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Geachte heer Rillmann,
Op 15 april stuurde u een brief aan het college, waarin u vragen stelt over de bestrijding van de
eikenprocessierups.
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Deze behaarde rups leeft in eikenbomen en
gaat 's nachts in een rij (in processie) op zoek naar voedsel. Vanaf eind april komen de rupsen uit
de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen totdat ze in juli volgroeid zijn. Na de derde
vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. Als
mensen in contact komen met de brandharen van deze rups, kan dat klachten als jeuk, huiduitslag
en irritatie aan ogen en luchtwegen tot gevolg hebben.
Hieronder vind u de antwoorden op uw vragen.
1. Op welke manieren geeft de gemeente Hengelo uitvoering aan het bestrijden van de
eikenprocessierups?
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt uitgevoerd door Gildebor. De laatste drie jaren
is het aantal nesten en meldingen over overlast van de eikenprocessierups flink toegenomen.
Van 60 meldingen in 2015 naar 309 in 2017. Het is vrijwel onmogelijk alle nesten te bestrijden.
De rups wordt daarom bestreden op plaatsen waar veel mensen komen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. De eikenprocessierups wordt
bestreden door de nesten weg te zuigen en te vernietigen. Ook bij het zwembad wordt de
eikenprocessierups jaarlijks bestreden. Dit gebeurt met de methode van spuiten met
nematoden (aaltjes). Dit is een preventieve, maar ook vrij kostbare methode.
2. Wat zijn de kosten van het bestrijden van de eikenprocessierups in de afgelopen 5
jaar?
De jaarlijkse kosten voor het wegzuigen en vernietigen bedragen gemiddeld €20.000. Het
verdelgen van de eikenprocessierups bij het zwembad kost daar bovenop jaarlijks €6.000. In
totaal kost het bestrijden van de eikenprocessierups jaarlijks gemiddeld €26.000. Het huidige
jaarlijkse budget voor de bestrijding (€3.000), is ontoereikend. Dit onderwerp komt aan de
orde bij de integrale afweging ten behoeve van de begroting 2019.
3. Bent u bekend met de pilots in genoemde gemeenten?
Ja.
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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?
We volgen de pilots met belangstelling. De meeste van deze pilots zijn slechts één of twee jaar
geleden gestart, waardoor (nog) niet duidelijk is of het ophangen van nestkasten ook
daadwerkelijk leidt tot een vermindering van het aantal rupsen én daarmee de overlast. Als
deze pilots leiden tot minder rupsen en overlast, dan overwegen wij om op meerdere plekken
in de stad nestkasten op te hangen. Daarbij moet gezegd worden dat op dit moment de
financiële middelen ontbreken om hiervoor meerdere nestkasten op te hangen én jaarlijks te
inspecteren (en waar nodig te onderhouden of te vervangen).
Als blijkt dat ophangen van nestkasten een effectieve maatregel is zullen wij bij de
daaropvolgende kadernota een verzoek indienen voor aanvullende middelen
5. Bent u het met LokaalHengelo eens dat Hengeloërs een bijdrage kunnen leveren aan
de bestrijding van de eikenprocessierups? Zo nee, waarom niet?
Het bestrijden van rupsen door particulieren wordt (o.a. door de GGD Twente) sterk afgeraden.
Dat neemt niet weg dat bewoners actief een bijdrage kunnen leveren door locaties met
eikenprocessierupsen te melden bij de gemeente, of door in de eigen tuin nestkasten op te
hangen.
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?
Voordat we hier een antwoord op kunnen geven, willen we eerst de resultaten van de pilots
afwachten. Zie ook de antwoorden op de vragen 4 en 7.
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 aanbinden niet belemmerd worden?
Graag willen we hierbij onderscheid maken tussen gemeentelijke bomen en bomen die bij
bewoners in de eigen tuin staan. Voor wat betreft de bomen in de eigen tuin zijn er geen
belemmeringen om nestkasten op te hangen. Dit kan juist bijdragen aan de biodiversiteit in de
stad.
Anders is het met de gemeentelijke bomen. Het ophangen van nestkasten door particulieren in
gemeentelijke bomen is niet toegestaan. Zo staat in de Bomenverordening bij de
verbodsbepalingen genoemd dat het verboden is om bomen van voorwerpen te voorzien.
Daarnaast zijn er nog andere redenen om terughoudend te zijn met verzoeken van bewoners
om nestkasten in gemeentelijke bomen op te hangen.
Ten eerste hebben we te maken met de veiligheid van de bewoners. Het ophangen moet altijd
op een veilige manier gebeuren, zeker wanneer er op een bepaalde hoogte en/of langs een
weg of fietspad wordt gewerkt.
Ten tweede mag het ophangen van de nestkast niet leiden tot beschadigingen van de boom.
Het boren van gaten in bomen vergroot het risico op schimmels en bacteriën en moet daarom
zo minimaal mogelijk én altijd deskundig gebeuren. Dit geldt uiteraard ook voor particuliere
bomen.
Tot slot willen we ook benoemen dat we het belangrijk vinden dat het ophangen van
nestkasten op een duurzame wijze gebeurt. Op verschillende plekken in de stad heeft de
gemeente in het verleden nestkasten opgehangen (o.a. langs het Bartelinkslaantje). Daarbij
wordt vooraf zorgvuldig de locatie en de soort kast gekozen, voordat deze door deskundigen
worden opgehangen. We kiezen hierbij voor duurzame kasten die lang mee gaan (veelal van
houtbeton) en geen tot weinig onderhoud nodig hebben.
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Hazenweg 121

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

