INFORMATIE
EIKENPROCESSIERUPS: RECREATIE- EN
EVENEMENTTERREINEN
Eikenprocessierupsen zijn rupsen van de processienachtvlinder. Deze rupsen hebben
brandharen. Tijdens de groei laten deze brandharen los en komen in de omgeving terecht,
daar vormen zij een gezondheidsrisico voor mensen.

Wat moet er gebeuren als de eikenprocessierups op het terrein is aangetroffen?

1. Neem contact op met de eigenaar/beheerder van het terrein (bijvoorbeeld de
gemeente) om te melden dat er nesten in de bomen zijn gezien.

2. Laat de beheerder de boom of bomen afzetten zodat de gasten er niet in buurt kunnen
komen of tenten/caravans eronder gezet worden.
•

Zet een gebied af ter grootte van de hoogte van de besmette boom, gemeten
vanaf de buitenste boomtakken.

•

Afzetten van het hele terrein is niet nodig als er een of enkele bomen besmet
zijn.

3. Zorg dat de nesten zo snel mogelijk worden weggehaald door een gespecialiseerd
bedrijf.
•

Laat de nesten wegzuigen, niet wegbranden.

•

Een besmette boom dient helemaal gecontroleerd te zijn door het bedrijf,
zodat alle nesten uit een boom worden weggehaald.

4. Spoel (speel)toestellen en het verhard terrein af met overvloedig water (gebruik een
tuinslang, geen hogedruk dit zorgt voor verspreiding van brandharen) voer het water af
naar de randen van het terrein of indien aanwezig een afvoerputje.

5. Besmet zandbakzand dient vervangen te worden.

6. Breng de EHBO/BHV op de hoogte van de volgende handelingsperspectieven voor als
bezoekers in aanraking zijn gekomen met rupsen/brandharen:
•

Huid afspoelen (niet wrijven of schrobben) met lauw warm water: zorg dat
ze daarna schone kleren aantrekken (haren blijven hangen in de kleding).

•

Als afspoelen niet mogelijk is, kan de huid worden ‘gestript’ met plakband of
kledingroller om eventuele brandharen te verwijderen.

•

Besmette kleding apart en grondig wassen, liefst op 60ᵒC.

•

Jeuk van brandharen gaat meestal na twee weken vanzelf weg. De jeuk kan
verlicht worden door zalf met menthol, calendula of aloë vera.

•

Bij ernstige, aanhoudende oog- of luchtwegklachten, of bij twijfel: raadpleeg
de huisarts.

7. Informeer/waarschuw de bezoekers over de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

8. Houd de bomen de rest van het seizoen goed in de gaten of er nog meer nesten
zichtbaar worden.

9. Laat volgend voorjaar de bomen preventief bestrijden met een biologisch middel.

Hoe verwijder je brandharen van de tent of caravan?

•

Voorkom blootstelling aan de brandharen door je te beschermen met een mondkapje
met P3 filter, zet een veiligheidsbril op en trek plastic handschoenen en een
wegwerpoveral aan. Na afloop kunt u deze materialen in een plastic zak stoppen,
knoop de zak dicht en gooi deze weg in de container.

•

Caravan en nylon tent: afspoelen met (bij voorkeur) lauw warm water met sopje en
spons en voer het water af via het afvoerputje. Breek de tent niet eerst af, zodat de
haartjes niet uit de tent vrij kunnen komen, maar laat de tent opgezet staan tijdens
het schoonmaken.

•

Een stoffen tent is vaak moeilijker schoon te maken, omdat de brandharen makkelijk
erin blijven hangen. U kunt de stoffen tent proberen op dezelfde manier als de nylon
tent schoon te maken. Wanneer u daarna alsnog gezondheidsklachten krijgt is
chemisch reinigen nog een optie, maar meestal is het vervangen van de tent dan
goedkoper.

•

Wanneer er een enkele rups in de tent of caravan is gezien, kan deze verwijderd
worden op de volgende wijze: pak de rups op met een natte tissue en draag hierbij
plastic handschoenen. Stop de rups met de tissue in een plastic zak, knoop deze
dicht en gooi de zak in de container.

Als er nog vragen zijn, neem dan tijdens kantoortijden contact op met Team Gezondheid,
Milieu & Veiligheid van de Brabantse GGD’en via: 0900-3686868 of via milieu@ggdgmv.nl.

