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Geacht college,  
 
Inmiddels is het volop lente in Nederland en dus ook in onze mooie gemeente Hengelo. De lente is het jaargetij 
waarin de natuur weer tot leven komt. Bloemen ontluiken, koeien rennen de wei in en lammetjes worden 
geboren. Mooi gebeurtenissen om volop van te genieten. 
 
Eikenprocessierups 
De lente is ook de periode waarin insecten weer actief worden, een van die insecten is de eikenprocessierups.  
De eerste nesten zijn alweer te vinden en het is een kwestie van tijd voordat in nog veel meer eiken de 
eikenprocessierupsen hun nesten zullen aanleggen. De eikenprocessierupsen zorgen voor overlast en 
gezondheidsklachten. Daarom zet de gemeente Hengelo bestrijdingsmiddelen in.  
 
Vragen 

1. Op welke manieren geeft de gemeente Hengelo uitvoering aan het bestrijden van de 
eikenprocessierups?  

2. Wat zijn de kosten van het bestrijden van de eikenprocessierups in de afgelopen 5 jaar? 
 
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups zijn er meerder mogelijkheden. Zo kunnen bomen in het 
voorjaar preventief bespoten worden met een biologisch bestrijdingsmiddel maar kunnen de nesten ook 
‘geplukt’ worden.  
 
Koolmees 
Steeds meer gemeenten willen dat de bestrijding van de eikenprocessierups op een milieuvriendelijke manier 
plaatsvindt. Deze gemeenten zijn creatief en proberen met behulp van moeder natuur tot een goede aanpak 
te komen. Gemeenten als Emmen, Hellendoorn en Hof van Twente experimenteren met verschillende pilots 
waarbij koolmezen en andere mezen worden ingeschakeld. In deze gemeenten zijn op locaties waar in 
voorgaande jaren overlast was door de processierups nestkasten geplaatst om koolmezen (en andere mezen) 
aan te trekken, die tijdens hun broedperiode grote aantallen processierupsen vangen om hun jongen mee te 
voeren.    
 
Vragen 

3. Bent u bekend met de pilots in genoemde gemeenten?  
4. Wat vindt u van deze pilots en bent u bereid om er ook zelf een te starten in Hengelo? Zo ja, per 

wanneer bent u voornemens er uitvoering aan te geven? Zo nee, waarom niet?  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Persbericht 
LokaalHengelo is zoals u weet groot voorstander van de inzet van (kool)mezen en we mochten naar aanleiding 
van een artikel in de TC Tubantia over ons initiatief om nestkastjes in eikenbomen te plaatsen de nodige 
positieve en enthousiaste reacties ontvangen. We kregen ook verschillende vragen. Vragen over of de 
gemeente in de eiken in de straat ook niet nestkastjes kon plaatsen en of Hengeloërs dit eventueel ook zelf 
mogen doen? Volgens ons prima vragen om ook eens aan het college van B & W voor te leggen.  
 
Right to Challenge 
Het bestrijden van de eikenprocessierups is een taak van de gemeente, waarbij het volgens LokaalHengelo 
echter best wat hulp van moeder natuur en de inwoners van Hengelo gebruiken kan. En sinds het college van B 
& W het initiatief van LokaalHengelo om tot inbedding van het right to challenge te komen heeft omarmd, 
moet daar volgens ons dan ook ruimte voor zijn. 
 
Vragen 

5. Bent u het met LokaalHengelo eens dat Hengeloërs een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding 
van de eikenprocessierups?  Zo nee, waarom niet?  

6. Bent u bereid om nestkastjes aan te schaffen en deze ter beschikking te stellen aan Hengeloërs die 
deze aan de bomen willen bevestigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit 
organiseren?  

7. Zijn er (wettelijke) belemmeringen voor Hengeloërs die zelfstandig nestkastjes willen aanschaffen en 
deze willen bevestigen aan de bomen? Zo ja, welke zijn dat en bent u bereid om een manier te vinden 
waardoor burgerinitiatieven die de strijd met de eikenprocessierups aanbieden niet belemmerd 
worden?  

 
Wij kijken uit naar een spoedig antwoord op onze vragen en hopen dat we binnenkort samen met de 
verantwoordelijk wethouder en verschillende Hengelose inwoners de eerste nestkastjes aan de bomen mogen 
bevestigen.  
 
Namens Lokaal Hengelo, 

 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Rillmann 

Raadslid 


