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Examendata

Anita Minnen - van Binnendijk,

Officemanager EVM

Starttoets:
6 april, 14 mei, 8 juni of 2 juli 2009.

Theorie-examen Bestrijdingstechnicus:
Versch11nt 4 x pe~ Jaar.

27 maart, 2 april, 14 april, 4 mei, 15 mei, 3 juni, 12 juni 2009.

Praktijkexamen Bestrijdingstechnicus:
15 april, 17 april, 20 april, 29 april, 18 mei, 24 juni en 26 juni 2009.

NIEUWE WEBSITE EVM
Binnenkort hoopt het EVM haar nieuwe website in de lucht te brengen. Naast de
actuele informatie met betrekking tot de data van examens zult u in de toekomst
als EVM-gecertificeerd bestrijdingstechn icus met uw unieke inlogcode en het
hieraan gekoppelde wachtwoord inzage hebben in de status van uw vakbekwaamheidsdiploma en het aantal behaalde nascholingspunten. Let wel: het overzicht
van nascholingspunten betreft alleen die punten die bij EVM zij n behaald of die op
uw verzoek bij EVM zij n bijgeschreven. Bent u nog niet bij EVM geregistreerd en/of
heeft u nascholingspunten bij het CPMV behaald, dan dient uzelf deze gegevens bij
het EVM aan te leveren.
Alle EVM geregistreerde personen ontvangen binnenkort een schrijven met hierin de
code om in het register met nascholingspunten in te kunnen loggen.

EIKENPROCESSIERUPS SEIZOEN KOMT ER WEER AAN!
Jaarlijks terugkerend probleem

..

.

Het seizoen van de eikenprocessierups nadert weer. Sinds 1987 is de eikenprocessierups in Nederland een organisme dat in toenemende mate voor overlast zorgt. Voorheen
werd de eikenprocessierups ook aangetroffen, maar meldingen van overlast kwamen
alleen incidenteel voor. Het begon oorspronkelijk in de provincie Noord- Brabant, sindsdien breidt het zich steeds verder uit over Nederland . Deze vlindersoort veroorzaakt (in
het vierde, vijfde en zesde larvale stadium) gezondheidsklachten bij mensen en dieren,
door de verspreid ing van irriterende brandharen. De rupsen komen, afhankelijk van de
weersomstandigheden, vroeg of laat in april uit de eipakketten. Vanaf ongeveer eind
mei tot begin juli kan overlast optreden bij hoge dichtheden van de rupsen. Ook maakt
de rups nesten van spinsel, haren en uitwerpselen. Uiteindelij k blijven deze nesten
over terwijl de vlinders, na verpopping in augustus en september, uitvliegen. Ook oude
nesten kunnen voor gezondheidsklachten zorgen , bijvoorbeeld bij snoeiwerkzaamheden
aan de eiken .

Eikenprocessierups verdwijnt niet
In de negentiger jaren verwachtte men nog dat de eikenprocessierups ook weer tijdelijk
kon verdwijnen {zoals eerder was gebeurd), aangezien Nederland als een noordgrens
van het verspreidingsgebied werd beschouwd. Dit bl ijkt niet het geval te zijn . Integendeel zelfs, want in het noorden van Nederland kunnen we in de nabije toekomst
ook eikenprocessierupsen verwachten o.a. veroorzaakt door gunstigere klimatologische
omstandigheden en de aanplant van veel eiken. Het gebruik van eiken als laanbomen
is gunstig voor de ontwikkeling van de eikenprocessierups en ongunstig voor natuurlijke
vijanden.

Aanspreekpunt Eikenprocessierups
Het Aanspreekpunt Eikenprocessierups is bij de Plantenziektenkundige Dienst onder
leiding van Joke Fransen, in 2007 opgericht om informatie over de eikenprocessierups
en de beheersing ervan te verzamelen en centraal beschikbaar te stellen. Daarnaast
bestaat de landelijke expertgroep.

Meer informatie
Op de website www.minlnv.nl\eikenprocessierups kan men informatie vinden over
de actuele situatie, biologie, verspreiding en beheersing van de eikenprocessierups.
Momenteel wordt een inventarisatie bij de gemeenten uitgevoerd met betrekking tot
de aanwezigheid van de eikenprocessierups in 2008. Hiervan wordt een verspreidingskaart gemaakt, die binnenkort op de website gepubliceerd wordt. Voor informatie over
gezondheidsklachten veroorzaakt door brandharen van de eikenprocessierups kan men
terecht bij de lokale GGD.
Door: dr. Ir. J.J. (Joke) Fransen / Plantenziektenkundige Dienst
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