
INFORMATIE 
EIKENPROCESSIERUPS: 
KINDCENTRA

Eikenprocessierupsen hebben brandharen. Tijdens de groei 

(voorjaar/zomer) laten deze brandharen los en kunnen 

in de omgeving last geven voor mens en dier.

Ziet u een nest met eikenprocessie-
rupsen op of vlakbij uw terrein?
• Neem 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 informa-  

 tie in hoofdstuk 7 van de landelijke eikenprocessie- 
 rups leidraad. 
 LET OP: We raden het branden van nesten af. 

 Tijdens het branden gaan de brandharen niet volledig  

 kapot. De brandharen kunnen daardoor nog  steeds   

 gezondheidsklachten geven. Bovendien blaast het vuur  

 de haren naar de omgeving.

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 kinderen, ouders of pedagogisch 

 medewerkers niet in contact komen met 

 brandharen. 

• Bekijk of de nesten dichtbij de ramen 

 van de school hangen. 

 Hangen de nesten dichtbij? Sluit dan de ramen aan de  

 kant van besmette bomen. Doe dit ook als de wind   

 vanuit de richting van de bomen op de ramen staat. 

• Informeer/waarschuw pedagogisch medewerkers, 

 ouders en kinderen over de aanwezigheid van de

  eikenprocessierups. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze  

 poster om te waarschuwen op aanwezigheid van  

 rupsen. www.rupsen.info 

• Informeer pedagogisch medewerkers en ouders over   

 hoe te handelen wanneer kinderen in aanraking komen  

 met brandharen van de rups. 

Raadpleeg 
www.rupsen.info
voor meer info.

https://processierups.nu/leidraad-beheersing-eikenprocessierups/
https://processierups.nu/leidraad-beheersing-eikenprocessierups/
https://www.rupsen.info
https://www.rupsen.info 
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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.

Wat moet u doen als kinderen in  
aanraking komen met brandharen?
• Spoel de huid af met lauw water (niet wrijven

  of schrobben). Zorg dat kinderen daarna schone  

 kleding aantrekken (haren blijven hangen in de  

 kleding). 

• 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.

• Wijs ouders op mogelijke verspreiding van brandharen  

 in autostoeltjes. Strip de stof van de autostoeltjes met  

 plakband of was de hoes op 60°C.

• Jeuk van brandharen gaat meestal na twee weken 

 vanzelf weg. Verlicht de jeuk door een neutrale zalf  

 met bijv. menthol, calendula of aloë vera. 

• 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. Nesten kunnen zich 

 verplaatsen. Daardoor kun je 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 of er aanko-

 mend rupsenseizoen preventieve maatregelen  

 genomen worden. Overleg ook met de 

 boomeigenaar wie de kosten van de 

 maatregelen tegen de eikenpro-

 cessierups op zich neemt. Wettelijk

 gezien is de boomeigenaar verant-  

 woordelijk voor de kosten van 

 bestrijding van de eigen bomen,   

 tenzij anders afgesproken. 

 Ook geldt er een wettelijke   

 zorgplicht.

Heeft u een vraag aan de GGD?

Vindt uw regionale GGD 

via www.ggd.nl

Meer weten over preventie,
aanpak en bestrijding?

Bezoek het landelijk platform:
www.processierups.nu

https://www.ggd.nl/

