INFORMATIE PROCESSIERUPS
De eikenprocessierups komt voor op verschillende soorten eiken, en heeft zich inmiddels
over Nederland verspreid. De rupsen maken nesten op de stammen of takken van bomen
en hebben kleine brandharen. Een stofje dat voorkomt in deze brandharen kan allergische
reacties oproepen bij mensen of zoogdieren, zoals jeuk en huiduitslag. Beekse Bergen
hecht uiteraard veel waarde aan het welzijn van onze gasten maar ook onze dieren. Om de
rups voor mens en dier onder controle te houden, gebruiken we verschillende methodes.
De eikenprocessierups heeft biologische vijanden die spontaan in de natuur
aanwezig zijn. De spontaan voorkomende natuurlijke vijanden kunnen een
aanzienlijke bijdrage leveren aan het beheersen van de eikenprocessierups.
Variatie in biodiversiteit is de beste methode om het nestelen van de
eikenprocessierups te voorkomen. Hier is Beekse Bergen volop mee bezig.
Bovendien probeert Beekse Bergen zoveel mogelijk te voorkomen dat de
eikenprocessierups zich nestelt in de aanwezige eikenbomen. Om deze reden
plaatst Beekse Bergen ieder jaar vogelhuisjes voor koolmezen. Deze vogels
spelen een prominente rol in de beheersing van de processierups, aangezien zij
eikenprocessierupsen uit nesten eten.
Naast preventieve maatregelen treft Beekse Bergen samen met de gemeente en
provincie maatregelen om de eikenprocessierups te bestrijden. Hierbij hanteert
Beekse Bergen dezelfde methodes van bestrijden als de gemeente en provincie,
zodat het hele gebied op dezelfde wijze wordt aangepakt.
Advies bij klachten
Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan door aanraking met de brandharen, handel
dan als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trek kleding waarin brandharen zitten uit;
Spoel de huid (en eventueel ogen) goed met lauwwarm water;
Heeft u ergens jeuk of rode plekjes? Probeer de brandharen dan te verwijderen
door middel van plakband;
Probeer niet te krabben of te wrijven;
Bij veel jeuk kan een verkoelende zalf of crème met bijvoorbeeld menthol helpen 		
(verkrijgbaar bij de Gastenservice tegen betaling);
Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.

