
 
 
 
 

Aanpak 

 

Beheersing 

 

Communicatie 
 
 

 

        Provinciaal natuurcentrum (LC) 

 
 
 
 

Eikenprocessierups 
 



 

 

Stadsomvaart 9 �  3500 Hasselt 

Tel: 011 33 31 13 �  eikenprocessierups@limburg.be �  www.eikenprocessierups.be 
2 

Inhoudsopgave  
 
1. achtergrondinformatie        p. 4 
 1.1 ecologie van de Eikenprocessierups      p. 4 
 1.2 herkenning van de Eikenprocessierups     p. 5 
 1.3 gezondheidsrisico’s voor mens en dier     p. 6 
 
2. bestrijding          p. 9 
 2.1 bestrijding plannen: waar bestrijden ?     p. 9 

2.2 wanneer wat doen ?        p. 10 
 2.3 vanaf eind april tot eind mei       p. 11 
  2.3.1 preventieve biologische bestrijding     p. 11 
 2.4 van mei tot juli        p. 13  
  2.4.1 zuigen        p. 13 
  2.4.2 branden        p. 13 
  2.4.3 contact vermijden       p. 14 
 2.5 het hele jaar door        p. 15 
  - oude nesten opruimen 
  
3. praktische bestrijdingsinformatie       p. 16 
 3.1 voorzorgsmaatregelen bij de bestrijding     p. 16 
 3.2 opruimen rupsrestanten       p. 17 
 3.3 vergelijking kostprijs methoden      p. 17 
 
4. rol van de provincie         p. 18 
  - coördinatie 
  - monitoren van de eikenprocessierups 
  - onderzoek: bestrijding eikenprocessierups uitgetest 
  - opstellen hinderkaart en nieuwsbrieven 
  - organiseren doe-dag of infodag  
 
5. rol van de terreinbeheerders        p. 20 
  - meldpunt voor vragen en klachten 
  - contactpersonen gemeente/terreinbeheerders 
  - organiseren bestrijding 
 
6. communicatie         p. 21 
 6.1 doelgroepen         p. 21 
 6.2 info voor bevolking en bezoekers      p. 21 
 6.3 beheerders van aangrenzende terreinen     p. 21 
 6.4 gezondheidswerkers        p. 22 
 6.5 particulieren         p. 22 
 6.6 interne communicatie       p. 22 
 
7. meer info          p. 23 
 
8. referenties          p. 24 
 
9. bijlagen          p. 25 
 9.1 gezondheidseffecten vraag en antwoord     p. 25 
 

 



 

 

Stadsomvaart 9 �  3500 Hasselt 

Tel: 011 33 31 13 �  eikenprocessierups@limburg.be �  www.eikenprocessierups.be 
3 

Snelle inhoud 
 
 
bestrijding 

 
bestrijding plannen: waar bestrijden ?      p. 9  
 
vanaf eind april tot eind mei       p. 11 
  - preventieve biologische bestrijding 
 
van mei tot juli         p. 13 
  - zuigen 
  - branden 
  - contact vermijden 
 
het hele jaar door        p. 15 
  - oude nesten opruimen 

 
 
communicatie          p. 20 

 
gezondheidsrisico’s         p. 6 

 
meer info          p. 22 
 



 

 

Stadsomvaart 9 �  3500 Hasselt 

Tel: 011 33 31 13 �  eikenprocessierups@limburg.be �  www.eikenprocessierups.be 
4 

1. Achtergrondinformatie  
 

1.1 Ecologie van de rups  
 
De Thaumetopoea processionea L. (Eikenprocessierupsvlinder) kent één generatie per jaar met als 
vliegtijd juli-september maar voornamelijk de maand augustus. De eieren worden in vanaf juli tot 
september afgezet in de toppen van voornamelijk inlandse eikenbomen op één- of tweejarige 
scheuten, afgedekt met de lichaamsbeharing van het vrouwtje. Na overwinteren onder vooral droge 
omstandigheden, komen de eieren in het daarop volgend voorjaar uit, vlak voor het verschijnen van 
de eerste groene delen. De rupsen vervellen zesmaal voor ze verpoppen. Vanaf het derde 
vervellingsstadium (april/mei) verschijnen er op de rug van de rups naast de normale witte haren ook 
de langere  brandharen. Vanaf deze tijd vormen de rupsen naarmate ze groeien tegen de zonrijke 
stammen en dikkere takken typische nesten, die bestaan uit een dicht spinsel van haren, 
vervellingshuiden en uitwerpselen, waar ze zich in terug kunnen trekken. 
 
Vanuit de nesten begeven de Eikenprocessierupsen (EPR) zich voornamelijk 's avonds in 
karakteristieke processies (kopstaart patroon) naar de toppen van de eikenboom op zoek naar voedsel 
en bij gebrek hieraan  verplaatsen zij zich, wederom in processie, naar nieuwe voedselbronnen in de 
omgeving (bijna altijd inlandse eikenbomen, soms beuken en/of berken e.d.). Wanneer de vrouwtjes 
van begin juli tot september uitvliegen kunnen ze ongeveer 5 km afleggen, terwijl zij ondertussen hun 
eitjes afzetten. 
 
Voor 1990 was de EPR in Vlaanderen uitgestorven.  Daarna waren er eerst sporadische meldingen  
maar vanaf 1993 zijn er enkele piekjaren met veel rupsen.  Daarna is het enkele jaren stil maar vanaf 
2000 kunnen we terug spreken van een plaag in bepaalde streken. De verspreiding van de rups was 
vroeger beperkt tot voornamelijk Zuid en Midden Europa.  De laatste jaren is de toename niet alleen 
in Limburg maar ook andere gebieden in Vlaanderen, Nederland en Duitsland zijn gekoloniseerd en de 
opmars naar het noorden blijkt elk jaar nog door te gaan.  Hieruit kunnen we concluderen dat de EPR 
vermoedelijk een blijver is in Limburg.   
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De verspreiding in Limburg situeert zich bijna uitsluitend in de Kempen.  Tussen verschillende 
gemeenten is er een duidelijk verschil.  De grootste dichtheid wordt bereikt in de regio Bree-Bocholt.   
 
De oorzaak van deze massale ontwikkeling moet waarschijnlijk gezocht worden in de gunstige 
weersomstandigheden van de laatste jaren: droge warme zomers en droge en vooral zachte winters 
blijken zeer een ‘gunstige’ invloed te hebben. De biologische vijanden zijn maar in beperkte mate 
aanwezig, de grote poppenrover is al meer dan 40 jaar uit ons land verdwenen, hij voedt zich met 
EPR.  Daarbuiten zijn er nog parasietvliegen en sluipwespen die weinig voorkomen.    
 
 

Natuurlijke vijanden 
 
In bos en natuurgebieden blijkt er een evenwicht te bestaan met de natuurlijke vijanden. Piekjaren 
voor de EPR zouden moeten zorgen voor  het meer voorkomen van natuurlijke vijanden zodat de 
rupsenpopulatie weer daalt. In het algemeen geven EPR in bos en natuurgebieden weinig problemen.  
Door de lagere  bezoekersdruk wordt er gestreefd naar het natuurlijk evenwicht.  De belangrijkste 
natuurlijke vijanden zijn de sluipwesp, sluipvlieg en de grote poppenrover. 
 
