
INFORMATIE 
EIKENPROCESSIERUPS: 
RECREATIETERREINEN
Eikenprocessierupsen hebben brandharen. Tijdens de groei

(voorjaar/zomer) kunnen deze brandharen loslaten en  

in de omgeving last geven voor mens en dier.

Wat moet er gebeuren als iemand meldt 
dat er eikenprocessierupsnesten op het 
terrein aanwezig zijn?

• De eigenaar van het terrein moet maatregelen 

 treffen. Zie voor uitwerking van de  

 verantwoordelijkheid van de boomeigenaar:  

 https://processierups.nu/de-juridische-kant- 

 van-de-rups/. 

 Bent u niet de eigenaar? Neem dan contact  

 op met de eigenaar of de beheerder van  

 het terrein om te melden dat er nesten in de bomen  

 zitten. Vaak is de gemeente eigenaar of beheerder. 

• Zorg dat de nesten zo snel mogelijk worden

 verwijderd. Schakel hiervoor een expert in die via een  

 geaccepteerde methode bestrijding kan uitvoeren.  

 Experts in verwijderen van nesten zijn bijvoorbeeld   

 een hovenier of boomverzorger. Vind meer informatie  

 in hoofdstuk 8 van de Leidraad Beheersing  

 Eikenprocessierups, update 2022. 

 Kijk op www.processierups.nu/informatiebladen

 welke methoden effectief zijn.

Raadpleeg www.rupsen.info 
voor meer info.

Is het verwijderen van de nesten niet  
direct mogelijk? Zolang er nesten  
aanwezig zijn:
• Vermijd dan besmette bomen. Zet gebieden met   

besmette bomen voldoende en duidelijk zichtbaar af. 

Zet een gebied af van minstens 20 meter zodat gasten 

niet in contact komen met brandharen.  

• Informeer/waarschuw gasten over de aanwezigheid van 

de eikenprocessierups. 

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 

onderstaande poster 

(op bladzijde 3) om te 

waarschuwen op aanwezigheid 

van rupsen: www.rupsen.info. 

WEES ALERT EIKENPROCESSIERUPS IN DIT GEBIED.

Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups 

Raak rupsen en nesten niet aan!Meer gezondheidstips?Bezoek de website www.rupsen.info
Meer weten over preventie,aanpak en bestrijding?

Bezoek het landelijk platform:www.processierups.nu
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Vermoedt u dat de brandharen al zijn 
verwaaid over het terrein? 
• Vermoedt u dat er brandharen op de speeltoestellen  

 liggen? Spoel deze toestellen af met overvloedig water.  

 Gebruik hierbij een tuinslang, geen hogedruk reiniger.  

 Een hogedruk reiniger zorgt voor verspreiding van  

 brandharen. Voer het water af naar de randen van de  

 speelplaats of indien aanwezig een afvoerputje.

• Liggen er brandharen in de zandbak? Vervang het 

 zandbakzand.

• Informeer de EHBO/BHV over de handelings- 

 perspectieven voor als gasten in aanraking komen met  

 brandharen.

Wat moet de EHBO / BHV doen als gasten 
in aanraking komen met de brandharen 
van de rups? 
• Spoel de huid af met lauw water (niet wrijven of  

 schrobben). Laat gasten na het afspoelen schone kleding  

 aantrekken. De brandharen blijven hangen in de kleding  

 en kunnen opnieuw voor irritatie zorgen. 

• Is afspoelen niet mogelijk? Verwijder de brandharen met  

 plakband of kledingroller van de huid. 

• Houd besmette kleding apart. Was besmette kleding  

 grondig, 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.

Nesten van rupsen verwijderd? 
Blijf alert!
• Houd de bomen goed in de gaten of er nog meer  

 nesten zichtbaar worden. Men kan de dag na  

 verwijdering van nesten opnieuw nesten in de boom   

 aantreffen.  

 Soms is het nodig om meerdere malen nesten te  

 verwijderen.

• Overleg met de boomeigenaar hoe men aanwezigheid  

 van eikenprocessierupsen kan voorkomen door  

 natuurlijke maatregelen en eventuele preventieve  

 bestrijding. 

Als er nog vragen aan de GGD zijn, neem dan tijdens 

kantoortijden contact op met Team Gezondheid, 

Milieu & Veiligheid van de Brabantse GGD’en via: 

088-3687800 (kies optie 2) of via milieu@ggdgmv.nl

Meer weten over preventie,
aanpak en bestrijding?

Bezoek het landelijk platform:
www.processierups.nu

Hoe verwijder je brandharen van de tent 
of caravan?
Zijn er brandharen op je tent, caravan of camper 

gevallen? Spoel deze dan goed af met water.  

Brandharen blijven soms in het tentdoek vastzitten.  

De tent blijft daardoor besmet. Soms helpt het dan om 

het tentdoek chemisch te laten reinigen
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