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Op 6 juni stuurde u een brief aan het college, waarin u vragen stelt over de bestrijding van de 

eikenprocessierups.  

 

In uw brief geeft u aan dat u de ‘redelijk passieve houding van de gemeente ten opzichte van 

andere gemeenten niet goed vindt’. We zijn het hier niet mee eens. Binnen de Twentse gemeenten 

hebben we juist een gezamenlijke aanpak afgesproken. Die aanpak focust zich op het wegzuigen 

van de zogenaamde ‘hotspots’. Daarbij willen we ook graag opmerken dat het aantal rupsen dit 

jaar buitenproportioneel is, niet alleen in Hengelo maar ook in de omliggende gemeentes. Zie 

hiervoor ook de aantallen zoals genoemd bij antwoord 1.  

 

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen. 

 

1. Als u 5 jaar terug kijkt, ziet u dan een stijgende lijn? 

Ja, wij zien een stijgende lijn. De afgelopen 5 jaar is het aantal meldingen over de 

eikenprocessierups flink toegenomen. Het aantal meldingen is gestegen van in 104 (2014), 60 

(2015), 108 (2016) en 309 (2017) naar 698 begin juni 2018. Het aantal meldingen zal 

waarschijnlijk nog verder toenemen. 

De explosieve stijging van het afgelopen jaar wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zachte 

winter in combinatie met het extreem warme en droge voorjaar.  

 

2. A. De gemeente voert een actie reactie beleid, waarmee wij bedoelen dat de overlast 

pas aangepakt wordt na melding, klopt dat? 

Dit klopt grotendeels. Het is erg lastig om de eikenprocessierups proactief te bestrijden. De 

mate van voorkomen en de locaties zijn namelijk nauwelijks te voorspellen en sterk afhankelijk 

van de weersinvloeden. De rups wordt daarom bestreden op plaatsen waar veel mensen 

komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Op de 

bekende ‘hotspots’ gebeurt dit ook als er nog geen melding is gedaan.  

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) in de toppen van bomen waar nesten in zitten. Dit is een vrij 

kostbare methode. 
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B.  Is er genoeg mankracht om de nesten te ruimen/ vernietigen en zo nee, hoe gaat 

de gemeente dit oplossen? 

Nee. Het ruimen van nesten mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. 

Deze bedrijven kunnen geen extra opdrachten meer aan omdat het werk in alle gemeenten op 

hetzelfde moment uitgevoerd moet worden. Daarom ligt de focus binnen de gemeente Hengelo 

op de zogenoemde ‘hotspots’ waar veel mensen komen.  

 

3. Is de gemeente het met de PVV eens dat beleid gericht op teruggang in populatie 

zowel minder overlast en uiteindelijk een kostenbesparing voor de gemeente ten 

gevolg heeft? 

We zijn het hier voor een deel mee eens. De rupsen in nesten die geruimd worden, zullen zich 

niet kunnen voortplanten. Aan de andere kant is het niet te doen om alle nesten in alle eiken te 

verwijderen. Dit zou een ontzettend kostbare operatie zijn. Daarbij is het ook goed om te 

beseffen dat eikenprocessievlinders ook voorbij gemeentegrenzen vliegen. Het terugbrengen 

van de populatie binnen de gemeentegrens biedt daarbij geen garantie voor de volgende jaren.  

 

4. De processierupsvlinder legt aan het eind van de zomer haar eitjes in de toppen van 

de zomereiken. 

 

A) Is er een preventieve aanpak bij de gemeente bekend? 

Bij het Twentebad vindt de bestrijding plaats met nematoden (aaltjes) die in de toppen van 

de eiken worden gespoten. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die een natuurlijke 

vijand zijn van de eikenprocessierups. Het aaltje parasiteert alleen op insectenlarven en is 

onschadelijk voor andere diersoorten en mensen. Wel is het aaltje schadelijk voor andere 

soorten rupsen. Om het effect van de aaltjes daarom optimaliseren, wordt de behandeling 

zo vroeg mogelijk in het jaar uitgevoerd. Er zijn dan nog relatief weinig andere 

rupsensoorten actief. Deze methode werkt goed, maar is kostbaar.  

 

B) Zou bevriezing met bv stikstof op de plaatsen waar de zomereiken het meest 

getroffen zijn een oplossing kunnen bieden, wat bovendien niet schadelijk is voor 

de natuur? 

Nee, hiermee gaan de rupsen wel dood, maar de haartjes die 10 jaar actief blijven niet. Dit 

zou eventueel wel kunnen in een eerder stadium van de rupsen. Maar deze nesten zijn dan 

nog heel moeilijk te traceren. Bovendien is deze methode ook kostbaar en is de kans 

aanwezig dat de bomen beschadigd raken door de stikstof.  

 

C) Meesjes voeren hun jongen processierupsen zolang de brandharen nog niet 

aanwezig zijn. Is het een idee om bv. in een sociale werkplaats mezenkastjes te 

laten maken en ophangen aan bomen waar de processierupsen voorkomen? 

In verschillende gemeenten worden pilots uitgevoerd met nestkasten. We volgen deze 

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 
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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, dan zullen wij bij de 

volgende kadernota een voorstel indienen voor aanvullende middelen in het kader van 

nieuw beleid. 

 

5. A) Is de gemeente zich ervan bewust dat de gezondheidsproblemen voor een hond 

vele malen ernstiger zijn en zelfs de dood tot gevolg kan hebben?  

Ja, we zijn ons hiervan bewust.  

 

B) Is het dan niet wenselijk dat u ook voor huisdiereigenaren tips en adviezen m.b.t. 

hun huisdier vermeld? Zoals bv. dat men met hun huisdier naar de dierenarts moeten 

gaan. En dat de klachten bij honden zich uiten door overgeven, opzwellen van de 

snuit en tong. 

In de verschillende media is en wordt hier zeker aandacht aan besteed. 

 

6. De PVV heeft geen banden om de getroffen bomen aangetroffen, banden zodat mens 

en kind erop geattendeerd wordt, dat men daar op moet letten of de plek moet 

mijden.  

 

A) Kan de wethouder aangeven waarom de banden dit jaar niet om de aangedane 

bomen gedaan worden?  

In Hengelo worden linten alleen geplaatst om bomen waar nesten geruimd moeten worden. 

Dit is dus alleen bij de zogenaamde hotspots. Dit gebeurt al jaren op deze manier. Zo is 

het voor de aannemer duidelijk bij welke boom de nesten nog verwijderd moeten worden. 

Na het zuigen worden de linten verwijderd.  

We vinden het niet noodzakelijk om ook linten te plaatsen om bomen waar niet veel 

mensen komen (en waar de kans op overlast minder groot is). Hiermee zouden we 

mogelijk de indruk wekken dat deze nesten ook verwijderd worden. Daarnaast kost het 

veel tijd (en geld) om alle bomen met nesten te voorzien van een lint (en deze aan het 

eind van de zomer vervolgens te ontdoen van het lint).  

 

B) En bent u het met de PVV eens dat het belangrijk is om de inwoners te 

beschermen dan wel te attenderen? 

Uiteraard zijn wij het hier mee eens. Via de verschillende kanalen (website, Hengelo’s 

Weekblad, social media) blijven we de inwoners informeren.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 