De natuurlijke vijanden van de EPR blijken minder voor te komen in laanbomen en andere niet-
natuurlijke situaties. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. De rupsen kunnen zich vrijuit 
ontwikkelen en voor heel wat overlast zorgen. Op plaatsen waar mensen wonen of waar recreatie 
plaatsvindt, is  bestrijding daarom dikwijls nodig en nuttig. 
 
 
 

1.2 Herkenning van de rups en vlinder  
 

 

De EPR is de larve van de nachtvlinder (Thaumotopea processionea L.) die vanaf 
juli tot september haar eitjes legt op de eikenbomen. 

 

Half april, begin mei komen oranjeachtig gekleurde jongen rupsen uit de eitjes. 
Omdat die nog geen brandharen hebben, is er tot half mei geen risico op 
gezondheidseffecten. 

 

De kleur verandert in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden en na de derde 
vervelling krijgen de rupsen donkere brandharen op de rug. Een volgroeide rups 
bevat ongeveer 700.000 kleine brandhaartjes.  
 

 

Brandharen zitten ook in de nesten die hangen aan stammen of dikkere takken. 
Dit zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes met haren en uitwerpselen. Nesten 
nooit aanraken of verstoren!  
 

 

Vanaf juli tot september verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren 
en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallend grijze nachtvlinder. Tot 
begin september zet het vrouwtje haar eitjes af. Na het uitkomen van de vlinders 
blijven lege spinsels achter. Ook daarin achtergebleven brandharen zorgen voor 
ongemak. 

 
De rugzijde van de volgroeide rupsen is blauwgrijs en de buikzijde groengrijs. De kop is zwartbruin. 
Het lichaam van de rups is bedekt met lange witte haren. Op de rugzijde heeft de rups enkele 
segmenten met honderdduizenden korte zeer gemakkelijk loslatende brandharen. De brandharen zijn 
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in tegenstelling tot de witte lange haren nauwelijks met het oog waarneembaar. De volgroeide rupsen 
kunnen ongeveer 3 cm lang worden. De rupsen leven altijd in groep. 
 
 

Levenscyclus 
 
In gebieden waar de EPR voorkomt, kunnen bewoners of mensen die buiten werken altijd in contact 
komen met de brandharen door oude nesten die achterblijven, tijdens snoeiwerken, werken in de 
tuin, recreatie in bos en natuurgebieden. Voorzichtigheid blijft dus nodig, ook buiten het ‘seizoen’. 
 
 
 

1.3 Gezondheidsrisico's (mens + dieren)  
 
Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de rups kan ze meer of minder overlast veroorzaken. 
Onderstaand schema toont aan dat de meeste overlast van half mei tot eind juni verwacht kan 
worden. Tot eind september veroorzaken lege nesten en overgebleven brandharen nog ongemak. 
Lege nesten die verstoord worden, kunnen heel het jaar door voor overlast zorgen tijdens 
werkzaamheden in en rond besmette eikenbomen. In gebieden waar de EPR voorkomt, moeten dan 
ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden bij die werken. 
 
 

Ontwikkelingsstadium Periode Mate van ongemak 

ei-stadium Tot half april Beperkt ongemak 

jonge rupsen Half april tot half mei Beperkt ongemak 

volgroeide rupsen Half mei tot eind juni Veel ongemak (brandharen) 

pop-stadium Half juni tot eind augustus Ongemak (nesten) 

vlinder Juli tot september Ongemak (nesten 

 
 

Gezondheidseffecten voor mensen 
 
De EPR kan in hogere dichtheden een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. De risico’s 
worden veroorzaakt door de brandharen vanaf het derde larvale stadium. Na contact met de 
brandharen kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan de 
ogen of luchtwegen. Er zijn enkel risico’s in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen 
hebben en bij de verdere verspreiding van die brandharen door verwaaiing uit spinselnesten en uit 
lege nesten.  
 

De brandharen bevatten weerhaakjes en dringen makkelijk huid, ogen en 
luchtwegen binnen. Bovendien bevatten ze een eiwit dat het lichaam 
binnendringt  (thaumetopoiene). Als reactie maakt het lichaam een stof 
waarvan de gezondheidseffecten  lijken op een allergische reactie. Die 
reacties verschillen sterk van persoon tot persoon. Iemand die vaker met 
brandharen in contact komt, vertoont dikwijls veel heftigere reacties. De 
huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan 
gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de 
brandharen in de ogen terecht komen, kan binnen enkele uren een rode, 
pijnlijke, jeukende zwelling optreden. Inademing van de brandharen kan 

leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Soms kunnen 
ook algemene klachten zoals duizeligheid, malaise, koorts en braken optreden.  
 
Naast de directe effecten veroorzaakt door de brandharen, zijn er een aantal indirecte effecten. Het 
woongenot van bewoners van getroffen streken vermindert. Voor inwoners en passanten van ernstig 
aangetaste gebieden beperkt de EPR de bewegingsvrijheid. Recreanten blijven weg of kunnen 
overlast hebben waardoor hun recreatiegenot vermindert.  
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Belangrijk is dat contact met rupsen en nesten zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat geldt ook voor 
rupsrestanten en nesten uit vorige jaren. Oude brandharen blijven immers tot acht jaar lang hun 
schadelijke werking behouden. 
 
 

Gezondheidseffecten voor dieren 
 
Ook voor landbouwdieren en huisdieren zijn er gezondheidsrisico’s. Klachten kunnen optreden als vee 
graast onder aangetaste eikenbomen of als gras, afkomstig uit de directe nabijheid van aangetaste 
eiken als veevoer wordt gebruikt. Honden kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig 
letsel aan het mondslijmvlies krijgen. Paarden zijn bijzonder gevoelig voor de gezondheidseffecten als 
gevolg van blootstelling aan brandharen van de rupsen. Er wordt aangeraden vee niet te laten grazen 
onder aangetaste bomen.  Hiervoor moet rond een vrijstaande boom al snel een straal van 4 meter 
worden vrijgelaten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gezondheidseffecten. Zonder complicaties verdwijnen 
de klachten binnen een aantal weken. In zeer zeldzame gevallen kunnen ernstigere klachten ontstaan 
zoals in de tabel kan teruggevonden worden. 
 

Samenvattende tabel van gezondheidsrisico’s 

 
 

 

Behandeling van de symptomen ? 
 
Behalve dat de brandharen door hun bijzondere vorm gemakkelijk de oppervlakkige lagen van 
huid,ogen en bovenste luchtwegen van mensen kunnen binnendringen en hierbij kleine pijnlijke 
wondjes kunnen veroorzaken, scheiden zij na binnendringen ook een 'gif' af in de vorm van een 
lichaamsvreemd eiwit, thaumetopoiene, dat een aantal enzymen activeert, zoals fosfolipase A, met als 
gevolg het vrijkomen van histamine en waarschijnlijk andere vasoactieve stoffen.  
 
