April 2020

Preventieve bestrijding
eikenprocessierups
De eikenprocessierups wordt ook dit jaar weer verwacht in Heerenveen. Omdat
vorig jaar veel rupsen in de bomen in uw omgeving zijn gevonden nemen we extra
maatregelen om het risico op overlast te verminderen. Deze maatregelen voeren
we uit op meerdere drukke routes of locaties waar verhoogde kans op overlast is.
Met deze brief informeren we u over onze aanpak.

Eikenprocessierups en preventieve
bestrijding
De eikenprocessierups is de larve van de
eikenprocessievlinder. De brandharen van
deze rups kunnen gezondheidsklachten
veroorzaken. Langs drukke routes en bij
drukbezochte locaties, zoals bijvoorbeeld
recreatiegebied of scholen, is dat risico het
grootst. Langs 11 wegen/locaties treffen
we daarom extra maatregelen. Dat gaat
ook om de bomen in uw woonomgeving.
Zie ook de locaties op de achterzijde van
deze brief.
Hoveniersbedrijf Timmerman start vanaf
half april met het preventief bestrijden van
de rupsen. Bij deze bestrijding bespuiten
ze eiken die aan de weg staan met een
biologisch middel (nematoden). Deze
behandeling herhalen ze na 1 a 2 weken.
Op deze manier worden rupsen bestreden
voordat ze overlast veroorzaken. We
verwachten op die locaties minder rupsen
maar overlast kan niet volledig worden
voorkomen.

Planning werkzaamheden
Het spuiten gebeurt tussen half april en
half mei. Nadat de eerste rupsen zijn
uitgekomen en het eerste blad aan de
eikenbomen komt. De werkzaamheden
vinden plaats in de avonduren en kunnen
tot in de nacht duren. De rups is dan het
meest actief. Hoewel de overlast hiermee
overdag wordt voorkomen, kunt u in de
avonduren wel geluidsoverlast ervaren.
Overige maatregelen
Behalve deze maatregelen worden, vanaf
half mei, ook rupsennesten verwijderd
zodra deze gezien zijn. Een
gespecialiseerd bedrijf zuigt de nesten uit
de bomen en voert ze af. Deze maatregel
wordt in de hele gemeente uitgevoerd.
Ook proberen we de rupsen op natuurlijke
wijze te bestrijden met nestkastprojecten
en vergroting van biodiversiteit.
Heeft u vragen over de
werkzaamheden?
Neem dan contact op met de
wijkteamleider van de gemeente in uw
wijk of met het centrale nummer van de
gemeente op tel. 14 05 13.

Locaties preventieve bestrijding
Op de kaartjes ziet u de wegen en locaties
waar nematoden gespoten worden. Dit
betreft de volgende locaties:
- Buitenbaan
- Ds Kingweg
- De Zanden
- Vogelwijk, achter school De
Roerganger
- Recreatiegebied De Heide
- Marktweg
- Wolvegasterweg
- Cissy van Marxveldlaan
- Koningin Julianalaan
- Prins Bernhardweg
- Schoterlandseweg in Nieuwehorne
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