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Eikenprocessierups
klaar voor de aanval
Deskundigen vrezen dat Nederland in april te maken krijgt met een explosie
van eikenprocessierupsen. Zij baseren zich op de grote aantallen eitjes die zij
aantreffen. De eitjes zijn afgezet door eikenprocessievlinders die profiteerden
van het zachte weer.
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Eikenprocessierups
● Rups van de eikenprocessievlinder

(Thaumetopoea processionea)

● Leeft op eiken, eet eikenblad

● Komt in heel Nederland voor

● Verspreid brandhaartjes die irritatie veroorza-
ken

Leefgebied
De rupsen zitten vooral in eiken langs lanen, op
campings en op landgoederen. In het bos komen
ze veel minder voor. Hier worden ze bestreden
door natuurlijke vijanden als de sluipwesp en
sluipvlieg.

Nest
Het nest van de eikenprocessierups bestaat uit
een dicht spinsel van uitwerpselen en vervellings-
huidjes met brandharen die nog jarenlang voor
irritatie kunnen zorgen.
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Symptomen
De brandhaartjes
veroorzaken
huiduitslag,
zwellingen, rode
ogen en jeuk en
heel soms ook
braken, duizelig-
heid en koorts.
Ook dieren,
vooral honden,
kunnen er last
van hebben.

Genezen
● Spoel de huid met water (niet krabben!)

● Strip de huid met pleister of plakband

● Gebruik een crème of gel met menthol of aloë vera

● Raadpleeg bij ernstige klachten de huisarts

● Was besmette kleren op 60 graden Celsius

Brandharen
● Elke rups heeft honderdduizenden

tot 1 miljoen brandhaartjes

● De haartjes zijn 0,2 tot 0,3 milli-
meter lang

● Ze zijn pijlvormig en worden
afgeschoten bij bedreiging

● Ook worden ze meegevoerd
door de wind

● Ze dringen makkelijk binnen
in huid, ogen en luchtwegen
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Bestrijding
Het RIVM beklemtoont
dat de bestrijding van de
eikenprocessierups een
taak is voor professio-
nals. Zij gebruiken drie
methodes:

1 Het bespuiten
van de nesten
met een
biologisch
bestrijdings-
middel

2 Het weg-
branden
van de
nesten

3 Het opzuigen
van de
nesten

Processie
De rupsen danken

hun naam aan het
feit dat ze ’s nachts

in lange colonnes
(processies) op zoek

gaan naar voedsel.
Overdag blijven zij in

hun nesten.
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De vlinders overbruggen
grote afstanden en
leggen dertig tot twee-
honderd eitjes in de
toppen van eikenbomen


