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In de maanden mei, juni en juli komen op diverse plaatsen in de gemeente Aalten de eikenprocessierupsen
voor. De gemeente Aalten gaat de eikenprocessierups, net als veel andere gemeenten, gedeeltelijk
bestrijden. Dit doen we door de bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel te bespuiten. Bij de
bestrijding van de eikenprocessierups werken we samen met andere gemeenten in de Achterhoek.
Alle gemeentelijke inlandse eiken binnen de bebouwde kom, of direct op het grensgebied van bin-

HET BESPUITEN

nen met buiten de bebouwde kom, worden waar

De komende weken beginnen we met de bespuiting. De apparatuur die hiervoor wordt gebruikt ver-

mogelijk preventief gespoten, behalve de delen

nevelt water met daarin opgelost een biologisch preparaat. Door luchtondersteuning van een grote

waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Bui-

propeller en het laden van de nevel met een positieve lading hecht het middel zich heel goed aan de

ten de bebouwde kom alleen op begraafplaatsen

onder- en bovenkant van de bladeren. De jonge rupsen eten het blad en het middel en zullen binnen

en de volgende hoofdwegen: Bolwerkweg, Lichten-

een paar dagen sterven. Het middel is voor geen enkel zoogdier of vogelsoort gevaarlijk. Het werkt al-

voordsestraatweg, Aladnaweg, Sondernweg, Ca-

leen op de rupsen.

sperstraat en Lage Heurnseweg. Verder wordt er
bestreden ter hoogte van de bouwblokken. Hiermee
bedoelen we de gemeentelijke bomen die in de buurt

De bespuiting moet worden uitgevoerd bij relatief windstil en droog weer en kan iets ge-

staan van woonhuizen en recreatieve terreinen met

luid veroorzaken. De trekker of auto die het apparaat aandrijft rijdt, afhankelijk van de grootte,

woonvormen, zoals campings. Op genoemde locaties wordt ook curatief bestreden na melding

stapvoets. Het is mogelijk dat er ’s nachts gespoten wordt, omdat dan de (weers)omstandigheGHQKHWWRHODWHQRP]RHI¿FLsQWPRJHOLMNWHZHUNHQ

door middel van wegzuigen. Op
andere locaties wordt niet

Voor de middellange/lange termijn wordt ook ingezet op natuurlijke bestrijding

bestreden.

door het aanbrengen van bloemenmengsels en het ophangen van nestkastjes.

VOORKOMEN OVERLAST
OVERLA
Ongemak kan voorkomen worden
worde door ieder contact met
vrijgekomen brandharen en
rupsen en resten ervan, zoals vrij
lege nesten, te vermijden.

DE EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, een behaarde rups die in de maanden mei, juni
en juli in een groot deel van Nederland voorkomt. Ze
leven in groepen en maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten. Vanuit hun
nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in
processie) op zoek naar voedsel (eikenbladen). De
eikenprocessierups is te herkennen aan zijn sterke
beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkenQHQ DDQ GH VSHFL¿HNH QHVWHQ GLFKWH VSLQVHOV PHW
vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Zorg bij bezoek
aan natuurgebieden
voor goede bedekking van de hals,
armen en benen.

Ga niet op
de grond
zitten

Na aanraking
niet krabben of
wrijven, maar was
of spoel de huid
met water.

GEZONDHEIDSKLACHTEN
De brandharen van de eikenprocessierups zijn de veroorzakers van overlast.

NESTKASTJES

Nadat iemand in contact is geweest met

Begin dit jaar hebben we kosteloos nest-

de brandharen kunnen gezondheids-

kastjes verstrekt aan inwoners van het

klachten ontstaan, zoals jeuk, huiduitslag
en irritatie aan ogen of luchtwegen.
Wanneer u gezondheidsklachten heeft als gevolg

buitengebied. Door de grote belangstelling
w
waren
deze al snel vergeven. Er was veel
bela
belangstelling
en de nestkastjes waren als snel

van de eikenprocessierups raden wij u aan contact

vergeven. U kunt natuurlijk zelf ook een nestkastje

op te nemen met uw huisarts of met de lokale GGD.

ophangen. Het nestkastje moet wel op een geschikte plek

Hieronder staan de gegevens van de GGD in Doetin-

worden gehangen. Daarom hebben wij enkele tips voor u

chem. Mocht uw huisdier in contact zijn gekomen met

op een rijtje gezet: www.aalten.nl/nestkastje.

brandharen, neem dan contact op met de dierenarts.
GGD Noord- en Oost-Gelderland Doetinchem
Gezellenlaan 10, 7005 AZ Doetinchem
Tel: 088-443 30 00

Meer informatie?
Kijk op www.aalten.nl

