INFORMATIE
EIKENPROCESSIERUPS:
EVENEMENTORGANISATOREN
Steeds meer evenementen vinden plaats in een groene
omgeving. Regelmatig staan in deze groene omgeving
eikenbomen. De afgelopen jaren zorgde de eikenprocessierups
in eikenbomen voor veel overlast. In de periode
van eind mei tot half juli kunnen de eikenprocessierupsen
met brandharen gezondheidsklachten veroorzaken.
Ook contact met oude nesten kunnen vergelijkbare
klachten geven. Brandharen kunnen 6 tot 8 jaar overlast
geven. Lees hoe u tijdens de voorbereidingen van het
evenement al preventieve maatregelen neemt om
overlast door de eikenprocessierups tijdens een
evenement zo veel mogelijk te beperken.

Gezondheidsrisico’s
De brandharen van de eikenprocessierups
geven klachten. De brandharen zijn zo klein
dat u ze niet kunt zien. Bij contact met
brandharen dringen ze gemakkelijk in de huid,
ogen en luchtwegen.
Dit veroorzaakt binnen een paar uur klachten zoals:
• jeuk
• bultjes of blaasjes op de huid
• een rode of branderige huid
• rode, dikke, branderige en soms ontstoken ogen
Soms lijken de klachten op een verkoudheid:
• een loopneus
• kriebel in de keel, hoesten
• moeilijk slikken
• kortademigheid

Sommige mensen
reageren sterk op de
brandharen en krijgen last van:
• braken
• duizeligheid
• koorts
• een algeheel ellendig gevoel
Hoe erg de reactie is, is voor iedereen anders.
Mensen die vaker met brandharen in contact komen
kunnen heftiger reageren. In sommige gevallen kunnen
mensen een ernstige allergie ontwikkelen. Ook dieren
kunnen last krijgen van de brandharen van de
eikenprocessierups.

Raadpleeg www.rupsen.info
voor meer info.

Gezondheidsadviezen
De eikenprocessierups is niet uit te roeien, maar wel te
beheersen. Overweeg daarom vroegtijdig preventieve
maatregelen. Wanneer de rupsen brandharen hebben kunt u
alleen nog curatieve maatregelen inzetten. Deze maatregelen
zijn vaak arbeidsintensief, kostbaar en tijdrovend ten opzichte
van het nemen van preventieve maatregelen.

Preventieve maatregelen vooraf aan het
evenement
Vooraf kunt u ingrijpen door het toepassen van geaccepteerde bestrijdingsmethoden.
1. Ga na of het evenemententerrein eikenbomen heeft en 		
wie de eigenaar is van de bomen.
2. Heeft het evenemententerrein afgelopen jaren overlast 		
gehad van nesten?
Informeer bij de boomeigenaar of gemeente of er in 		
voorgaande jaren nesten in de bomen zaten. En bekijk 		
de bomen op aanwezigheid van oude rupsennesten.
3. Overleg met de boomeigenaar of er preventieve maat-		
regelen genomen mogen worden. Zie voor uitwerking
van de verantwoordelijkheid van de boomeigenaar:
https://processierups.nu/de-juridische-kant-van-de-rups/
4. Schakel een expert in die via een geaccepteerde
methode preventieve bestrijding kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld een hovenier of boomverzorger.
Zie hoofdstuk 8 van de Leidraad Beheersing Eiken
processierups, update 2022.
Kijk op www.processierups.nu/informatiebladen
welke methoden effectief zijn.
5. Houd de eikenbomen in de gaten of er nog rupsen zich 		
ontwikkelen. De eikenprocessierups maakt ook grondnesten en deze zijn niet te bestrijden met de huidige 		
preventieve maatregelen.

Maatregelen tijdens het evenement bij
aantreffen rupsen
Treft u alsnog nesten met brandharen aan in de bomen?
Dan kunt u het volgende doen:
• Laat een expert alle nesten uit de besmette boom verwijderen. Zie actiepunt 4 preventieve maatregelen.
! Soms is meerdere malen verwijdering van nesten
noodzakelijk. De dag(en) na verwijdering van de
nesten kunt u nieuwe nesten in de boom aantreffen.

• Informeer/waarschuw de bezoekers en deelnemers over
de aanwezigheid van de eikenprocessierups.
Verwijs voor meer informatie naar de website
www.rupsen.info.
• Is het verwijderen van de nesten niet mogelijk? Vermijd 		
dan besmette bomen. Zet gebieden met besmette
bomen voldoende en duidelijk zichtbaar af. Zet een
gebied af van minstens 20 meter zodat bezoekers en 		
deelnemers niet in contact komen met brandharen.
• Informeer de EHBO/BHV van de volgende handelingsperspectieven voor als bezoekers of deelnemers in
aanraking zijn gekomen met brandharen:
- Huid afspoelen (niet wrijven of schrobben) met lauw 		
		 warm water: zorg dat ze daarna schone kleding
		 aantrekken (brandharen blijven hangen in de kleding).
- Is afspoelen niet mogelijk? Verwijder de brandharen 		
		 met plakband of kledingroller van de huid.
- Stop besmette kleding in een afgesloten plastic tas.
		 Laat deze kleding grondig wassen, liefst op 60°C.
- Jeuk van brandharen gaat meestal na twee weken
		 vanzelf weg. Verlicht de jeuk door een neutrale
		 verkoelende zalf/crème of gel.
- Raadpleeg de huisarts bij ernstige aanhoudende oog		 of luchtwegklachten of bij twijfel.

Overige tips
Een groene omgeving heeft nog meer risico’s dan de
eikenprocessierups. Ook andere plaagdieren, zoals muggen
of teken brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook kan
bij extreme droogte er een risico zijn op natuurbranden.
Laat u vooraf goed informeren over de locatie en informeer
waar nodig ook uw bezoekers of deelnemers.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit onderwerp aan de GGD? Vindt uw
regionale GGD via www.ggd.nl.
In Brabant kunt u voor meer informatie over gezondheid
terecht bij: GGD Gezondheid, Milieu en Veiligheid Brabant
via 088 - 368 78 00 (kies optie 2) of milieu@ggdgmv.nl.
Voor overige vragen over gezondheid en evenementen kunt
u terecht bij uw GHOR-adviseur. Vindt uw regionale GHOR
via www.ghor.nl.
Meer weten over preventie,
aanpak en bestrijding?

Bezoek het landelijk platform:
www.processierups.nu
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