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Kennisnemen van 
de preventieve maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. 
 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is de vraag gesteld of bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups wordt nagedacht over preventieve maatregelen voor het volgende seizoen. In 
deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over het plan van aanpak, de werkwijze met 
betrekking tot de bestrijding en de preventieve maatregelen voor het nieuwe seizoen. 
 
Informatie 
Algemeen preventief 2019 
De gemeente heeft begin februari 2019 een plan van aanpak opgesteld in samenspraak met een 
ecoloog van de aannemer die voor ons de eikenprocessierupsen bestrijdt en met mensen van het 
biodiversiteitsteam Goirle. Er is gekozen voor bestrijden met bacterie preparaat. Preventief zijn de 
hoofdstructuren en doorgaande wegen opgepakt. Gezien de plaagdruk hebben scholen en druk 
bezochte openbare plekken voorrang aangaande de bestrijding van de rupsen. Voor ecologische 
bestrijding op natuurlijke basis zijn mezenkasten aangebracht op verschillende plaatsen, waaronder 
in de omgeving van scholen, kinderdagverblijven en openbaar groen. Door ons maaibeheer van 
bermen steeds aan te passen en bloemenweides in de gemeente aan te leggen, worden insecten 
aangetrokken die weer mezen (natuurlijke vijand) lokken. Op deze manier moet op termijn het aantal 
natuurlijke vijanden van de rups toenemen. Dit heeft echter tijd nodig. Inwoners zijn daarnaast 
geïnformeerd over de eikenprocessierups en hoe hier mee om te gaan via internet, social media en 
publicaties in lokale bladen. De teksten zijn opgesteld samen met externe spelers zoals de GGD. 
 
Aanpak en advisering 
De gemeente heeft een centraal meldpunt waar inwoners terecht kunnen. Op basis hiervan wordt de 
aannemer op pad gestuurd om de haarden te ruimen. Daarnaast adviseert de gemeente aan de 
inwoners wat zij zoal kunnen doen.  
De GGD geeft enkele tips mee om last te voorkomen of beperken: a) ga niet onder, of in de buurt van 
een besmette boom zitten, b) bedek hals, armen en benen wanneer u naar een gebied gaat waar 
eikenprocessierupsen zijn, c) raak de rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes 
niet aan. Leg kinderen uit waarom zij de rupsen niet moeten aanraken, d) weet dat de brandharen 
tot ver in augustus aanwezig zijn en e) ben je bewust en probeer plekken met (oude) nesten zoveel 
als mogelijk te vermijden. Via de site https://www.oakie.info/ zijn allerhande weetjes en tips over de 
eikenprocessierups te vinden. 
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Preventief 2020 
In september 2019 start de gemeente met het plan van aanpak 2020. Hierin wordt onder andere een 
communicatieplan opgenomen waarbij de nadruk ligt op “preventief omgaan” met de 
eikenprocessierups en het feit dat de beste wijze van bestrijden ecologisch is. Acties die op dit 
moment al genomen worden: voortdurend veranderen van beleid betreffende berm- en 
boomstructuren (ecologisch beheer) en het plaatsen feromoonvallen en nestkasten. Daarnaast 
worden hoofdstructuren en doorgaande wegen opnieuw preventief aangepakt met bacterie 
preparaat. 
 
Wat moet iemand zelf doen 
De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups niet op percelen/bomen die geen eigendom zijn van de 
gemeente Goirle. De rupsen en de nesten moeten dan in opdracht en op kosten van een particulier 
door een professioneel bedrijf worden verwijderd.  
__________________________________________________________________________________ 