Aangezien niet direct aangetoond kan worden dat het hier om een specifieke afweerreactie gaat (géén 
specifiek IgE), worden de klinische verschijnselen, die optreden en die gelijkenis hebben met een 
allergie-reactie, ook wel pseudo-allergische reacties genoemd. Uit ervaring met patiënten is wel 
bekend dat bij hernieuwd contact of bij een blootstelling die onderhouden wordt, bijvoorbeeld vanuit 
de kleding, de reacties veel sterker kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat de reacties als gevolg van contact 
met de brandharen van persoon tot persoon sterk kan variëren. 
 
In het algemeen verdwijnen de symptomen binnen enige dagen tot weken. Van belang is dat, mede 
om verdere verspreiding van de brandharen over het lichaam te voorkomen en om progressie van 
ontstekingreacties tegen te gaan, de huid goed met water wordt gewassen en dat aangedane ogen 
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goed worden gespoeld met water. Eventueel kan men in het beginstadium de aangedane huid met 
plakband strippen om overtollige haren snel te verwijderen. 
 
Omdat haren moeilijk uit kleding zijn te verwijderen, wordt verder aanbevolen deze zeer grondig met 
water en zeep te reinigen, zeker wanneer men weet dat men in een belast gebied is geweest en men 
hierbij overlast heeft ondervonden van de brandharen 
 
Bij lichte symptomen kan ondersteunende therapie met medicijnen achterwege blijven. Bij hevige jeuk 
kunnen anti-jeukmiddelen zeker verlichting geven. Indien de lokale effecten zeer ernstig zijn, kan een 
kortdurende behandeling met een corticosteroid-crème in overweging genomen worden, hoewel de 
effectiviteit hiervan niet geëvalueerd is. Soms kunnen zelfs antihistaminica een oplossing bieden in het 
tegengaan van de klachten. 
 
In het algemeen is bij mensen met een ongecompliceerde rupsenziekte (erucisme) na enige dagen tot 
weken een volledig herstel te verwachten. 
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2. Bestrijding 
 

Natuurlijk evenwicht in bos en natuurgebieden 
Wetenschappers vermoeden dat de EPR een aanvulling is op de Limburgse en Vlaamse soortenlijst 
en dat de soort dus ook de volgende decennia nog in Limburg voorkomt. Het zou wel kunnen dat 
we evolueren naar een natuurlijk evenwicht met een lagere hinder. In de natuur komt onverwachte 
groei meestal vanzelf tot staan zodra zich genoeg vijanden van de rups ontwikkelen. Voorbeelden 
zijn parasieten of vogels en insecten die de larve als voedsel nodig hebben. Komen er teveel 
rupsen, dan zorgen ook ziekte en voedselgebrek voor spontane afname. Op dit moment wordt die 
evolutie op het terrein niet waargenomen. 
 
Milieuverantwoord beheer 
In bossen en natuurgebieden wordt de populatie EPR in toom gehouden door natuurlijke vijanden. 
Bestrijdingsacties hebben daar dikwijls ongewenste effecten voor andere insectensoorten. 
Bestrijding is enkel nuttig en nodig in gebieden waar mensen komen, in bewoond gebied en langs 
wegen en fietspaden. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Is men beroepsmatig bij het beheersen van de overlast betrokken, dan is het belangrijk dat goede 
persoonsbeschermingsmiddelen gebruikt worden (rubberen handschoenen, laar¬zen, een overall 
die bij de onderarmen en enkels is af te sluiten en een volgelaatsmasker). Ook indien men zich 
niet-beroepsmatig bezig gaat houden met de bestrijding van het probleem, is het  gebruik van 
goede beschermingsmiddelen een eerste vereiste. Dit wil zeggen het dragen van een goed 
sluitende overall, een stofmasker en -bril, handschoenen en laarzen. Gezien de gevaren moet het 
zelf gaan bestrijden van de overlast, zeker wanneer dat ondeskundig gebeurt, in principe afgeraden 
worden. 

 
 
 

2.1 Bestrijding plannen: waar bestrijden ? 
 
 

Risico – inventarisatie 
 
Belangrijk is het in kaart brengen van de risico’s:  

 
Waar bevindt zich de voor EPR gevoelige beplanting in het gebied ?  
Waar bevinden zich veel mensen die in contact kunnen komen met de brandharen ?  
Waar kan bestrijding best vermeden worden omwille van natuurwaarde ? 

 
 

Aanwezigheid gevoelige beplantingen 
 
De gevoeligste boomsoort is de Inlandse Eik (bv. lanen, dreven, …). Bij een hoge plaagdruk kunnen 
ook de moeraseik en de Amerikaanse eik worden aangetast, samen met een aantal andere soorten 
zoals beuken of berken. 
 
 

Aanwezigheid van mensen 
 
Het gezondheidsrisico wordt groter naarmate er meer mensen aanwezig zijn. Indien veel mensen 
passeren of verblijven of weinig mensen langdurig verblijven (bv. bij bewoning) is de kans op 
gezondheidseffecten groot. 
 
Gebieden waar veel mensen komen of mensen langdurig verblijven 

- winkelcentra, bejaarden- en ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven 
- woningen, kantoren, werkplaatsen 
- fiets en wandelroutes 
- haltes openbaar vervoer 
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- campings, recreatieterreinen, parkeerterreinen 
 
Gebieden waar weinig mensen komen 

- bos en natuurgebied 
- extensief landbouwgebied 

 
 
 

2.2 Wanneer wat doen ? 
 

Periode * Bestrijdingsmethode Meer info 

Voorjaar  Bestrijding plannen p. 9 

Eind april – eind 

mei 

Preventieve biologische 
bestrijding 

p. 11 

Mei – juli Zuigen p. 13 

 Branden p. 13 

 Contact vermijden p. 14 

altijd Oude nesten opruimen p. 15 

 
* Afhankelijk van o.a. klimatologische omstandigheden kunnen de periodes waarin de verschillende 
stadia van de rups voorkomen van jaar tot jaar veranderen. Via de provinciale nieuwsbrief wordt 
telkens het juiste tijdstip meegedeeld. 
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2.3 Vanaf Eind april tot eind mei  
  

Preventieve biologische bestrijding 
  

 
2.3.1 Preventieve biologische behandeling  
 
 

Waar preventief bestrijden ? 
 
Preventieve bestrijding is meestal alleen nodig in drukbevolkte of drukbezochte gebieden waar de EPR 
overlast veroorzaakt: de bebouwde kom of andere publieke plaatsen zoals langs scholen, wandel- of 
fietswegen.  
 
In meer afgezonderde gebieden waar weinig mensen wonen of komen wordt geen bestrijding 
aangeraden. Wel kan de bevolking hiervan op de hoogte gebracht worden, voor folders over de EPR 
kan u terecht bij de medisch milieukundige. In natuur- of bosgebieden wordt verondersteld dat het 
biologisch evenwicht kan behouden worden via de natuurlijke vijanden en ondervindt de mens weinig 
hinder en is preventieve bestrijding meestal niet nodig.   
 
