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juli 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups: De
rupsen worden vlinders

We verwachten dat volgende week de vlinders uitvliegen. De
eikenprocessierupsvlinder is een onopvallende nachtvlinder. Deze zwarte mot
leeft slechts enkele dagen. Die periode staat in het teken van de bevruchting en
de afzet van ei-pakketten. Zo’n eipakket kan een 200-tal eitjes bezitten. Meer
info vind je op onze website.

Opgelet: de oude nesten kunnen gedurende 8 jaar een bron van
irriterende brandharen vormen.

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t20282-3393981d428c430cbe84df4d12addcb8/0/1/1
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/ecologie.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/ecologie.html
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Beheer onder controle?

Zoals jullie vernomen hebben in vorige nieuwsbrief kan je gemeente - wanneer
aan vooraf bepaalde voorwaarden voldoet - via dit formulier hulp vragen aan de
nooddiensten. Tot op heden ontvingen we van geen enkele gemeente een
aanvraag. We horen graag van jullie mochten er dit jaar toch problemen zijn met
het beheer van de eikenprocessierups in je gemeente. Je kan je reactie mailen
naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wQbil3o6J29p1HKEANfCKUtZdLMDSCHZ-oOv85PqQz9zcg/viewform
https://forms.gle/uD7ryLu4atapHNe76
mailto:eikenprocessierups@provincieantwerpen.be
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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.

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/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
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LIFE project - parasietnestkasen

We breiden de drie proeven van het LIFE-project (mezen aantrekken, inheemse
kever uitzetten, sluipwespen –en vliegen aantrekken door aangepast
bermbeheer) uit met een vierde techniek: het plaatsen van parasietnestkasten
(zie foto). 

Sluipwespen en -vliegen leggen hun eitjes in de rupsen en nesten van de
eikenprocessierups. Deze natuurlijke vijand komt ofwel samen uit met de
eikenprocessierupsvlinder ofwel in het voorjaar van het jaar nadien. Binnen het
project zullen we in de parasietnestkast nesten van de eikenprocessierups
plaatsen, deze kasten hangen we op plaatsen met veel rupsennesten. Door de
kleine gaatjes van de nestkast kan de sluipwesp of –vlieg naar buiten, de
vlinders zijn daarvoor te groot. Zo brengen we dus meer natuurlijke vijanden
naar de aangetaste locaties. 

We onderzoeken het komende jaar of de extra sluipwespen –en vliegen het
aatal rupsen naar beneden haalt. De parasietnestkasten hangen in Geel en
Meerhout. Via monitoringsnestkasten volgen we op hoeveel sluipwespen en -
vliegen er uit komen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/22/overlast-processierupsen-stilaan-over-hoogtepunt-geel-installee/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/22/overlast-processierupsen-stilaan-over-hoogtepunt-geel-installee/
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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.
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven.

kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be
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