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Aan: College van Burgemeester en Wethouders  
Datum: 23 april 2020 
       
 
Betreft: Beheersing eikenprocessierups  
 
 
Geacht College,  
 
Op 6 april verschenen de eerste meldingen over processierupsen die uit het ei zijn gekomen. Ze markeren 
de volgende fase van een nieuw seizoen waarin lokale overheden, beheerders, bedrijven en burgers 
actief zijn om de overlast van de rups te bestrijden en te beperken.  
 
Ter ondersteuning heeft het ministerie van LNV samen met de ministeries van VWS en IenW in 2020 het 
Kennisplatform Processierups opgericht. In deze brief ontvangt u relevante informatie en verwijzingen. 
Voor alle actuele informatie kunt u terecht op het Kennisplatform eikenprocessierups. 
 
Kennisplatform en VNG 
Het Kennisplatform Processierups bestaat uit een groot aantal organisaties en experts op het gebied van 
eikenprocessierupsen. Van biologie tot bestrijding en van afvalverwerking tot aansprakelijkheid1. Ook is 
er een werkgroep gezondheid, waarin nauw wordt samengewerkt met de GGD-en. Samen zetten alle 
partijen zich in om de kennis die nodig is voor de aanpak van de (overlast van de) rups beschikbaar te 
stellen aan overheden, burgers en bedrijven. Het Kennisplatform werkt daarbij samen met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook op de VNG-website eikenprocessierups staat informatie en 
verwijzingen voor gemeenten. Daarnaast kunnen gemeenten op VNG forum eikenprocessierups 
onderling ervaringen en vragen uitwisselen2.   
 
Is uw gemeente klaar voor de eikenprocessierups?  
Kennisplatform Processierups en VNG benadrukken het belang van een slagvaardige organisatie en 
brengen een aantal voorzorgsmaatregelen onder uw aandacht. Onlangs heeft de VNG een enquête 
uitgezet om te inventariseren of en op welke wijze gemeenten zich dit jaar hebben voorbereid op de 
eikenprocessierups. De VNG hoopt daarmee antwoord te krijgen op vragen als: 

• Heeft uw gemeente een centraal aanspreekpunt voor lokale instanties en organisaties die 
betrokken zijn bij de problematiek?  

• Heeft u contact met de organisaties die de gemeente en andere terreineigenaren kunnen bijstaan 
bij de bestrijding van de overlast?  

• Zijn er afspraken over samenwerking en afstemming bij calamiteiten of opschaling? 
In een webbericht op de VNG-site leest u meer over deze inventarisatie. 
 
  

                                                           
1 Voor een volledig overzicht van deelnemende organisaties, zie de colofon op de website van het Kennisplatform. 
2 Bestaande leden van het VNG-forum kunnen toegang tot VNG-forum aanvragen door een e-mail te sturen 
naar forum.helpdesk@VNG.nl. Nieuwe leden kunnen een account aanmaken op: https://forum.vng.nl/) 
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Goede voorlichting helpt burgers zich bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s die de processierups 
oplevert, maar geeft ook praktische tips waarmee zij zichzelf kunnen beschermen tegen overlast. Het 
Kennisplatform processierups bevat meer dan 140 antwoorden op veel gestelde vragen.  Op de website  
rupsen.info van de GGD-en staan veel praktische tips en voorlichtingsmateriaal, dat vrij te gebruiken is.  
 
Actueel: de stortbon in het nieuwe Afvalprotocol 2020 
Deze week verscheen een nieuwe versie van het afvalprotocol. Het afvoeren en vernietigen van rupsen 
en hun nesten moet veilig en zorgvuldig gebeuren en is gebonden aan allerlei regels en voorschriften. Het 
afvalprotocol zet deze op een rij en geldt als voorgeschreven werkwijze voor de praktijk, van beheerder 
tot afvalverwerker. Nieuw onderdeel in het afvalprotocol 2020 is de stortbon, waarmee de partij die het 
rupsenmateriaal verwijdert moet kunnen aantonen dat het afval op een verantwoorde manier is 
vernietigd.  
 
Bestrijdingsmethoden en technieken 
Bestrijding van de processierups gebeurt op veel verschillende manieren. De lijst van methoden en 
technieken groeit, doordat bedrijven en burgers met nieuwe voorstellen komen. De werkgroep 
beheersing en bestrijding van het kennisplatform maakt hiervan een overzicht, waarmee gemeenten 
goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. De eerste resultaten van de evaluatie verschijnen eind deze 
maand op het Kennisplatform Processierups.  
 
Berichten: preventie met folie en aaltjes 
Het Kennisplatform publiceert regelmatig nieuwe berichten naar aanleiding van actuele vragen van 
websitebezoekers en berichten in de media. Zo kreeg preventieve bestrijding via folie en aaltjes onlangs 
aandacht in de media. Een deel van die informatie was feitelijk onjuist. Het kennisplatform publiceerde 
daarop berichten over het gebruik van folie en aaltjes. Het omwikkelen van boomstammen met plastic 
folie is zinloos als preventiemiddel. Het gebruik van aaltjes (Nematoden) door particulieren ter preventie 
van overlast door processierupsen wordt afgeraden. Op de nieuwspagina van het Kennisplatform leest u 
de volledige berichten.  
 
Meer informatie nodig? 
De bovengenoemde websites bevatten veel informatie en verwijzingen. Zo is er een uitgebreide leidraad 
leidraad beheersing eikenprocessierups die veel aanknopingspunten biedt om uw organisatie optimaal 
voor te bereiden. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan informatie op met het Kennisplatform via ons 
secretariaat. 
  
Hoogachtend, namens alle deelnemers aan het Kennisplatform, 
 

 
Algemeen secretaris Kennisplatform Processierups 
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