Het is steeds zinvol om oude nesten, als bronnen van brandharen, te verwijderen. Wanneer u oude en 
nieuwe nesten verwijdert moet u enige voorzichtigheid aan de dag brengen bij de keuze van de plaats 
waar u nesten deponeert. Bij voorkeur begraaft u de nesten op een plaats waar gedurende minimum 
8 jaar geen grondwerken zullen plaatsvinden, een gecontroleerde stortplaats binnen de gemeente. 
Sinds kort is er in Nederland een methode om de nestresten te verbranden.  Deze is nog niet volledig 
uitgetest en terughoudendheid is hier dan ook nog noodzakelijk. 
 
 

Wanneer bestrijden ? 
 
Tijdens het einde van het tweede larvaal en het vroege derde larvale stadium (eind april – eind mei) is 
de preventieve behandeling met Bacillus thuringiensis effectief. Vanuit milieu en gezondheidsoogpunt 
wordt niet aangeraden om met andere (chemische) middelen te bestrijden. Via de nieuwsbrief van de 
provincie zal het juiste tijdstip gemeld worden wanneer de preventieve bestrijding kan uitgevoerd 
worden. 
 
De biologische preparaten kunnen worden afgespoeld door regen en worden beïnvloed door UV-licht 
en lage temperaturen. De spuitbehandeling kan best worden uitgevoerd op dagen dat het minstens 
15°C wordt. Om drift te beperken kan best bespoten worden als er niet teveel wind is. 
 
 

Hoe bestrijden ? 
 

Bladbespuiting met biologische preparaten 
Bladbespuiting wordt uitgevoerd met vernevelingstoestellen die het biologisch preparaat tot hoog 
in de bomen kunnen brengen. Door de nevelbespuiting ontstaan kleine druppeltjes die gelijkmatig 
over het blad verdeeld worden. het is van belang niet alleen de buitenste laag van de kroon te 
bespuiten maar ook de binnenste laag.  
 
De werkzame stof is een preparaat van de bacterie Bacillus thuringiensis : De bladeren van de bomen 
worden bespoten, het preparaat komt terecht op de bladeren. Wanneer de rups zich gaat voeden met 
het behandelde blad, volgt er een aantasting van de ingewanden, met als gevolg dat de rupsen 
afsterven.  
 
Wanneer de bespuiting wordt uitgevoerd met een elektrostatische vernevelaar is de 
bladbespuiting effectiever. Bij een zo’n vernevelaar wordt door een elektrisch gedeelte in de 
vernevelaar de verspoten druppel een lading meegegeven zodat deze zich beter aan het blad hecht en 
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er met een lagere concentratie gespoten kan worden. Deze methode is het meest effectief, de 
speciale apparatuur moet wel aangekocht worden. 
 
Terreinbeheerders kunnen ook gewone drukspuiten of sproeitoestellen gebruiken. eventueel 
kunnen spuitlansen verlengd worden zodat hogere bomen ook bereikt kunnen worden. Bij nog hogere 
bomen kan eventueel gebruik gemaakt worden van hoogtewerkers. 
 
Een tijdig uitgevoerde eenmalige bespuiting (juiste tijdstip wordt meegedeeld in de nieuwsbrief) is in 
beplantingen lager dan 25 meter voldoende om de overlast te beperken. Bij bomen die hoger zijn dan 
25 meter en in gebieden met een zeer zware aantasting dient de behandeling herhaald te worden 
binnen ongeveer 10 dagen na de eerste behandeling tenzij monitoring uitwijst dat de EPR voldoende 
in aantal verminderd zijn.  
 
Aandachtspunten bij preventieve bestrijding  

- biologische preparaten met als werkzame stof Bacillus thuringiensis 
- chemische preparaten zijn niet aan te raden (vanuit milieu en gezondheidsstandpunt) 
-    de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden! (rubberen 

handschoenen, laarzen, een overall die bij de onderarmen en enkels is af te sluiten en een 
volgelaatsmasker, best is helm met blazer en filter). Er kunnen nog oude nesten in de boom 
zitten die veel brandharen bevatten! 

- rupsen worden gedood voor ontwikkeling brandharen 
- goedkoper dan branden of zuigen, minder arbeidsintensief 
- minder gezondheidsrisico’s door brandharen tijdens de bestrijding 
- periode waarin men kan spuiten is kort (< 1 maand) 
- minimum 15 °C voor optimale werking bestrijdingsmiddel 
- niet uitvoeren tijdens regenweer of te sterke wind (afspoeling en drift vermijden) 
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2.4 Van Mei tot juli 
 
Zuigen 

 Branden 
 Contact vermijden 
 
 
2.4.1 Zuigen  
 
 

Waar zuigen ? 
 
Zuigen is meestal alleen nodig in drukbevolkte of drukbezochte gebieden: de bebouwde kom of 
andere publieke plaatsen zoals langs scholen, wandel- of fietswegen. In meer afgezonderde gebieden 
waar weinig mensen wonen of komen wordt geen bestrijding aangeraden. Wel kan de bevolking 
hiervan op de hoogte gebracht worden, voor folders over de processierups kan u terecht bij de 
medisch milieukundige. In natuur- of bosgebieden wordt verondersteld dat het biologisch evenwicht 
kan behouden worden via de natuurlijke vijanden en ondervindt de mens weinig hinder en is 
preventieve bestrijding meestal niet nodig.   
 
Het is steeds zinvol om oude nesten, als bronnen van brandharen, te verwijderen. Wanneer u oude en 
nieuwe nesten verwijdert moet u enige voorzichtigheid aan de dag brengen bij de keuze van de plaats 
waar u nesten deponeert. Bij voorkeur begraaft u de nesten op een plaats waar gedurende minimum 
8 jaar geen grondwerken zullen plaatsvinden, een gecontroleerde stortplaats binnen de gemeente. 
Sinds kort is er in Nederland een methode om de nestresten te verbranden.  Deze is nog niet volledig 
uitgetest en terughoudendheid is hier dan ook nog noodzakelijk. 
 
 

Wanneer zuigen ? 
 
EPR kunnen opgezogen worden van mei tot juli. Eventueel kunnen in augustus nog oude 
rupsennesten door zuigen verwijderd worden. 
 
 

Hoe zuigen ? 
 
De inzet van een mesttank (voor ¼ gevuld met water) die voorzien is van een vacuümpomp is een 
goede methode om grotere hoeveelheden rupsen op te zuigen. Door de zuigmond aan te passen 
kunnen die mesttanks ingezet worden om rupsen op te zuigen. De zuigmond moet verkleind worden 
en uitgerust met een flexibele slang en kunststof zuigbuis met afsluitbare klep.  
 
