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De Eikenprocessierups – Welke informatie is beschikbaar? 
 

Het Kennisplatform Eikenprocessierups processierups.nu 

 

Het Kennisplatform verzamelt kennis en informatie over de eikenprocessierups en stelt die beschikbaar.  Onderwerpen zijn 

onder andere:  

 aansprakelijkheid 

 afvalprotocol 

 bestrijding en beheersing 

 gezondheid 

 kennishiaten 

 eventuele opschaling 

 monitoring en evaluatie 

 

Op de website processierups.nu staan meer dan 100 vragen met antwoorden over allerlei aspecten van de 

eikenprocessierups. Verder wordt in de nieuwsberichten actuele informatie gegeven over de ei-uitkomst en de diverse 

ontwikkelingsstadia van de eikenprocessierups.  

Het Kennisplatform publiceert 14 informatiebladen over de bestrijding van de overlast door de eikenprocessierups. 

Een algemeen informatieblad geeft uitleg over de opzet, samenstelling en de opstellers van de bladen. De methoden 

omvatten zowel biologische, als ecologische, chemische en fysieke manieren van bestrijding.  

 

Gezondheid 

RIVM, de regionale GGD’en, rupsen.info en stigas.nl leveren kennis over de gezondheidsrisico's van de eikenprocessierups 

en adviseren bij gezondheidsklachten. Informatie over klachten en behandeling door artsen staat op thuisarts.nl. 

Gezondheidscijfers eikenprocessierups overlast 2019: Nivel.nl 

 

Veilig werken  

Zie voor informatie over gezond en veilig werken de website stigas.nl: voor meer informatie in de arbocatalogus en de 

folder De eikenprocessierups en jouw werk – Zo voorkom je jeuk en andere klachten! 

Ook heeft de GGD informatiebladen onder andere over de eikenprocessierups en evenementen  

https://www.rupsen.info/infobladen-eikenprocessierups/#evenement 

 

Filmpje Eikenprocessierups  

In dit filmpje van de VBNE ziet u wat u kunt doen om huid-, oog- en luchtwegirritatie door de eikenprocessierups te 

voorkomen. Ook laat dit filmpje zien wat u moet doen als u toch last krijgt van de haartjes van deze rups die voorkomt op 

eikenbomen.  

 

Praktijkadvies eikenprocessierups VBNE 

Om eigenaren en beheerders van bos, natuur en landschapselementen handvatten te bieden voor de omgang met de 

eikenprocessierups heeft de VBNE een praktijkadvies opgesteld. In deze brochure leest u alles over de juridische aspecten, 
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communicatie en mogelijke beheermaatregelen in bos- en natuurgebieden. Voor uitgewerkte juridische aspecten: 

download het artikel: Eikenprocessierups en aansprakelijkheid Download praktijkadvies. 

 

Werkschuurbijeenkomsten zijn bijeenkomsten waar problemen uit de dagelijkse beheerpraktijk worden gedeeld en 

bediscussieerd. Het verslag van de bijeenkomsten eikenprocessierups (EPR) met presentatie en veel gestelde vragen kunt u 

vinden in https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/verslag-werkschuurbijeenkomst-eikenprocessierups.e4ac27.pdf 

 

Professioneel beheer 

In september 2019 is een update van de LeidraadBeheersingEikenprocessierups  gepubliceerd. 

In de leidraad wordt naast gedetailleerde informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico’s ingegaan op: Voorkomen 

plaagdruk, Risicoanalyse, Monitoring, Bestrijding, Beleid en organisatie en communicatie.  

 

Opslag en transport 

Informatie over opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsenafval is te vinden in het Protocol 2019    

 

Opleiding 

Het Praktijk Centrum Bomen in Apeldoorn geeft cursussen voor de uitvoerders van bestrijding van de eikenprocessierups. 

De cursus wordt nu ook aangeboden door het Kennis en Adviescentrum Dierplagen. 

 

Onderzoek 

Momenteel loopt er een onderzoek naar de maatschappelijke impact en betere beheersing van de eikenprocessierups. De 

afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om de eikenprocessierups beheersbaar te houden. Een consortium van bijna 20 

organisaties en gemeenten wil daar de komende twee jaar verandering in brengen. De samenwerking moet leiden tot een 

verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, meer inzicht in de maatschappelijke impact en een betere monitoring 

en beheersing van de rups. Zie voor meer informatie dit persbericht.  

Overige informatie 

Op diverse websites is informatie te vinden. 

 Op naturetoday.com wordt regelmatig aandacht besteed aan de eikenprocessierups. Alle berichten die door o.a. 

het Kenniscentrum Eikenprocessierups zijn uitgebracht in de afgelopen jaren zijn te vinden in het 

Eikenprocessierupsdossier van Nature Today. 

 Vlinders (vlinderstichting.nl/vlinders) is de informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en 

macronachtvlinders, samengesteld door en onder redactie van De Vlinderstichting. Hier is een verspreidingskaart 

van eikenprocessierups en vlinder te vinden. 

 

 

 

 


