
Zie wat jij kan doen, ga voor groen

Uitzwaaikaart

Eiken-
processierups

De provincie Overijssel 
zet zich in voor de natuur!
En het levert jou ook wat op! Wist je bijvoorbeeld dat een huiszwaluw tot wel 50.000 muggen en vliegen 
per week opeet? Dat wilde bijen ervoor zorgen dat de bloemen elk jaar weer zo mooi bloeien? En dat 
vleermuizen elke nacht tientallen muggen en motten van de eikenprocessierups kunnen vangen. Onder 
andere mezen, spreeuwen en ringmussen eten de eikenprocessierupsen, maar dan moeten deze vogels er 
wel kunnen zijn. Geef jij ze een thuis en naast de rupsen ook ander eten in de tuin? Zo helpen we elkaar!



Uitzwaaikaart 

Eikenprocessierups

Zo help je ze vertrekken:

Levenscyclus en tijdlijn:

(Stromend) water in de tuin trekt vogels 
aan. Zo is er meer kans dat de vogels 
in jouw tuin eten gaan zoeken, zoals de 
eikenprocessierups.

Meer info op provinciale en gemeentelijke sites en www.processierups.nu

Wat te doen na blootstelling en klachten:

Spoel de huid en ogen goed met lauw water. Of strip 
de huid met plakband. Niet wrijven of krabben! De 
klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.

Gebruik verzachtende gel zoals mentholgel, aloë vera, 
eucalyptus en calendula. Was uw kleren op 60 graden.

Rups Pop Vlinder (mannelijk) Vlinder (vrouwelijk)

jan mrt mei jul sept novfebr apr jun aug okt dec

Beperkt ongemak
Brandharen in oude nesten

Ongemak
Brandharen in lege nesten

Veel ongemak
Brandharen van rupsen

Ei-stadium Ei-stadiumPop-stadium VlinderJonge
rupsen

Volgroeide
rupsen

Ei

Bel uw huisarts bij oogklachten waarbij spoelen niet 
helpt. Bel direct de huisarts bij steeds dikkere lippen, 
tong of oogleden en/of benauwdheid.

Nestkasten kun je voor kleine zang- 
vogels koolmees, pimpelmees, spreeuw, 
ringmus ophangen. Jonge vogels in de 
nestkasten hebben veel eten nodig en 
rupsen zijn erg lekker. Vleermuizen eten 
de motten. Hang dus ook vleermuis-
kasten op. Dat scheelt veel nieuwe 
rupsen!

Zaaien van inheemse bloemen met name 
vroege bloeiers (mei, juni), zoals fluiten-
kruid, paardenbloem, hoefblad, duizend-
blad en madelief. De bloemen zorgen  
voor bloembezoekende insecten en 
roofinsecten zoals: sluipwespen, sluip-
vliegen en gaasvliegen. Deze roofinsecten 
helpen de eikenprocessierups verwijderen.

Diversiteit! Verschillende soorten bomen 
en struiken door elkaar planten zorgt 
voor veel verschillende dieren en daar-
door meer kans voor de vijanden van de 
eikenprocessierups.


