Irritatie over
de eikenprocessierups

De rups is niet langer de kindervriend en volgt
daarmee het treurige lot van de clown, die niet
langer de vrolijke “sapperdeflap” kindervriend
is, maar eerder gezien wordt als de bloeddorstige
killerclown met een nogal morbide gevoel voor
humor. Ook de rups heeft dankzij de eikenprocessierups zijn onschuld verloren.
De eikenprocessierups is sinds 1990 voor het eerst
ontdekt nadat deze sinds 1878 (!) voor het laatst
was gezien. Deze rups werd met minder gejuich
ontvangen dat de terugkeer van de wolf, hoewel
deze vanuit de sprookjesboeken ook niet direct als
kindervriend te boek stond.
De rupsen zijn met name in de maanden mei tot
en met juli in eikenbomen. Ze hebben brandharen die razendsnel in huid, luchtwegen en ogen

binnendringen. Het gevolg is jeuk, uitslag, irritatie
en pijn. Als de minuscuul kleine haren van deze
rups worden ingeademd kan dat leiden tot slikklachten en ernstige ontstekingen aan de luchtwegen.
Inmiddels verovert de rups heel Nederland en
marcheert letterlijk in kolonne van boom naar
boom, van dorp naar dorp en van provincie naar
provincie. Dat er onderweg legereenheden worden geruimd maakt hen niets uit. Dat gebeurt in
tijden van oorlog. Daarbij hebben zij ook luchtsteun in de vorm van de vlinder zelf. Deze luchtmobiele brigade verplaatst de troepen over grote
afstand. Inmiddels is ook een dennenprocessiedivisie actief.
De Rechtbank in Roermond heeft al in 2008 dat
u, nu de rups een gevaar kan opleveren voor de
volksgezondheid, als eigenaar en beheerder van
eikenbomen een zorgplicht heeft om de overlast
van deze rups te beperken dan wel te beperken.
Inmiddels zijn wij 11 jaar verder en houden de
rupsen hun militaire overwinningsparade in heel
Limburg en ver daarbuiten.
Regeren is vooruitzien. Wij zullen ons als kantoor
dus vanaf nu gaan toeleggen op processierups-zaken, hetgeen zich ongetwijfeld zal ontpoppen tot
een bloeiende praktijk.
Onze 120 jaar oude kantoor-kastanjeboom zal
het verder jeuken.
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Wie is als kind niet groot geworden met het verhaal van rupsje Nooitgenoeg ? Het vriendelijke
rupsje die zich letterlijk door het hardkartonnen
boekje at na verorbering van chocoladetaart, een
ijsje, een zure bom, een plak kaas, een stuk salami
een lolly, een stuk kersenvlaai, een worstje, een
cakeje en een stuk meloen ? Dat is immers het
feestmaal dat dit beroemde rupsje zichzelf voorschotelt nadat deze eerst een appel, twee peren,
drie pruimen, vier aardbeien en vijf sinaasappels
naar binnen heeft gewerkt.
Op de laatste pagina werd het inmiddels vadsige
rupsje een mooie vlinder en was het de hoogste
tijd om tevreden te gaan slapen.
Die tijden zijn voorgoed voorbij.

