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Beste   leden   Hongerige   Wolf,  

Afgelopen   jaren   is   er   in   toenemende   mate   hinder   ondervonden   van   onder   andere   de  
eikenprocessierups.   Deze   plaag   is   op   diverse   manieren   aangepakt   en   er   zijn   veel   nesten   geruimd.  

Omdat   voorkomen   beter   is   dan   genezen   zijn   er   het   afgelopen   jaar   parallel   daaraan   al   diverse   ac�es  
ondernomen   ter   preven�e.  

In   het   zoeken   naar   maatregelen   die   de   overlast   kunnen   beperken   hebben   wij   lopende   ac�es   in   de  
regio   gevolgd   en   één   daarvan   was   in   Westerveld   in   de   regio   Drenthe.   Daarbij   is   gekeken   naar   de   inzet  
van   natuurlijke   vijanden.  

Het   bestuur   hee�   deze   ontwikkelingen   gevolgd   en   daarbij   gekozen   het   bij   de   bron   aan   te   pakken.  
Resultaat   is   dat   er   nu   100   nestkastjes   beschikbaar   zijn   zodat   we   mezen   en   andere   vogels   die   een  
natuurlijke   vijand   zijn   van   de   eikenprocessierups   op   de   Buitenplaats   kunnen   laten   broeden.   Hun  
nakomelingen   hebben   aan   de   rupsen   een   voedingsbron   zodat   verspreiding   van   de   rupsen   wordt  
tegengegaan.  

Deze   ac�e   is   in   samenwerking   met   ATC   Ommen   uitgevoerd.   ATC   hee�   de   nestkastjes   in   de   opleiding  
van   leerlingen   als   prak�jkproject   laten   maken   en   deze   zijn  
ondertussen   geleverd.   Rest   ons   nu   de   taak   ieder  
vakan�ehuisje   op   de   Buitenplaats   van   een   nestkastje   te  
voorzien.   Deze   nestkastjes   worden   op   de   ALV   uitgereikt   aan  
de   aanwezigen.   De   rest   wordt   rondgebracht,   zodat   de   kastjes  
ruim   voor   het   broedseizoen    geplaatst   kunnen   worden.  

De   instruc�e   waar   de   kastjes   het   beste   kunnen   hangen   voor  
een   op�male   kans   op   bewoning   is   middels   een   link   in   de  
uitnodiging   van   de   ALV   verstuurd.   

Omdat   het   hiermee   alleen   niet   stopt,   wordt   er   ook   gekeken  
naar   de   beplan�ng   in   en   rondom   ons   bos.   Uit   onderzoek  
blijkt   dat   andere   natuurlijke   vijanden   van   de  
eikenprocessierups   zoals   sluipwespen,   sluipvliegen,  
gaasvliegen   en   zweefvliegen   door   bepaalde   planten   worden  
aangetrokken.   Daarbij   wordt   ook   gekeken   of   er   beplan�ng   is  
die   daar   a�reuk   aan   doen.   

Dit   alles   wordt   in   een   volgende   nieuwsbrief   verder   uitgewerkt   en   toegelicht.   

Wordt   vervolgd.  

 

Met   vriendelijke   groet,  

Bob   van   Kampen  

aspirant   bestuurslid   (terreincommissie)  
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