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Dit vormgeven door oprichten van Kennisplatform Processierups
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Ervaringen kennisplatformen
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Afgelopen kwartaal
Inhoud
- Website www.processierups.nu
- Informatie voor burgers, professionals en overheden
- Een eerste uitbreiding van de monitoring van de verspreiding
van eikenprocessierupsen
- Overleg en update protocol afvalverwerking
Proces
- Voorbereiding Kennisplatform Processierups io
- Vragenlijst
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Doel Kennisplatform
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Organisatievorm

Voor wie?
- Burgers, professionals en overheden
Waarover?
- Preventie, bestrijding, monitoring, opschaling, gezondheid,
(na)zorg, afvalverwerking etc.

Beheer

Preventie

Wat?
- Eenduidige informatie
- Ondersteuning t.a.v. de preventie en bestrijding van de
eikenprocessierups en gezondheidsklachten
- Monitoring
Waarom?
- Toekomstige overlast voorkomen/beperken

Communicatie

Bestrijding

Monitoring
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Gezondheid
mens en dier
Afvalverwerking

Etc
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Activiteiten

Vragenlijst

- Startnotitie
- Ontwikkelen uitvoeringsagenda met de activiteiten tm september 2020
-

Respons: 256 (50%)

preventie, voorbereiding, beheer, eventuele opschaling, monitoring en evaluatie

- Vernieuwing van de huidige Leidraad Eikenprocessierups (update 2013)
- Een inventarisatie van:
-

-

methoden om rupsen of de brandharen daarvan te beheren, bestrijden en of op te ruimen
maatregelen om de directe of indirecte blootstelling van mens of huisdier aan brandharen te
verminderen of te voorkomen
de routines of middelen en de toepassing ervan om de (gezondheids-)klachten te voorkomen of te
behandelen

Uitbreiding van de monitoring van de verspreiding van eikenprocessierupsen
Het ontwikkelen van beheer en opschalingsroutine
Opstellen van een communicatieplan en communicatie activiteiten
Voorjaarsbijeenkomst

Type organisatie:
gemeente 110 (43%)
groenbeheerder 28 (11%)
Actief in provincies:
Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, heel Nederland
(20-25%)
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Vragenlijst

Vragenlijst

Hoeveel jaar ervaring:
Geen
23 (9%)
1-3 jaar
90 (35%)
> 10 jaar
68 (26%)

Waarop ondersteuning wensen:
- Bestrijding
-

Hoe goed aanpakken, effectieve natuurlijke bestrijding?

- Preventie
-

Activiteiten van organisatie:
Bestrijding
189 (74%)
Communicatie
145 (57%)
Voorkomen plaagdruk 117 (46%)
Monitoring
110 (43%)
Beleidsontwikkeling
77 (30%)

Wat zijn effecten van uitdunnen van lanen?

- Uitstippelen van beleid
- Communicatie
-
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Wat is de balans in juiste communicatie en hoe ga je om
met social media?

- Waarschuwing als overlast dreigt
- Landelijke publiekscampagne om huisartsen te
ontlasten
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Bedankt voor uw aandacht

Vragenlijst
Waarop ondersteuning wensen:
- Verplichte bescherming ivm gezondheidsrisico’s
- Praktische info voor werkenden in het groen in de
buurt van EPR
- Afvalverwerking
-

Richtlijnen voor bestrijders met betrekking tot de opslag
(eigen terrein) en de afvoer naar de eindverwerkers

- Hoe werkt de monitoring met feromoonvallen
- Nazorg, wat mag burger wel/niet verwachten
- Hoe zo effectief mogelijk beheersen van het
probleem tegen zo laag mogelijke kosten
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