden jullie
hiervan op de hoogte.
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Stofzuigergebruikers delen hun ervaring!
Het demomoment over stofzuigers op 25/06 was een succes. Atimo, Husqvarna,
Karcher, Claerbout en Comzu toonden hun verschillende modellen en
demonstreerden live in de bomen van het vormingscentrum van Malle hoe hun
toestellen werken.
In dit document kan je alle technische informatie en details over de
verschillende modellen terugvinden. Indien je naast technische info ook
benieuwd bent naar de ervaringen over het gebruik van een bepaald model, dan
kan je contact opnemen met de volgende gemeenten:

- DM 3 EDL H Atimo. Meer info bij gemeente Merksplas.
- Comzu F-3313 Turbo hepa Kärcher. Meer info bij gemeente Merksplas of bij
Jurgen of Stijn van Provinciale groendomeinen regio Kempen.
- Hercules BM 3500M. Meer info bij gemeente Zandhoven.
- Husqvarna. Meer info bij gemeente Herselt.
- Atimo Delphin. Meer info bij gemeente Dessel.
- Nilfisk. Meer info bij gemeente Laakdal.
Test je deze zomer een bepaald model uit, doe je zelf een marktonderzoek of
kocht je deze zomer zelf een nieuwe stofzuiger? Mail ons nu/na het
rupsenseizoen door welk model jouw voorkeur genoot, in september sturen we
je een reminder. Momenteel bekijken we de opties voor de organisatie van een
samenaankoop voor gemeenten in 2021 en uiteraard willen we daarvoor de
beste modellen selecteren.
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De provincie verzamelt opgezogen nesten
van gemeenten
De provincie voorziet twee containers waarin gemeenten hun opgezogen nesten
en aangetast beschermingsmateriaal kunnen deponeren. Zo moeten niet alle
gemeenten de minimum inzamelings-/verwerkingskosten van 700 euro aan de
verwerker betalen. Er wordt een afsluitbare kapelcontainer voorzien op de
volgende twee locaties:

- Oostmalsebaan 72, 2960 Brecht (terrein Igean)
- Eindhoutseheide 29, 2430 Laakdal (terrein IOK)
De gemeenten worden gevraagd de opgezogen nesten en het aangetast
beschermingsmateriaal in afgesloten zakken van max. 1.5m omtrek op eigen
terrein te stockeren. De nesten en het beschermingsmateriaal kunnen in de
containers gedepondeerd worden tussen maandag 28/09 (vanaf middag) tot
vrijdag 02/10 voormiddag.
We willen benadrukken dat het gaat om een eenmalig testproject en dat deze
dienstverlening uitsluitend geldt voor gemeentelijke diensten en niet voor
aannemers.

Op onze website kan je een volledig overzicht terugvinden hoe we gemeenten
ondersteunen bij het beheer van de eikenprocessierupsen. We werken intussen
verder aan de "veelgestelde vragen", deze pagina wordt de komende weken
verder aangevuld.
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Sollicitatie coordinator LIFE-project
afgelopen
Meer dan 70 personen stelden zich kandidaat voor de functie projectcoördinator
van het goedgekeurd LIFE project ‘natuurlijke bestrijding Eikenprocessierups
zonder gebruik van biociden’. In het najaar gaat de coördinator aan de slag en
wordt de communicatie en het project opgestart. Ondertussen kregen we al
veelbelovend nieuws vanuit de gemeente Meerhout: daar werden bijna 350.000
processierupsen opgegeten door mezen!
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Registreer je beheer tijdig op de
interactieve eikenprocessierupsenkaart
We merken dat er al heel wat nesten op de kaart geregistreerd werden, maar dat
de maatregelen om de overlast te voorkomen of in te perken tot nu toe slechts
beperkt ingegeven werden. Op terrein zien we nochtans dat de gemeenten volop
inspanningen doen, bijvoorbeeld door het ophangen van waarschuwingslinten of
het wegzuigen van nesten. Denk er zeker aan dit beheer ook snel op de
eikenprocessierupsenkaart in te geven. Zo is het voor iedereen duidelijk dat er
maatregelen genomen zijn en dat de nesten geen overlast meer veroorzaken.
Om beheersmaatregelen in te geven, log je je op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart. Heb je je login en paswoord niet, dan kan je deze
eenvoudig opvragen via eikenprocessierups@provincieantwerpen.be.

MEER INFO?
Hou de provinciale website www.info-eikenprocessierups.be goed in het
oog. Nieuws over rupsen en bestrijding (inclusief veelgestelde vragen) 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

7/7

