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Geacht college,  
 
Het najaar staat ook  in Hengelo voor de deur. Hiermee zal de overlast van de eikenprocessierups voor dit jaar 
voorbij te zijn. Een mooi moment om terug te kijken en de bestrijding van de eikenprocessierups in Hengelo te 
evalueren en welke resultaten (tegen welke prijs) zijn geboekt. En vooral hoe wij de problematiek volgende 
jaren te lijf zullen gaan. 
 
In februari 2018 heb ik als kandidaat-raadslid al schriftelijke vragen gesteld over de inzet van de koolmees als 
biologisch bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups en het college verzocht ook in Hengelo een pilot op 
te starten. Het college van B&W gaf destijds aan eerst de pilots van andere gemeenten te willen afwachten.   
 
Meermaals zijn er (ook inwoners en Hengelose ondernemers) voorstellen ingediend om d.m.v. pilots de 
biologische bestrijding van de eikenprocessierups in Hengelo op te starten.    
 
Afgelopen zondagavond 01-09-2019 had het late RTL nieuws een item over de biologische bestrijding van de 
eikenprocessierups, waarbij het dorp Wapserveen (gemeente Westerveld) onder andere de koolmees heeft 
ingezet bij de biologische bestrijding van de eiken processierups.  Ook heeft de gemeente andere biologische 
middelen ingezet, zoals de sluipwesp en het vergroten van de biodiversiteit. De overlast van de 
eikenprocessierups is volgens het nieuwsbericht in deze gemeente  met 80% afgenomen. 
 
Het college van B&W presenteert dit najaar een “evaluatierapport” waarin de bestrijding van de 
eikenprocessierups wordt geëvalueerd en het beleid voor de komende jaren worden gedeeld met de 
gemeenteraad. 
 
Vragen 

1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van bovengenoemd item in het RTL nieuws van 
01-09-2019? Zo ja, is het college bereid om kennis en informatie bij de gemeente Westerveld in te 
winnen? Zo nee, waarom niet? 

2. Vooruitlopend op de evaluatie van het college en het beleid voor de komende jaren, vragen wij of het 
college bereid /voornemens is om ook in Hengelo een koolmees vriendelijk klimaat te creëren, zodat 
deze een deel van de bestrijding van de eikenprocessierups op zich kan nemen? 

 
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 
 


