
 

Raadsvragen Processierupsen in Woerden    11 juli 2019 

 

Landelijk gezien is de eikenprocessierups onderwerp van gesprek. Ook in Woerden zijn 

nesten gesignaleerd en weggezogen. Op 2 juli stond er een interessant artikel op ‘Indebuurt 

Woerden’. Hierin werd geschreven over de plekken waar de rupsen zich hebben genesteld 

en waar deze nesten onlangs al verwijderd zijn. Een enorm handig artikel, wat inwoners 

helpt om een weloverwogen keuze te maken om ergens wel of niet te wandelen, sporten, 

etc. Het zou voor de inwoners dan ook prettig zijn om een actueel overzicht te kunnen 

raadplegen (overlastkaart) via de website van de gemeente, waarop aangegeven wordt waar 

de rups actief is, niet actief is en met succes is weggehaald. Dit om duidelijkheid te 

verschaffen aan de inwoners. Momenteel is het zoeken geblazen op de gemeentelijke 

website en is er voor de inwoners geen duidelijkheid. Er is geen doorklik vanaf de website en 

zoeken op termen levert ook geen resultaten op. 

 

Hierbij hebben we de volgende vragen:  

 

1. Hoe groot is de problematiek momenteel in Woerden? 

2. Kan de gemeentelijke communicatie richting de inwoners verbeterd worden door 

meer informatievoorzieningen op de website waar in elk geval inzichtelijk wordt 

gemaakt waar de processierups actief is en waar niet? 

 

Rianne Vrolijk – namens de fractie van STERK Woerden 

 

 

Bijlage: Artikel Indebuurt Woerden van 2 juli 2019 door Sylvia Vos 

  



Die vervelende eikenprocessierupsen; waar 

je ze in Woerden nog vindt en waar niet 

meer 
Door Sylvia Vos 2 juli 2019  

Deel 114 Email Tweet  

Jeuk, bultjes, gedoe! De eikenprocessierups houdt goed huis in Woerden en 

omgeving. Daarover schreef AD Woerden afgelopen week al dit artikel. De firma 

Kromwijk is in onze stad druk met het verwijderen van de nesten. Jos Kromwijk 

laat weten waar het werk gedaan is en waar nog niet. 

Als je een eikenprocessierupsennest ziet, dan kun je dat melden bij de gemeente via deze 

website of door te bellen met 14 0348. Gaat het om je eigen terrein en wil je advies over 

welk bedrijf je in kunt schakelen, dan kun je daarvoor ook bij de gemeente terecht. 

 

Deze plekken in Woerden zijn schoon 

(Lees verder onder de afbeelding) 

Foto: Jos Kromwijk  
 

De firma Kromwijk, in Woerden bijvoorbeeld ook altijd druk met het weghalen van 

omgewaaide bomen na een storm, is druk met het verwijderen van nesten op openbare 

plekken. Jos Kromwijk laat weten: “Het Brediuspark is afgelopen vrijdag 

schoongemaakt, sportpark Cromwijck zijn ze vandaag klaar. Wijkpark Molenvliet is ook 

klaar inmiddels.” 

https://indebuurt.nl/woerden/author/sylvia/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/die-vervelende-eikenprocessierupsen-hier-in-woerden-vind-je-ze-wel-en-niet-meer~78764/?utm_source=facebook&utm_medium=socialbuttons-top&utm_campaign=sharing
https://www.facebook.com/share.php?u=https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/die-vervelende-eikenprocessierupsen-hier-in-woerden-vind-je-ze-wel-en-niet-meer~78764/?utm_source=facebook&utm_medium=socialbuttons-top&utm_campaign=sharing
https://twitter.com/intent/tweet?text=Die%20vervelende%20eikenprocessierupsen%20waar%20je%20ze%20in%20Woerden%20nog%20vindt%20en%20waar%20niet%20meer%20https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/die-vervelende-eikenprocessierupsen-hier-in-woerden-vind-je-ze-wel-en-niet-meer~78764/?utm_source=twitter&utm_medium=socialbuttons-top&utm_campaign=sharing
https://www.ad.nl/alphen/brandrups-verspreidt-zich-rap-in-het-groene-hart~a7914137/
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen
https://indebuurt.nl/woerden/wp-content/uploads/2019/07/eikenprocessierups-weghalen-woerden-jos-kromwijk-3-e1561989005179.jpeg


Hier in Woerden zit het nog vol met nesten 

Maar er zijn ook nog plekken waar de nesten niet verwijderd zijn, laat Jos weten: 

“Locaties langs de snelweg, Cattenbroek en Reyerscop zit nog vol met nesten.” Die 

locaties komen wel deze week nog aan de beurt. 

Ben jij hardloper, of fiets of wandel je graag, dan wil je die plekken misschien nog even 

vermijden dus. Óf in elk geval even lezen wat je moet doen als je met de brandhaartjes in 

aanraking bent gekomen. 

 

Even föhnen 

De meest recente tip die op sociale media circuleert is – ja echt – de föhn erop. Niet om al 

die brandhaartjes er goed uit te laten zien op je huid. Maar omdat het gif in je huid een 

eiwit is. Föhn erop, eiwit stolt, jeuk weg. Handig! 
 
 

 

  

Geraadpleegd op 9 juli 2019 via https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/die-vervelende-

eikenprocessierupsen-hier-in-woerden-vind-je-ze-wel-en-niet-meer~78764/  
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