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Oud-Rabodirecteur De Way wethouder in Dinkelland
Namens Lokaal Dinkelland is 

oud Rabobank-topman Richard 

de Way de wethouderskandi-

daat. Dat maakte de partij maan-

dag bekend.

De Way (59) was elf jaar directeur 
van Rabobank-Oost waaronder ook 
de Rabobanken in de gemeente 
Dinkelland vielen. In totaal werkte 
hij 36 jaar bij de bank.

De Way verliet eind vorig jaar de 
Rabobank om zich te oriënteren op 
de rest van z'n carrière.  „Ik moet 
zeggen dat ik daarbij niet aan een 
baan in de politiek had gedacht. 
Maar toen de mogelijkheid voorbij 
kwam om wethouder in Dinkel-
land te worden, werd ik steeds en-

thousiaster. Ik ben ooit verliefd ge-
worden op Twente en kan nu als 
wethouder samen met anderen het 
verschil voor de regio maken. Dat 
maakt me heel enthousiast.”

De Way is woonachtig in Nieuw-
koop in Zuid-Holland, maar be-
schikt al vele jaren over een recrea-
tiewoning vlakbij Weerselo.  „En 
voorlopig blijven m’n gezin en ik in 
Nieuwkoop wonen. Als ik in 
Twente ben is Weerselo m’n uit-
valsbasis.”  De Way is getrouwd en 
heeft drie kinderen, een dochter 
van 25 jaar en twee zoons van res-
pectievelijk 23 en 19 jaar.

Partijleider Benny Tijkotte van 
Lokaal Dinkelland toont zich zeer 
ingenomen met ‘zijn’ kandi-

daat-wethouder.  „Ik heb altijd ge-
zegd dat als we veranderingen wil-
len in Dinkelland, we daarvoor 
goede bestuurders nodig hebben. 
Dat heeft voor ons ook altijd voorop 
gestaan. Hij of zij hoefde ook niet 
van Lokaal Dinkelland te zijn. We 
hebben vervolgens een lijstje met 

kandidaten gemaakt en Richard 
kwam daarop voor. Toen hij aangaf 
in te zijn voor een rol als wethou-
der, waren we er snel uit.”

Welke portefeuille De Way straks 
gaat krijgen in hert Dinkellandse 
college is nog niet bekend. Richard 
de Way moet, als de besprekingen 
goed aflopen, namens Lokaal Din-
kelland deel gaan uitmaken van een 
drie wethouders-college, samen 
met Benno Brand namens de VVD 
en Cel Severijn van Progressief 
Dinkelland. Het is de bedoeling dat 
de drie wethouders in de raadsver-
gadering van 31 mei benoemd gaan 
worden.

 – Bert Holst
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l 
Ik ben ooit verliefd 
geworden op 
Twente

 – Richard de Way

Een honderd procent 

duurzame manier om overlast 

van de eikenprocessierups 

tegen te gaan. Rob Damink, 

eigenaar van Source By Net, 

begon in 2019 met het 

ontwikkelen van een eigen 

fixeermiddel. In 2020 en 2021 

werd het getest op 

Landgoedcamping Het 

Meuleman in De Lutte. En met 

succes.

Opvangbak en fixeermiddel 
succesvol tegen jeukrupsen

Gijs Groeneveld

De Lutte

D
e eikenprocessierups le-
verde de afgelopen jaren 
veel overlast op, zo ook 
op Het Meuleman. Op 
de camping, gelegen op 

het Lutterzand, staan de nodige ei-
kenbomen. „Als mensen fietsen op 
de camping, is het niet de bedoeling 
dat ze onder de rode bultjes weer te-
rugkomen”, vertelt Cathelijne Grob-
bee, eigenaresse van Het Meuleman. 
„De bestrijding van de rups is be-
langrijk, maar het is niet de bedoe-
ling dat de andere dieren en de na-
tuur hierdoor schade oplopen.”

Processiestop
Hoe gaat het nou in zijn werk? In de 
bomen op de camping hangt, op zo’n 
vier meter hoogte, een zogenaamde 
processiestop. Dat is een soort op-
vangbak, waar de rupsen in gaan zit-
ten. Door de bak is het niet mogelijk 
dat ze lager in de boom gaan zitten. 
„Meestal is het zo dat de rupsen vanaf 
eind mei brandharen gooien”, vertelt 
Colin van den Dolder, die met het 
idee van de processiestop kwam. „Als 
de rupsen in de bak zitten, is het niet 
mogelijk dat ze de haartjes versprei-
den en kan het nest simpel wegge-
haald worden.”

Mocht er nou tóch een nest voor 

overlast zorgen, dan wordt er op de 
camping gebruikgemaakt van het 
fixeermiddel dat Rob Damink ont-
wikkelde. Door dit op een nest met 
eikenprocessierupsen te spuiten, ver-
kleven de brandharen en kunnen 
deze niet meer wegwaaien. „We zijn 
begonnen met achttien verschillende 
fixeermiddelen. Die hebben we in 
het lab allemaal getest”, vertelt Da-
mink. „Het is voor mensen belangrijk 
dat ze snel in actie kunnen komen, 
wanneer een nest voor overlast zorgt. 
Wanneer er iemand moet komen om 
alles weg te zuigen, kan dat lang du-
ren. Hiermee kan je het zelf doen.”

Het fixeermiddel is voor andere 
dieren en voor de natuur niet schade-

lijk én altijd te gebruiken. Een aantal 
andere bestrijdingsmethoden zijn 
minder effectief, stelt Damink. „Het 
uitzetten van aaltjes is lang niet zo 
effectief wanneer er nog maar weinig 
bladeren aan de bomen zitten. Daar-
naast moeten de weersomstandighe-
den ideaal zijn om aaltjes uit te zet-
ten. Bestrijding met XenTari raakt 
andere insecten, waardoor de biodi-
versiteit negatief beïnvloed wordt.”

Weinig overlast
De afgelopen jaren werd er op Het 
Meuleman intensief getest. Grobbee 
is er maar wat blij mee. „De rupsen 
komen niet laag in de bomen, waar-
door honden en kinderen er geen last 
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van hebben. Alle andere vormen van 
bestrijding passen niet in mijn ide-
aalbeeld. Daarnaast is het belangrijk 
dat de biodiversiteit in orde is. We 
hebben daarom veel nestkastjes op-
gehangen op de camping. Ik ben echt 
blij met deze manier van bestrijden, 
we hebben nauwelijks overlast ge-
had.”

Inmiddels kijkt Damink al naar de 
toekomst. Er zijn subsidieaanvragen 
ingediend om te kijken of bestrijding 
ook met een drone kan. Studenten 
van Hogeschool Saxion helpen daar-
bij. „Dat staat nog in de kinderschoe-
nen. De bestrijding met een fixeer-
middel had eerder een kans moeten 
krijgen”.

l 
Als mensen 
ietsen op de 
camping, dan 
moeten ze niet 
onder de rode 
bultjes 
terugkomen

 – Cathelijne Grobbee

 c Het Meuleman proelocatie voor duurzame bestrijding eikenprocessierups


