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Onderwerp:  Eikenprocessierupsbestrijding in 2019   

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 

 

Eikenprocessierupsen veroorzaken elk voorjaar overlast. In het kader van de volksgezondheid is het dan 

ook noodzakelijk de rupsen te bestrijden. Door de gunstige groeiomstandigheden voor de rupsen was de 

eikenprocessierupsplaag in 2018 veel groter dan in de jaren daarvoor. Naar verwachting is er ook in 2019 

veel overlast. Daarom wordt de wijze van bestrijding aangepast. U leest hieronder hoe we dat aanpakken.   
 
 
Nieuwe aanpak 

1. Twee keer preventief bestrijden. 

Sinds de invoering van de preventieve bestrijding hebben we in Helmond steeds in één ronde een biologisch 

bestrijdingsmiddel gespoten op ongeveer 1/3 van de eiken in de stad. Jaarlijks wordt gekeken waar de 

eikenprocessierups voorkomt en bij veel overlast wordt de locatie toegevoegd in de spuitronde. Als er op 

een bepaalde locatie meerdere jaren geen overlast is, wordt deze locatie uit de bestrijdingsronde gehaald. 

Vorig jaar is voor het eerst geconstateerd dat de eitjes in twee fases uitkwamen. Daarom spuiten we dit jaar 

twee keer preventief met een tussenpose van ongeveer tien dagen. We verwachten daarmee de meeste 

rupsen te doden voordat ze in het stadium komen met de overlast gevende brandharen.  

Door dit jaar twee keer preventief te spuiten is de verwachting dat de overlast in 2019 en 2020 beter 

beheersbaar is.  

 

2. Twee teams inzetten voor repressieve bestrijding. 

Op het moment dat de plaag zichtbaar en voelbaar wordt, gaan er dit jaar twee teams op pad om de rupsen 

en nesten te verwijden. In de afgelopen jaren hadden we slechts één team beschikbaar.  
 
Het middel waarmee preventief gespoten wordt is weliswaar biologisch, maar het doodt wel álle soorten 
rupsen die het bespoten eikenblad eten, ook de soorten die geen overlast veroorzaken. Om die reden 
spuiten we alleen preventief op locaties waar de eikenprocessierups eerder overlast heeft gegeven. 
 
 
Communicatie  
Begin 2019 hebben we een vogelhuisjesactie gehouden. Alle melders van 2018 is een vogelhuisje voor de 
mees aangeboden. Op deze manier zetten we ook in op de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups: de 
mees. De actie is enthousiast ontvangen; er zijn ruim 200 vogelhuisjes opgehaald. 
 



 

 

In de tweede helft van april start de jaarlijkse communicatiecampagne om inwoners te laten weten op welke 
plekken de eikenbomen gespoten worden. Er wordt geen exacte datum aangegeven; die is afhankelijk van 
het moment dat de eitjes uitkomen en hoeveel blad de boom heeft. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                                      de secretaris 

 
 
 
 