Best wordt de behandeling meerdere keren herhaald om te voorkomen dat de rupsen die later afdalen 
toch nog overlast veroorzaken. Het legen van de tank dient op een geschikte plaats te gebeuren. (zie 
opruimen rupsrestanten p. 17) 
 
 

2.4.2 Branden  
 

Waar branden ? 
Branden is meestal alleen nodig in drukbevolkte of drukbezochte gebieden: de bebouwde kom of 
andere publieke plaatsen zoals langs scholen, wandel- of fietswegen.  
 
In meer afgezonderde gebieden waar weinig mensen wonen of komen wordt geen bestrijding 
aangeraden. Wel kan de bevolking hiervan op de hoogte gebracht worden, voor folders over de 
processierups kan u terecht bij de medisch milieukundige. In natuur- of bosgebieden wordt 
verondersteld dat het biologisch evenwicht kan behouden worden via de natuurlijke vijanden en 
ondervindt de mens weinig hinder en is preventieve bestrijding meestal niet nodig.   
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Het is steeds zinvol om oude nesten, als bronnen van brandharen, te verwijderen. Wanneer u oude en 
nieuwe nesten verwijdert moet u enige voorzichtigheid aan de dag brengen bij de keuze van de plaats 
waar u nesten deponeert. Bij voorkeur begraaft u de nesten op een plaats waar gedurende minimum 
8 jaar geen grondwerken zullen plaatsvinden, een gecontroleerde stortplaats binnen de gemeente. 
Sinds kort is er in Nederland een methode om de nestresten te verbranden.  Deze is nog niet volledig 
uitgetest en terughoudendheid is hier dan ook nog noodzakelijk. 

 
Wanneer branden ? 
Zodra rupsen zich op de stam van de bomen verzamelen kan men beginnen met het wegbranden. De 
vlam mag hierbij nooit loodrecht op de stam gericht worden. Die periode loopt van mei tot juli, het 
juiste tijdstip wordt meegedeeld via de provinciale nieuwsbrief. 
 

Hoe branden ? 
De methode bestaat erin de vlam gelijkmatig te bewegen, evenwijdig met de stam. Best wordt zo 
hoog mogelijk op de stam begonnen en dan van boven naar beneden te werken. Brand zoveel 
mogelijk met het gele deel van de vlam en verbrand gevallen rupsen.  
 
Het grootste risico bij deze methode is verwaaiing van brandharen door wervelende warme lucht en 
bermbranden. Gebruik bij het branden voor dit doel uitgeruste en verlengde propaanbranders. 
Herhalen van de behandeling in een latere fase is dikwijls nodig omdat rupsen die later afdalen toch 
nog voor overlast kunnen zorgen. Bij jongwas bomen kan branden de bast beschadigen. Gezien de 
kans op bermbranden is het aangewezen om contact op te nemen met de territoriaal bevoegde 
brandweer over eventueel te nemen preventieve maatregelen. 
 
 

2.4.3 Contact met EPR vermijden (geen bestrijding) 
 

Niets doen  
In bos en natuurgebieden wordt best geen bestrijding uitgevoerd omdat er heel wat andere rupsen 
(bv. Eikenpage-rups) ook gevoelig zijn voor het bestrijdingsmiddel. Bovendien is er meestal geen 
bewoning in dit soort gebieden. Indien bos en natuurgebied toegankelijk is voor recreatie, kunnen 
best waarschuwingsborden geplaatst worden. 
 

Waarschuwen publiek  
Met deze maatregel kan worden volstaan indien er in gebieden waar weinig mensen komen 
sprake is van veel voorkomen van EPR. De terreinbeheerder kan door middel van bebording, website, 
folders, lokale pers inwoners, recreanten en toeristen (kamp/bivak/kort verblijf ) op de hoogte 
brengen van de problemen in een bepaald gebied.       
 

Afsluiten aangetast gebied  
Bij een hoge plaagdruk kunnen delen van bos en natuurgebied of recreatie gebied tijdelijk worden 
afgesloten. De beheerder kan het terrein ook tijdelijk afsluiten gedurende de uitvoering van de 
bestrijding van de EPR. 
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2.5 Hele jaar door 
 
 Oude nesten opruimen  
 
Het is steeds zinvol om oude nesten, als bronnen van brandharen, te verwijderen. Tijdens 
werkzaamheden aan bomen of struiken of tijdens recreatie in bossen en natuurgebieden kunnen 
mensen immers in contact komen met de brandharen die zich in oude nesten bevinden. 
 
Wanneer u oude en nieuwe nesten verwijdert moet u enige voorzichtigheid aan de dag brengen bij de 
keuze van de plaats waar u nesten deponeert. Bij voorkeur begraaft u de nesten op een plaats waar 
gedurende minimum 8 jaar geen grondwerken zullen plaatsvinden, een gecontroleerde stortplaats 
binnen de gemeente. Sinds kort is er in Nederland een methode om de nestresten te verbranden.  
Deze is nog niet volledig uitgetest en terughoudendheid is hier dan ook nog noodzakelijk. 
 
 
 
 
 



 

 

Stadsomvaart 9 �  3500 Hasselt 

Tel: 011 33 31 13 �  eikenprocessierups@limburg.be �  www.eikenprocessierups.be 
16 

3. Praktische bestrijdingsinformatie  
 

3.1 Voorzorgsmaatregelen bij bestrijding eikenprocessierupsen 
 
Bij de uitvoering van de verschillende maatregelen moeten de algemene veiligheids en 
voorzorgmaatregels nageleefd worden. 
 
 

Algemeen 
 
Bij irritaties van de huid stopt de medewerker met bestrijding van de EPR. Ook bij andere 
werkzaamheden aan de eik zoals snoeien moet hiermee rekening gehouden worden. Treden er 
ernstige klachten op dat moet de huisarts of bedrijfsarts geconsulteerd worden. Buiten het seizoen 
kunnen medewerkers tijdens werken in de buurt van of aan eikenbomen in contact komen met 
brandharen uit oude nesten. 
 

 

Verkeersmaatregels 
 
Bij alle werkzaamheden moeten de gangbare verkeersmaatregelen in acht genomen worden. 
Eventueel kan een bordje op de voertuigen gehangen worden met de tekst ‘(biologische) bestrijding 
eikenprocessierups’. Bij de planning wordt best zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
verkeersdrukte. Tijdens drukke periodes kan er best niet bestreden worden om het risico op 
gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden. 
 

 

Spuiten met een biologisch middel 
 
Bij de biologische preventieve bestrijding is er normaal geen contact met brandharen. Er wordt 
bestreden tot het derde larvale stadium. Voor het spuiten wordt doorgaans een trekker met een 
bomennevelspuit gebruikt. Bij het mengen van de vloeistof is het noodzakelijk om een spuitoverall, 
adembescherming, een volgelaatsmasker en geschikte handschoenen te gebruiken. De spuitmachine 
dient voorzien te zijn van een elektrische vloeistofafsluiter zodat de toevoer van spuitmiddelen 
onmiddellijk kan afgesloten worden bij het passeren van voorbijgangers. De trekker moet voorzien zijn 
van een overdrukcabine zodat de spuitvloeistof niet kan binnendringen. 
 
