
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder die in de maanden 

mei, juni en juli overlast geeft bij mens en dier door zijn loslatende 

brandharen. De gemeente streeft ernaar om overlast van de 

eikenprocessierups te verminderen. Dit doen we met name op 

plekken waar veel nesten zijn en waar veel mensen komen.

Meer info
Meer weten over de eikenprocessierups? 
Scan dan de QR code of ga naar 
www.dalfsen.nl/rups en kijk eens 
op www.processierups.nu.

Bestrijden
De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups op twee manieren:

1. De bladeren van eikenbomen worden medio april bespoten. Rupsen die de  

 bladeren eten krijgen een bacterie binnen en gaan dood. Het gaat om  

 eikenbomen die zowel binnen als buiten de bebouwde kom bij   

 veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties staan. 

2. Daarnaast worden binnen de bebouwde kom alle goed bereikbare nesten  

 weggezogen en buiten de bebouwde kom worden nesten bij inritten en  

 langs tuinen weggezogen. Dit gebeurt tot circa 4 meter hoogte en alleen  

 als een nest gemeld is.

Heeft u last van een nest in een gemeentelijke eikenboom? Binnen de 

bebouwde kom halen wij hem weg als het nest lager hangt dan 4 meter 

en de boom goed bereikbaar is. Buitende bebouwde kom halen we 

het nest weg als hij lager hangt dan 4 meter én de boom voor uw 

oprit of uw tuin staat. Dit wordt alleen gedaan als er overlast is 

en melding is gedaan op www.dalfsen.nl/meldingrups.

Het is goed te weten dat rupsen bewegen en een nest zich over de

dag kan verplaatsen.

Nest melden

Eikenprocessierups 
in Dalfsen

De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden, zoals de 

sluipwesp, koolmees en pimpelmees. U kunt de komst van deze 

vijanden stimuleren door nestkastjes op te hangen en bermen op een 

natuurvriendelijke manier te beheren, bijvoorbeeld door kruidenmengsels 

in te zaaien of minder vaak te maaien. 

Natuurlijke vijanden

- Bedek je hals, armen en benen. 

 Draag eventueel een (zonne-)bril.

- Let extra goed op als je in een gebied bent waar 

 het hard waait. Brandharen kunnen uit nesten waaien.   

 Ook als de rupsen verdwenen zijn.

- Houd zo veel mogelijk afstand van de nesten.

- Houd honden aan de lijn en laat ze niet in de buurt 

 van eikenbomen komen.

- Zorg dat vee op enige afstand van eikenboom graast.

Op www.ggdleefomgeving.nl vind je meer 

informatie om klachten te voorkomen. Toch last van 

gezondheidsklachten? Kijk dan op www.thuisarts.nl.

Wat kunt u zelf doen?


