
 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

De afgelopen jaren is het aantal eikenprocessierupsen (EPR) enorm gegroeid en was de overlast 
erg groot. De gemeentelijke eiken langs uw straat worden dit jaar (weer) preventief behandeld 
tegen deze vervelende rups. In opdracht van uw gemeente voeren wij de werkzaamheden uit. 
Met deze brief informeren we u over onze aanpak. 

Eikenprocessierups en bestrijding 
De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium 
gezondheidsklachten geven. Om deze overlast te voorkomen starten wij halverwege april met 
het preventief bestrijden van de rups. Bij deze bestrijdingswijze worden de eiken die aan de 
weg staan behandeld met een 100% biologisch middel. Op deze wijze wordt de rups bestreden 
voordat hij schadelijk is. 
 
Moment van bestrijding 
De bestrijding vindt plaats in april en mei. Voor de actuele planning verwijzen wij u naar de 
projectpagina EPR Hardenberg op onze website www.roeltimmerman.nl. De planning wordt 
dagelijks geactualiseerd. Omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, is het nooit precies 
te zeggen, wanneer wij de eiken bij u in de straat komen behandelen. De werkzaamheden 
vinden zowel overdag als in de avonduren plaats en kunnen tot in de nacht voortduren. U kunt 
mogelijk enige geluidsoverlast ervaren. 

Particuliere eiken 
Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw particuliere eiken ook preventief te behandelen 
tegen EPR. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via het 
contactformulier op de projectpagina EPR Hardenberg op onze website 
www.roeltimmerman.nl. 

Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de projectpagina. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel Timmerman B.V. 

 
Roel Timmerman.                                                                           
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