 

Zuigen 
 
Bij zuigen, maar ook bij het lossen van rupsen, wordt gewerkt met:  

- een overdrukmasker met motoraangedreven luchttoevoer en P3-filter  
- wegwerp overalls,  
- wegwerphandschoenen (meerdere paren per dag)  
- dikke overhandschoenen (1 paar per dag)  
- laarzen.  
Anti-jeuk middelen en oogspoelvloeistof dienen aanwezig te zijn (te verkrijgen in de apotheek). 

 

 

Branden 
 
Bij branden moet gebruik gemaakt worden van:   

- een overdrukmasker met motoraangedreven luchttoevoer en P3-filter 
- brandwerende wegwerpoveralls,  
- wegwerphandschoenen (meerdere paren per dag),  
- dikke overhandschoenen (1 paar per dag)  
- laarzen 
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- brandblusser 
Anti-jeuk middelen en oogspoelvloeistof dienen aanwezig te zijn (te verkrijgen in de apotheek). 

 

 

Andere werkzaamheden onder eiken 
 
Bij werken in, onder en in de buurt van bomen waarin zich oude nesten bevinden of kunnen bevinden 
moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Snoeiwerk in die bomen kan best in de 
bladloze periode. Anti-jeuk middelen en oogspoelvloeistof dienen aanwezig te zijn. Die middelen 
kunnen in de apotheek aangeschaft worden. 
 
 
 

3.2 Opruimen rupsrestanten 
 
Bij zuigen of bij het opruimen van oude nesten blijft als afval een mengsel van rupsen, brandharen en 
spinselnesten over. Algemene aanbevelingen voor het storten van rupsen: 

- gebruik zoveel mogelijk een stortlocatie binnen een bestaande inrichting 
- maak een kuil (1,5 tot 2 m diep) op een niet publieke plaats, best in een zandige bodem. 
- De bodem van de kuil moet boven de grondwatertafel liggen 
- De kuil mag tijdens de werkzaamheden en tot 8 jaar erna niet toegankelijk zijn voor 

onbevoegden 
- Dek de kuil tussentijds af 
- Dek de kuil na het seizoen af met een laag grond van minimaal 0,5 m 

Rupsrestanten kunnen ook in gecontroleerde omstandigheden verbrand worden. 
 
 
 

3.3 Kostprijs van de verschillende methoden 
 
Branden en zuigen zijn duurder dan preventieve biologische bestrijding. De prijs voor preventieve 
biologische bestrijding varieert tussen ongeveer 5 tot 25 euro per boom, afhankelijk van aantal bomen 
die behandeld moeten worden, van de bereikbaarheid van de bomen, van de hoogte van de bomen. 
Er zijn verschillende firma’s die de biologische bestrijding uitvoeren, meerdere offertes aanvragen kan 
de prijs drukken.  
 
Branden wordt in een aantal gemeenten door de gemeente uitgevoerd (gratis of eventueel tegen een 
kleine kostprijs). Branden is echter arbeidsintensief, er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruikt worden, en de bestrijders lopen risico op gezondheidsklachten. Bovendien moet de 
bestrijding dikwijls in warme klimatologische omstandigheden worden uitgevoerd. 
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4. Rol van de provincie  
 

Coördinatie 
 
De bestrijding van de EPR is een bevoegdheid van de gemeenten en andere terreinbeheerders. Omdat 
het probleem zich echter in verschillende gemeenten stelt, is het coördineren van de bestrijding nuttig 
en nodig. Succesvolle methoden kunnen op die manier aangeboden worden aan andere gemeenten of 
terreinbeheerders. 
 
 

Monitoring  
 
Het Provinciaal Natuurcentrum houdt de ontwikkeling van de EPR nauwlettend in het oog, zodat de 
terreinbeheerders via de nieuwsbrieven (zie verder) op de hoogte kunnen gehouden worden van de 
ontwikkeling van de EPR. 
Momenteel bestaat er nog geen betrouwbare methode om het voorkomen van EPR het jaar erna te 
voorspellen.  Om de overlast voor het volgend jaar te kunnen inschatten wordt gewerkt aan 
voorspellingsmodel voor de populatieontwikkeling van de EPR. 
 
 

Onderzoek 2006: Bestrijding eikenprocessierupsen uitgetest   
 
De streek van Bree en Bocholt ondervindt de laatste jaren forse hinder van de eikenprocessierups.  
Ook dit jaar zijn de vooruitzichten niet gunstig.  Tijdens de vliegperiode van de vlinders was het vorig 
jaar mooi zomerweer, zodat de eileg vorig jaar goed gelukt is.  Daartegenover staat dat de koude 
winter wellicht eitjes heeft vernietigd.   
Verschillende gemeentebesturen hebben budgetten voorzien om in het voorjaar de jonge rupsen te 
bestrijden met een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis.  Enkele studenten van de 
Provinciale Hogeschool Limburg wijden dit jaar hun eindwerk aan dit onderwerp.   
In samenwerking met de fabrikant wordt deze zomer ook een feromoon uitgetest, dat de mannelijke 
vlinders lokt.  Door de mannetjes te vangen hoopt men het aantal bevruchte vrouwtjes en eitjes te 
verminderen.   
Daarnaast is het de bedoeling om de efficiëntie van bestrijdingsmaatregelen te meten. Hierbij zal 
dezelfde werkwijze als in Nederland toegepast worden (vlinders lokken met UV licht) om zo de 
resultaten te kunnen vergelijken.  
Deze resultaten zullen zeker bijdragen tot meer inzicht in de levenswijze van de Eikenprocessierups en 
zo leiden tot een verbeterde bestrijding in de volgende jaren. 
Dit jaar zal het studiegebied zich concentreren tot de gemeente Bree.  Een verplaatsing of uitbreiding 
is de volgende jaren steeds mogelijk.   
 
 

Opstellen hinderkaart en nieuwsbrieven 
 
In heel wat gemeenten is reeds een meldpunt actief (zie verder) waar inwoners terechtkunnen met 
meldingen van het voorkomen van de EPR. Die meldingen worden jaarlijks door het Provinciaal 
Natuurcentrum verzameld en ingetekend op een EPR hinderkaart.  Aan de hand van deze hinderkaart 
kan van jaar tot jaar de verspreiding worden opgevolgd en kan bepaald worden  welke maatregen het 
jaar nadien nodig en nuttig zijn. 
 
Via nieuwsbrieven houdt de provincie de terreinbeheerders en de bevolking (via de pers) op de 
hoogte van het stadium waarin de EPR zich bevindt en welke maatregelen nodig zijn. Die maatregelen 
kunnen gaan van het informeren van de bevolking tot de start van een bepaalde bestrijding.  
 
De terreinbeheerders vinden in de nieuwsbrieven contactadressen waar ze terecht kunnen voor meer 
info over ecologie, bestrijding, gezondheidsrisico’s en voor sensibilisatiemateriaal voor de bevolking 
(folders, posters, infoborden). 
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Deze nieuwsbrieven worden per e-mail bezorgd aan alle diensten en betrokkenen die zich op de 
verzendlijst hebben aangemeld.  Indien u deze nieuwsbrief wens te ontvangen kan u dit melden op 
volgend e-mailadres: eikenprocessierups@limburg.be.    
 
