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8 juni 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups - Extra
ondersteuning voor gemeenten en
provinciale domeinen

Extra ondersteuning van gemeenten en
provinciale domeinen

Ontdek hier ons volledig ondersteuningsaanbod bij het beheer van de
eikenprocessierups op openbaar domein.

Inzet hulpdiensten voor bestrijding

Indien je als gemeente of provinciaal domein de komende weken merkt dat er
gezondheidsproblemen opduiken doordat je de eikenprocessierups niet tijdig kan
bestrijden, kan je de hulp van de hulpdiensten inroepen. Een aanvraag kan
ingediend worden via dit formulier. Je kan uitsluitend een aanvraag indienen
wanneer er aan de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

1. Alle aannemers zijn volzet en extra eigen personeel kan niet ingeschakeld
worden.

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t20282-98676600f8c4436db99cbfd97b43e396/0/1/1
https://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/nieuws-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/extra-ondersteuning-van-gemeenten-bij-de-eikenprocessierups.html
https://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/nieuws-over-leefmilieu.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/extra-ondersteuning-van-gemeenten-bij-de-eikenprocessierups.html
https://forms.gle/uD7ryLu4atapHNe76
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2. Het gaat over drukbezocht openbaar domein dat niet tijdelijk afgesloten kan
worden en niet/laattijdig bestrijden veroorzaakt gezondheidsproblemen bij
gebruikers van het terrein.

Indien de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de aanvraag niet
goedgekeurd worden. Als stad of gemeente voorzie je zelf een hoogtewerker met
chauffeur wanneer het nest zich boven 3m hoogte bevindt. De kosten voor de
bestrijding worden nadien doorgerekend door de hulpdiensten. Meer informatie
vind je terug in het formulier.

Bestelling gratis infoborden en waarschuwingslinten

Om de gemeenten en provinciale domeinen te ondersteunen bij de communicatie
over de eikenprocessierups zal de provincie Antwerpen opnieuw gratis
infoborden en waarschuwingslinten aanbieden die inwoners
waarschuwen voor de hinder die ze eventueel door de eikenprocessierups kunnen
ondervinden.

Per gemeente/provinciaal domein is het mogelijk om, bijkomend op de eerste
bestelling, 5 rollen lint en 4 informatieborden te bestellen. De levertermijn
van het materiaal hangt af van de bestelde hoeveelheid, eind juni/begin juli kan
je het materiaal op voorafbepaalde dagen ophalen in het provinciehuis. We
communiceren later via mail/de nieuwsbrief over deze exacte ophaalmomenten.

Meer informatie vind je terug in dit bestelformulier, vul dit zeker in voor
maandag 15/06. Laattijdige bestellingen worden niet aanvaard.

Interesse in infomoment stofzuigers?

Om de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar en de komende
jaren zelf op te vangen, plannen veel gemeenten en provinciale
domeinen een/meerdere eigen stofzuiger aan te kopen. We willen gemeenten
ondersteunen bij hun zoektocht naar het meest geschikte model, daarom kunnen
we - bij voldoende interesse - eind juni een fysiek infomoment/webinar
organiseren waar verschillende stofzuigerproducenten hun model/merk
komen voorstellen (inclusief informatie over de kostprijs, levertermijn,
technische specificaties, etc.). Geef in dit formulier aan of je interesse hebt in
een infomoment/webinar. Wie (positieve én negatieve) ervaringen heeft met
een bepaald model/merk, kan dat ook in het formulier aangeven. Deze
informatie helpt anderen bij hun aankoop. 

https://forms.gle/GT6cpfwSAnZFShi99
https://forms.gle/hvnfUMMq9jjmbQxL7
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Presentaties opleiding persoonlijke
beschermingsmiddelen

De opleiding over de persoonlijke beschermingsmiddelen op 27/05 was een
succes! 55 personeelsleden van gemeentelijke uitvoerende diensten werden
opgeleid om zich bij het verwijderen van de nesten te beschermen tegen de
irriterende brandharen. Op deze pagina vind je de presentatie, een handleiding
en een oplijsting van het nodige materiaal terug. Bedankt aan de civiele
bescherming voor deze fijne samenwerking!

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/preventie.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/preventie.html
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Gebruik geen kleefstrips tegen
eikenprocessierupsen

Het hangen van kleefstrips rond bomen wordt sterk afgeraden. Er worden slechts
weinig rupsen mee gevangen én de nevenschade is enorm: je vangt helaas zeer
veel nuttige insecten mee waaronder sluipwespen en -vliegen, de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups. Zelfs vogels die de insecten willen opeten
kunnen er met hun veren in vastkleven.

We zien ook meer en meer plastic folie rond de bomen als beheermethode tegen
de rupsen. Er is grote twijfel over de effectiviteit van deze techniek. In mei en
juli onderzoeken we of er minder rupsen aanwezig zijn in de behandelde bomen
en of de nesten hoger hangen: zo belanden de rupsen mogelijks op de grond
doordat ze op de plastiek uitglijden of durven ze niet over het plastic kruipen
waardoor de nesten zich boven de plastichoogte ontwikkelen.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding.html
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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

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
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