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1 Inleiding
1.1 Doelgroep
1. Gemeenten, wegbeheerders, brandweer
2. Bestrijdingsfirma’s
3. Burgers

1.2 Doelstelling
Sinds 2015 mogen de overheden geen pesticiden meer gebruiken. Het gebruik van biociden voor
de bestrijding van eikenprocessierups wordt toegelaten onder strikte voorwaarden. Het gezondheidsrisico door de aanwezigheid van de eikenprocessierups moet aangetoond worden, in kwetsbare zones voor de natuur mag niet bestreden worden, bestrijdingen met biociden moeten aangevraagd en geregistreerd worden. Het meldpunt maakt het mogelijk de nodige informatie in te
voeren en te raadplegen. Het meldpunt werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen en is sinds
2020 ook bruikbaar voor gemeenten in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen.
1. Op het meldpunt kunnen overlast, beheermaatregelen en aanvraag voor behandeling met
biociden geregistreerd worden.
2. Gebieden waar niet mag bestreden worden kunnen eveneens geraadpleegd worden op de
kaart.
3. De kaart geeft een actueel overzicht weer van de toestand in de Provincie Antwerpen.
Alle meldingen van burger en bestrijders worden weergegeven.
4. De rapportage aan de provincie en federale overheid gebeurt via tabellen, die opgevraagd kunnen worden via deze kaart.

1.3 Geoloket van de provincie Antwerpen
Deze kaart is een geoloket van de Provincie Antwerpen en is ontworpen voor gebruik op desktopcomputer via gangbare browsers. Op mobiele toestellen kan de werking suboptimaal zijn en
is het aan te raden de desktopweergave te gebruiken. De kaart is te openen via deze link:
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr.
Sinds 2020 wordt de kaart ook ter beschikking gesteld aan gemeenten uit de provincies OostVlaanderen en Limburg. Een uitgebreide update van de kaart is gepland tegen 2021.
Burgers kunnen dit geoloket gebruiken zonder aanmelding en waarnemingen van nesten van de
eikenprocessierups ingeven. Geregistreerde gebruikers (gemeenten, wegbeheerders, brandweer) kunnen ook beheermaatregelen registreren, aanvraag voor biocidengebruik intekenen en
rapporten opvragen.

2 Gegevens invoeren als burger
Iedereen die een nest van eikenprocessierups ziet kan dit ingeven in op het meldpunt. Ben je
een geregistreerde gebruiker, meld je dan eerst aan (zie 3) zodat je gegevens aan de waarnemingen kunnen gekoppeld worden.

2.1 Nest melden
1. Klik op de knop ‘nest melden’

2. Je hebt de keuze om de knop “zoeken” of de knop “overslaan” te gebruiken. Bij “zoeken”
zoomt de kaart automatisch naar het ingegeven adres, bij de keuze "overslaan" kan je
zelf de kaart navigeren naar de juiste plaats. Momenteel staan enkel gemeenten in de
provincie Antwerpen in de lijst, kies dus “overslaan” voor andere gemeenten.

3. Kies of je een punt of lijn wil intekenen.
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4. Teken de locatie op de kaart.
5. Bevestig met de knop ‘melden’.
6. Herhaal alle stappen als je meerdere locaties wil ingeven.

3 Gegevens invoeren als geregistreerde gebruiker
Geregistreerde gebruikers (gemeente, wegbeheerders, brandweer, …) kunnen behalve nesten
ook beheermaatregelen en locaties voor aanvraag van biocidengebruik ingeven.
1. Meld je eerst aan via de knop rechts boven ‘meld aan’ (Heb je nog geen login en paswoord, of ben je deze vergeten, contacteer dan kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be). Je krijgt nu naast ‘Nest melden’ ook de knoppen ‘Bestrijden’ en ‘Aanvraag biocidebehandeling” te zien.

3.1 Nest melden
Klik op de knop ‘Nest melden’ en doorloop de stappen zoals beschreven in 2.1.
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3.2 Bestrijding ingeven
1. Klik op de knop “Bestrijden”.
2. Zoek de locatie op kaart. Je hebt de keuze om de knop “zoeken” of de knop “overslaan”
te gebruiken. Bij “zoeken” zoomt de kaart automatisch naar het ingegeven adres, bij de
keuze “overslaan” kan je zelf de kaart navigeren naar de juiste plaats.

3. Kies of je een punt, lijn of vlak wil intekenen.
4. Teken de plaats waar je een bestrijding uitvoerde in op de kaart. Je kan slechts één locatie intekenen. Voor andere locaties herhaal je de stappen vanaf stap 1.
5. Vul het formulier in. De velden met een * zijn verplicht.

6. Klik op “bewaren” om te bevestigen. Je ingevoerde bestrijding verschijnt nu op de kaart.

3.3 Toelating biocidebehandeling aanvragen
Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is mogelijk door toepassing van biociden. De
plaatsen waar je wil bestrijden teken je in op de meldkaart.
Om erkende producten te mogen gebruiken moet je een aanvraag (NeemPro ®tect) of melding
(Foray®ES) indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Enkele aandachtspunten:
1. Vooraleer je begint in te tekenen maak je best de achtergrondlagen aanvraag biocidebehandeling zichtbaar door ze aan te vinken. Soms laden de lagen niet correct in. Probeer als
er problemen zijn om laag per laag aan te vinken.
2. Hou er rekening mee dat de lijnen die je intekent kunnen verborgen zijn als er bovenliggende lagen zichtbaar staan.
Als bijlage bij de aanvraag of melding voeg je een printscreen van de locaties die je op het geoloket
hebt ingetekend. Je tekent locaties waar je biocide wil gebruiken ter bestrijding van de eikenprocessierups in als volgt:
1. klik op de knop “Aanvraag biocidebehandeling”

2. Je hebt de keuze om de knop “zoeken” of de knop “overslaan” te gebruiken. Bij
“zoeken” zoomt de kaart automatisch naar het ingegeven adres, bij de keuze
‘overslaan’ kan je zelf de kaart navigeren naar de juiste plaats.
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3. Kies “nieuwe intekenen”. De optie “bestaande selecteren” werkt niet optimaal en
gebruik ervan wordt afgeraden.

4. Kies of je een lijn, punt of vlak wil intekenen, teken de locatie in op kaart, en klik
markeer om te bevestigen.

5. Wil je nog een locatie ingeven, klik dan op “nieuwe melding”.
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4 Rapporten opvragen als geregistreerde gebruiker
Per gemeente en per jaar kan er een rapport opgevraagd worden dat de ingevoerde gegevens
samenvat. Een jaargang wordt pas geactiveerd zodra de ingevoerde gegevens voor de gehele
provincie compleet zijn. De rapportering voor 2019 is nog niet actief.
1. Meld je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord (heb je nog geen login en paswoord, of ben je deze vergeten, contacteer dan kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be).
2. Druk op de knop “rapport”, kies gemeente en jaar, kies of je een kaart of excel wil
exporteren en klik vervolgens op “rapport aanmaken”.