Daarnaast zullen de nieuwsbrieven ook worden gepubliceerd op www.eikenprocessierups.be en het 
Limburgs Informatiesysteem voor de Veiligheid (LIVE).  Voor meer informatie neemt u best contact op 
met de gemeentelijke rampenambtenaar.  
 
  

Organiseren doe-dag of infodag 
 
Afhankelijk van de vraag uit het veld zal op geregelde tijdstippen een informatievergadering of doedag 
worden georganiseerd. 
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5. Rol van de terreinbeheerders (gemeentebesturen, adm. 
wegen en verkeer, AMINAL, provinciale domeinen, ….) 
 

Meldpunt voor vragen en klachten 
 
In elke gemeente wordt een meldpunt geïnstalleerd en bekend gemaakt bij de bevolking. Inwoners 
kunnen hier terecht voor meer info over de bestrijding, om eventueel in te schrijven in het orderboek 
van de gemeente, om melding te doen van overlast of haarden, …. 
 
Voor ondersteuning kan dit meldpunt beroep doen op andere diensten (zie contactpersonen), of stuur 
een e-mail naar eikenprocessierups@limburg.be . 
 
 

Contactpersoon per gemeente/dienst voor eikenprocessierupsen 
 
Per gemeente of dienst wordt een aanspreekpunt aangeduid. Deze dienst of persoon ontvangt de 
nieuwsbrieven en houdt de eigen mensen op de hoogte van het stadium van de processierups. Hij/zij 
zorgt ook voor de communicatie naar de bevolking. Alle info wordt aangeleverd door de provincie of 
de medisch milieukundigen. 
 
Via deze contactpersoon wordt jaarlijks een overzicht van meldingen van haarden van de EPR aan het 
Provinciaal Natuurcentrum bezorgd. Op die manier kan er een inventaris en een hinderkaart worden 
opgesteld. Zo kan het jaar erna nadien beter en gerichter bestreden worden en kan het resultaat van 
bestrijdingsacties geëvalueerd worden. 
 
 

Organiseren bestrijding 
 
Per gemeente of andere dienst wordt, indien noodzakelijk, een bestrijding georganiseerd. De nadruk 
ligt hierbij op preventieve bespuiting met een biologisch middel. Er zal hierbij moeten worden bepaald 
of inwoners kunnen inschrijven op de gemeentelijke bestrijding (al dan niet tegen betaling). In 
gemeenten met een groot aantal aantastingen kan best beroep gedaan worden op gespecialiseerde 
firma’s. Neem hiervoor contact op met de medisch milieukundige. 
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6. Communicatie  
 

6.1 Doelgroepen 
 

• algemene bevolking en bezoekers 
• beheerders aangrenzende terreinen 
• gezondheidswerkers 
• particuliere boombezitters 
• interne communicatie 

 
 

6.2 Info voor bevolking en bezoekers 
 
In de periode dat de EPR overlast veroorzaken dient op verschillende tijdstippen aandacht te worden 
besteed aan communicatie en voorlichting: 

- voor en tijdens de periode van de preventieve biologische bestrijding (ong. half april) 
- vlak voor het derde larvale stadium, vanaf het derde larvale stadium draagt de rups 

brandharen 
- in de periode dat brandharen uit nesten overlast veroorzaken 
- tijdens zuigen en branden 

 
Het juiste tijdstip voor communicatie zal in de nieuwsbrief telkens meegedeeld worden, vergezeld van 
een tekst met de nodige info die aan de bevolking kan gecommuniceerd worden. Om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken wordt de communicatie best een aantal keer herhaald. Die voorlichting kan best 
volgende elementen bevatten: 

- wat de rups precies is  
- welke maatregelen ter bestrijding worden uitgevoerd 
- wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn 
- hoe hierop te reageren 
- hoe gezondheidsklachten voorkomen kunnen worden 
- waar overlast kan gemeld worden 
- waar mensen terecht kunnen voor meer info 

 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken kan die voorlichting best via verschillende kanalen verspreid 
worden: 

- huis aan huisbladen 
- lokale/regionale TV 
- TVL - teletekst 
- lokale/regionale kranten 
- internet (website gemeente, provincie en medisch milieukundigen) 
- actieve verspreiding van folders 
- infoborden bij ingang van terreinen 
- website: www.eikenprocessierups.be   

 
Inlichtingen over publieksfolders kan je inwinnen bij de contactpersonen, vermeld bij ‘Meer informatie’ 
 
 

6.3 Aangrenzende terreinen 
 
Overleg met andere betrokken beheerders is zinvol. Samenwerking bij de bestrijding kan leiden tot 
een effectievere aanpak op middellange termijn. Door gezamenlijke inhuur van aannemers kan de 
kostprijs voor bestrijding lager uitvallen. Verschillende gemeenten kunnen ook samen één aannemer 
aanschrijven zodat de kosten op die manier ook verminderd kunnen worden. 
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6.4 Gezondheidswerkers 
 
Gezondheidswerkers zoals huisartsen komen in de periode dat de EPR overlast veroorzaken dikwijls in 
contact met mensen die gezondheidseffecten hebben als gevolg van blootstelling. Belangrijk is dat ze 
de link leggen tussen gezondheidklachten en blootstelling aan de brandharen van de EPR.  
 
De artsen en gezondheidswerkers in de betrokken regio kunnen via de nieuwsbrieven van het LOGO 
(Lokaal GezondheidsOverleg) op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van de rups, de te 
verwachten gezondheidsklachten en de behandeling ervan. Zij kunnen ook bij de medisch 
milieukundige van het LOGO een infopakket aanvragen. Via de website www.eikenprocessierups.be 
kunnen ze ook meer info vinden. 
 
 

6.5 Particulieren 
 
Particulieren die eigenaar zijn van eikenbomen die besmet zijn met EPR zijn zelf verantwoordelijk voor 
de bestrijding. Bestrijding door particulieren wordt afgeraden. Ondeskundige bestrijding kan leiden tot 
ernstige gezondheidsklachten zowel door contact met brandharen als door onoordeelkundig gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Beheerders kunnen best (eventueel tegen betaling) de bestrijding uitvoeren 
bij aangrenzende particulieren. Wanneer door de gemeente of een andere beheerder een aannemer 
de bestrijding uitvoert, kan aan omwonenden de mogelijkheid geboden worden om in te schrijven in 
het orderboek. Op die manier kunnen particulieren mee genieten van de lagere kostprijs. Meer info 
kunnen particulieren vinden op www.eikenprocessierups.be . 
 
 

6.6 Interne communicatie 
 
Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van het gevoerde beleid, de toe te passen 
maatregelen, hoe om te gaan met meldingen en vragen van de bevolking in verband met bestrijding 
en gezondheidsklachten. Eventueel kan een vorming georganiseerd worden voor de medewerkers. 
Voor ondersteuning kan je terecht bij de contactpersonen (zie achteraan). 
 
