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1. Doel 
De overlast van de eikenprocessierups proberen te verminderen. Dit doen we op plekken  
waar de grootste kans is op overlast. 

 
2. Overlast 

 
 

3. Aanpak 
We verwijderen de nesten omdat we meldingen binnenkrijgen 
Na een melding verwijderen we nesten. U leest hieronder wanneer we dat doen. 

 
Komen er veel of weinig mensen op de plek? 

 
Er komen weinig mensen.  
De plek wordt weinig gebruikt. 
 

Er komen veel mensen.  
De plek wordt veel gebruikt.  

We bestrijden niet. We bestrijden wel. 
 
We hopen binnen 3 - 7 werkdagen 
actie te ondernemen 
 

 Op de volgende locaties komen veel 
mensen (en bestrijden we de rups): 
 
* winkelcentra 
* scholen 
* speelplekken 
* begraafplaats 

 
 

We verwijderen nesten omdat de boom onderhoud nodig heeft 
Als eiken gesnoeid moeten worden, wordt er eerst gekeken of er (oude) nesten zijn. Mocht dit 
zo zijn, dan verwijdert de aannemer het nest en hij snoeit de boom. De aannemer kijkt vooraf 
ook of er geen vogelnesten in de boom zitten. Als er nesten in de boom zitten, dan mag er 
niet gesnoeid worden. 

  



 
 

4. Methode 
Een aannemer kan op verschillende manieren bestrijden. 
Als er nesten zijn op de plekken waar veel mensen komen (zie de vier plekken in de tabel), dan worden ze  
verwijderd. De aannemer zuigt de nesten weg met industriële zuigers. 
Zijn er nesten op moeilijk bereikbare plekken in de boom, dan worden ze ingespoten met  
spuitlijm. Hierdoor komen de rupsen en de brandharen vast te zitten in het nest (fixeren). Dit haalt de overlast 
weg.  
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