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Geachte leden van de raad, 

 

Dit jaar zijn de eerste nesten van de eikenprocessierups vastgesteld in de gemeente Midden-

Groningen. Graag informeren wij u over ontwikkeling, verspreiding en gezondheidsrisico’s, 

veroorzaakt door de aanwezigheid van rupsen en nesten van de eikenprocessierups.  

 
Context 
De eikenprocessierups heeft zich in de afgelopen decennia steeds verder over Nederland verspreid. 
De rups produceert honderdduizenden brandharen, die aan lucht en omgeving worden afgegeven, 
waarmee mens en dier in aanraking kunnen komen. Dit kan leiden tot ernstige 
gezondheidsklachten. 
 
De komst van de eikenprocessierups naar de provincie Groningen heeft geleid tot oprichting van de 
Werkgroep Eikenprocessierups Groningen (2010). Hierin werken provincie Groningen, 
Staatsbosbeheer, enkele gemeenten (waaronder Midden-Groningen), Bomenwacht en GGD samen, 
om monitoring, aanpak en communicatie van de eikenprocessierups in Groningen te coördineren. Er 
is een Beleidskader beheersing eikenprocessierups Noord-Nederland (2010) en Beheerkader 
Eikenprocessierupsen Provincie Groningen (2014). De coördinatie en voorlichting in Groningen 
wordt verzorgd door de Bomenwacht. Verspreid over de provincie zijn feromoonvallen (vallen met 
lokstof om mannelijke vlinders te vangen) geplaatst om verspreiding en ontwikkeling van de 
eikenprocessierups, en daarmee gezondheidsrisico’s te monitoren.  
 
Resultaten van monitoring 2017/ 2018 lieten provinciaal een toename van verspreiding zien, maar 
van overlast is geen sprake geweest. De aantallen eikenprocessierupsen blijken in 2019 in 
Nederland explosief te zijn gestegen. In vergelijking met andere delen van ons land, waaronder de 
provincie Drenthe, is overlast in gemeente Midden-Groningen dit jaar nog miniem. Wel zijn er dit 
jaar eerste nesten van eikenprocessierupsen vastgesteld in eikenbomen. Deze bomen zijn voorzien 
van een rood-wit waarschuwingslint en vervolgens zijn de nesten zo spoedig mogelijk geruimd door 
een specialistisch bedrijf. In totaal zijn er 7 nesten vastgesteld en geruimd, verspreid over de 
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gemeente (Meeden, Muntendam, Slochteren, Froombosch en Harkstede). De provincie heeft enkele 
nesten vastgesteld en geruimd aan de provinciale weg in Kropswolde. In onze buurgemeenten zijn 
een fors aantal nesten vastgesteld en geruimd. 
 
Bestrijding van de eikenprocessierups wordt uitgevoerd volgens richtlijnen zoals vastgesteld in het 
Beheerkader Eikenprocessierups Provincie Groningen (2014). De Werkgroep Eikenprocessierups 
Groningen is voornemens op basis van recente ontwikkelingen een nieuwe Beheerkader 
Eikenprocessierups op te stellen. 
 
De verwachting is dat de aantallen nesten van de eikenprocessierups, en daarmee ook 
gezondheidsrisico’s voor burgers, bezoekers, eigen werknemers en dieren, in 2020 en de jaren erna 
explosief zullen toenemen in Midden-Groningen. 
 
Communicatie 
Zowel vanuit het landelijk Kenniscentrum Processierups, de provinciale Bomenwacht (Werkgroep 
Eikenprocessierups Groningen, als door de gemeente Midden-Groningen wordt op diverse wijzen 
gecommuniceerd over de risico’s die de brandharen van rupsen kunnen veroorzaken. 
 
Financieel risico 
De eikenprocessierups is sinds 2010 aanwezig in de provincie Groningen en sinds enkele jaren ook in 
onze gemeente. De brandharen van rupsen kunnen voor ernstige overlast zorgen bij mensen en 
dieren (jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of aan luchtwegen). Behaarde rupsen en nesten zijn te 
vinden in de maanden mei, juni en juli. Dit jaar zijn de eerste nesten waargenomen in Midden-
Groningen. Rupsen en nesten van de eikenprocessierups zijn verwijderd om: 
1) Ontwikkeling en verspreiding van de rups te vertragen; 
2) Plaagdruk van de eikenprocessierups te verminderen; 
3) Gezondheidsrisico’s voor mens en dier te beperken; 
4) Te voldoen aan juridische kaders (o.a. zorgplicht Burgerlijk Wetboek, Arbowetgeving). 
 
Kosten van monitoring, bestrijding van rupsen en ruimen van nesten van eikenprocessierupsen 
waren voor 2018 vooralsnog beperkt en konden worden opgevangen binnen het budget. 
Voor 2019 bedraagt het budget in de begroting voor ongediertebestrijding (w.o. 
eikenprocessierups) € 750, - . Het budget zal worden overschreden conform de daadwerkelijke 
kosten over 2019, naar verwachting met € 5.000, -. Dit wordt verwerkt bij de najaarsnota. 
Op basis van monitoring en de aangetroffen nesten in onze gemeente (en onze buurgemeenten), 
wordt voor 2020 een forse stijging van eikenprocessierupsen verwacht. In de begroting zal een 
budget van € 30.000,- worden geraamd. Deze uitzetting van de begroting ligt voor aan de raad bij 
de begroting 2020. 
De verwachting is dat de omvang van de rupsenpopulatie, en daarmee gezondheidsrisico’s, de 
komende jaren explosief zal toenemen. Inherent hieraan is een substantiële groei van de 
beheersings-/ bestrijdingskosten. Een toenemende verspreiding en ontwikkeling van 
eikenprocessierupsen vormt daarmee een aanmerkelijk financieel risico voor de komende jaren. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 

 


