‘Met ruim 18 jaar ervaring hebben
wij de kennis en het materieel in
huis om de eikenprocessierups
efficiënt en succesvol te bestrijden’
Sinds 2004 zijn wij nauw betrokken bij de
monitoring en de preventieve en curatieve
bestrijding van de eikenprocessierups.
Wij adviseren en ontzorgen gemeenten,
bedrijven, instellingen en particulieren.

Specialistenwerk
“Met ruim 18 jaar ervaring hebben wij de
kennis en het materieel in huis om de eikenprocessierups efficiënt en succesvol te
bestrijden. Wij monitoren de locaties waar de
rupsen zich ophouden en voeren preventieve
en curatieve bestrijding uit. Ons advies is
afgestemd op onderzoek naar de specifieke
omstandigheden op locatie met oog voor flora
en fauna. Vervolgens worden de rupsen preventief en altijd op biologische wijze bestreden”
aldus Harrie Vaessen, projectleider bij Herman
Vaessen.
De laatste jaren is er veel te doen over de
wijzen van bestrijden en ook wij hebben daar
een mening over. Het is dan ook fijn om onze
adviezen en bevindingen in te mogen brengen
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bij het Kennisplatform Eikenprocessierups.
Als lid van de VHG nemen wij hierin deel als
gesprekspartner. Het doel van dit samenwerkingsverband is het delen van kennis om zo te
komen tot minder overlast.
Ons uitgangspunt is altijd dat we alleen daar
bestrijden waar overlast verwacht wordt en
dat het gebied betreft waar mensen wonen
en recreëren, op speelplekken, bij zorginstellingen en waar dieren verblijven of grazen. Dit
betekent dat er in de praktijk slechts maximaal
5% tot 10% van de totale populatie aan Eiken
binnen de gemeenten wordt behandeld. In dit
percentage zijn ook de eikenbomen in de
particuliere tuinen, bij bedrijven, op recreatieterreinen, evenemententerreinen, school
pleinen en nabij speelplekken en natuurge-

ADVERTORIAL
Harrie Vaessen

Wij kunnen gemeenten volledig
ontzorgen door het inschakelen
van een meldpunt voor haarden,
klachten en aanvullende vragen
bieden meegenomen. Deze cijfers kunnen we
staven dankzij onze jarenlange ervaring in het
preventief bestrijden in zo’n 25 gemeenten.
Ontzorgen
Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen is uw
partner voor biologische bestrijding van de
eikenprocessierups – preventief én curatief – in
één totaalpakket. Wij werken volgens een eigen
concept inclusief nazorg. Inmiddels hebben
we een behoorlijke capaciteit opgebouwd en
beschikken over 20 bestrijdingsmachines die in
2 ploegen worden ingezet. Is er dan toch nog
nazorg nodig? Ook dan kunt u op ons rekenen.
In samenwerking met onze partners van
Groencollectief Nederland monitoren wij op
locaties door heel Nederland. Dankzij deze
samenwerking bieden wij een landelijke
dekking. Een ander pluspunt is dat, wij
gemeenten volledig kunnen ontzorgen door
het inschakelen van een meldpunt voor
haarden, klachten en aanvullende vragen.
In gemeenten waar wij actief zijn helpen wij
ook particuliere opdrachtgevers. Gemeenten

ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage
waaruit blijkt hoe de plaag zich verhoud ten
opzichte van voorgaande jaren en wat de
verwachting is voor het opvolgende
bestrijdingsjaar.
Methoden van bestrijding
Bij voorkeur kiezen wij voor preventieve en
milieuvriendelijke bestrijding met het biologische middel XenTari. Dit is een uiterst selectief
middel dat zeer sterk werkt tegen eikenprocessierupsen maar andere nuttige insecten spaart.
Ook voor mensen heeft het middel geen
nadelige gevolgen. Het meest effectief is om
de bomen in het voorjaar te behandelen. Zo
wordt voorkomen dat de eikenprocessierups
zich kan ontwikkelen tot het stadium waarin de
brandharen ontstaan. Is er toch overlast? Dan
verwijderen we de nesten die overlast geven
door deze weg te zuigen of te plukken.
Een andere methode is de bestrijding met
aaltjes (Nematode). Het sterke punt van deze
methode is dat deze methode al vroeg in het
seizoen kan worden ingezet; nog voordat de

aaltjes een risico kunnen vormen voor de
rupsen van andere vlinders.
Biodiversiteit
Het beste resultaat wordt behaald bij een
combinatie van methoden waarbij voor bio
diversiteit ook een belangrijke rol is weggelegd.
Door te investeren in het geschikt maken van
de omgeving van de Eiken voor de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups zal de overlast hierdoor (op de langere termijn) afnemen.
Deze methoden geven ook nog eens een ecologische impuls aan de buitenruimte. Ook dat
hebben we Groen Geregeld!

www.hermanvaessen.nl
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