
Nest in tuin gevallen?
Meld het via enschede.nl/
eikenprocessierups.

Draag bedekkende kleding
Bedek in een gebied met veel 
eikenbomen armen, benen en hals. 
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Hoge nesten
Hoge nesten zijn lastig te 
bereiken en kosten veel tijd 
en inzet. We beoordelen ter 
plekke het risico op uitvallen.

Rond de maand juli verpopt de rups 
zich. De overlast zal hierdoor afnemen.

Toch klachten?
Strip de huid met 
plakband, spoel de 
huid en smeer met 
een zalf met 
menthol, calendula 
of aloë vera. 

Niet bij eikenbomen spelen
Waarschuw ook kinderen. 

Zeven keer zoveel inzet als vorig jaar
Gespecialiseerde teams zuigen de 
eikenprocessierupsen weg op plekken 
in de openbare ruimte met een hoog 
aanraakrisico en veel bezoekers. Dit 
doen we volgens de landelijke leidraad.

Zijn de klachten 
ernstig? Neem dan 
contact op met de 
huisarts.

Hond aan de lijn
Voorkom gezondheidsklachten bij dieren door 
ze uit de buurt van de eikenboom te houden.

De strijd tegen 
de eikenprocessierups 

Lastig bestrijden
Doordat de rupsen zich 
verplaatsen en er veel 
nesten zijn is 100% 
bestrijding onmogelijk.

20.000 eiken in Enschede
De eikenboom groeit van nature 
goed in Twente. Op de boom leven 
ook natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups. Helaas is er nu sprake 
van een plaag.

Eitjes
In het najaar legt de vlinder van de eiken-
processierups 300 eitjes. In het voorjaar 
komen deze eitjes uit en zitten de larven 
op de uiteinden van de nieuwe takken. 

Biodiversiteit
We stimuleren bio-
diversiteit bijvoorbeeld 
door divers maaibeleid 
en het aanleggen van 
bloemenlinten.
 

Zelf wat doen? 
Leg een geveltuintje aan.

Brandharen in kleding
Hang wasgoed zoveel 
mogelijk binnen en 
voorkom brandharen in 
de kleding. Was kleding 
met brandharen op 60º C.

Wind
Door harde wind kunnen nesten, 
rupsen en haren uit de boom 
waaien. Uitgewaaide rupsen 
gaan op zoek naar een nieuwe 
plek en kunnen in andere 
boomsoorten terecht komen.

Rups in huis?
Kijk op 
ggdtwente.nl 
of oakie.info

Meer info en melden 
van risicovolle plekken via
enschede.nl/eikenprocessierups.
Bij spoedgevallen: 053 481 76 00.

Natuurlijke 
vijanden
Meer groen 
zorgt voor 
meer natuurlijke 
vijanden zoals de 
sluipwesp en 
de koolmees.

Let op! Ook bomen zonder lint kunnen 
eikenprocessierupsen bevatten.