 

CommunicatieTIPS 
 

• bespreek het onderwerp in wijkoverleg, MINAraad, gezondheidsraad, … 
• informeren scholen en kinderdagverblijven 
• informeer georganiseerde gebruikersgroepen zoals fiets en wandelclubs, ruiterverenigingen, 

visclubs, … 
• informeer organisatoren van evenementen, wandel en fietstochten, … 
• informeer toeristen en jeugdbewegingen 
• kaart het onderwerp aan bij lokale natuur en milieu organisaties 

 
Als u adressen en contactpersonen van verenigingen, scholen, … doorgeeft aan de medisch 
milieukundigen, dan kunnen zij de nodige voorlichting op maat ter beschikking stellen en eventueel 
een infoavond organiseren. 
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7. Meer info voor terreinbeheerders 
 
 
Voor alle info kan je mailen naar eikenprocessierups@limburg.be  
Meer info kan je vinden op www.eikenprocessierups.be  
 
 

Ecologie van de Eikenprocessierups 
 
Het Groene Huis – Provinciaal Natuurcentrum 
 Luc Crevecoeur 
 Domein Bokrijk 
 3600 Genk 
 
 011 26 54 50 
 lcrevecoeur@limburg.be  
 likona@limburg.be  
 
 

Gezondheidseffecten 
 
Medisch milieukundigen bij de Limburgse LOGO’s 

Mart Verlaek, LOGO Noord en West Limburg 
Sara Reekmans, LOGO Zuid en Midden Limburg en LOGO Maasland 
Stadsomvaart 9 
3500 Hasselt 
 
011 33 31 13 – 011 33 31 12 
mmk.martverlaek@skynet.be  
milieugezondheid@limburg.be  
www.mmk.be  

 
 

Coördinerende rol provincie Limburg 
 

Dienst Hulpverlening en Noodplanning 
Maarten Minschart 
attaché Provincie Limburg  
Universiteitslaan 1  
3500 Hasselt 
 
011 23 80 16  
011 23 80 17 
mminschart@limburg.be  

 
 

In en uitschrijven op de EPR - Nieuwsbrief 
 
Stuur een bericht naar eikenprocessierups@limburg.be 
 

 

www.eikenprocessierups.be 
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9. Bijlagen 
 

9.1 Vraag en antwoord gezondheidseffecten eikenprocessierups  
 
Is de eikenprocessierups gevaarlijk voor mensen? 
Vanaf het derde vervellingsstadium (half mei en begin juni) ontwikkelen de rupsen naast de normale 
witte haren ook de karakteristieke brandharen. Het zijn juist deze brandharen die gezondheidsrisico’s 
voor mensen met zich mee kunnen brengen. Wanneer contact met deze brandharen optreedt kunnen 
gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan.  
 
Hoe kan iemand in contact komen met de brandharen? 
De brandharen worden bij een ongewenste aanraking actief “afgeschoten” door de rups. Tevens 
kunnen de haren vanuit de nesten passief met de wind worden meegevoerd of door trillingen van 
verkeer vrijkomen en verder verspreid worden. Ook eenmaal met brandharen besmette kleren of een 
tent kan een bron van overdracht van deze haren naar mensen zijn. 
 
In welke maanden verschijnen de brandharen van de eikenprocessierups en wanneer 
leveren ze overlast en hinder op voor de mens?  
Wanneer de rupsen volgroeien, in de periode van half mei tot eind juni, ontwikkelen ze brandharen. 
Deze brandharen zijn over het gehele lijf aanwezig. De vrijkomende brandharen kunnen tot overlast in 
de directe omgeving leiden. In de maanden juni, juli en augustus kunnen de brandharen uit de nesten 
veel ongemak opleveren voor de mens.   
 
Hoe lang blijven de brandharen actief? 
Proefondervinderlijk is gebleken dat de brandharen na 6 tot 8 jaar nog steeds hun karakteristieke 
vorm en activiteit hebben behouden 
 
Welke gezondheidsklachten kunnen de brandharen veroorzaken? 
Na direct contact met de brandharen kan binnen 8 uur een rode pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk 
ontstaan, die zich kenmerkt door bultjes, pukkeltjes of met vochtgevulde blaasjes die kunnen gaan 
ontsteken. Vaak ontstaan deze reacties op de onbedekte huid, maar door versleping met bijvoorbeeld 
zweet kan dit ook plaatsvinden op de bedekte huid. 
Als er brandharen in de ogen terechtkomen, kunnen zij binnen 1 tot 4 uur een heftige reactie geven 
van het oogbindvlies en/of hoornvlies met zwelling, roodheid en jeuk en in sommige gevallen met 
ontstekingen. 
Na inademing kunnen brandharen ook irritatie of ontsteking geven van het slijmvlies van de bovenste 
luchtwegen (neus, keel en bovenste gedeelte luchtpijp). De klachten lijken op een neusverkoudheid. 
Tevens kunnen mensen ook klagen over pijn in de keel en eventuele slikstoornissen, in sommige 
gevallen is er sprake van kortademigheid.  
Daarnaast kunnen er zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts, algehele 
malaise. Tenslotte is er een aantal indirecte gevolgen merkbaar, zoals vermindering van het woon- of 
recreatiegenot; mensen kunnen namelijk beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.  
 
Zijn er risicogroepen aan te geven? 
Er zijn geen duidelijke risicogroepen aan te geven. De reactie als gevolg van contact met de 
brandharen kan van persoon tot persoon variëren. Patiënten die reeds bekend zijn met astmatische 
klachten zullen, doordat zij reeds gevoelige luchtwegen hebben, waarschijnlijk eerder en sterker 
reageren. Mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het beheersen van de overlast lopen wel meer 
kans dat zij in contact komen met de brandharen. Hetzelfde geldt voor kinderen, die door hun 
speelgedrag en omdat zij dicht bij de grond zitten eerder in aanraking zullen komen met de 
brandharen.  
 
Kan men als de brandharen in de ogen terechtkomen blind worden? 
In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de brandharen, zonder aanvankelijk verschijnselen te 
geven, de diepere slijmvlieslagen van het oog binnendringen. Dit kan een knobbelvormige ontsteking 
geven. Zolang de brandhaar blijft zitten, zullen de klachten blijven bestaan. Wanneer deze brandhaar 
niet operatief verwijderd wordt, kan  een eventuele blindheid ontstaan.  
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Kun je allergisch worden voor de brandharen van de eikenprocessierups? 
De reacties die optreden na blootstelling aan de brandharen lijken op een allergie. Uit bloedonderzoek 
blijkt echter dat er geen specifieke afweerreactie plaatsvindt.  
 
Als men eenmaal met de brandharen in contact is gekomen, zijn dan bij een volgend 
contact met de brandharen de klachten sterker? 
Uit ervaring is bekend dat bij hernieuwd contact met de brandharen of bij blootstelling die 
onderhouden wordt (bijvoorbeeld door het dragen van besmette kleding), dit vaak een veel sterkere 
reactie en klachten geeft. 


