
maandag 6 januari  Discussie-info avond bestrijding eikenprocessierups door inzet biodiversiteitproject 

Het kan niemand ontgaan zijn dat de eikenprocessierups 

steeds meer en sneller uitbreidt.    

Dat vraagt om een gedegen aanpak. En niet alleen 

bestrijden maar vooral voorkomen zou wat ons betreft de 

boodschap moeten zijn. Door het ontbreken van een 

goede balans in de biodiversiteit, heeft de 

eikenprocessierups de kans om zich zo massaal uit te 

breiden.  

Als we proberen dit evenwicht te herstellen dan zou dit 

onze hele leefomgeving ten goede komen. 

Er zijn al vele middelen (zowel chemisch als natuurlijk) in de handel en er is een supermooi voorbeeld van het 

dorp Wapserveen, waar dit meer groot succes is opgepakt.  

 

Onze vereniging heeft voor de gemeente ook al veel nestkastjes mogen leveren, en deze zijn wel opgehangen 

maar daar zijn we er niet mee.  

Daarom heeft een groep studenten van Terra Meppel een plan uitgewerkt om hiermee aan de slag te gaan door 

het inzaaien van bloemrijke stroken en bermen. En zo snijdt het mes aan vele kanten.  

De natuur wordt geholpen, de insecten krijgen meer kansen waardoor de vogeltjes meer voedsel vinden en het 

ziet er ook nog eens veel vrolijker uit met al die bloeiende planten.  

Maar dit gaat met name om projecten in de openbare ruimten. Maar steeds meer mensen ondervinden ook in 

hun eigen tuin hinder van dit beestje. En daarom willen we deze avond graag tips en trucs delen zodat mensen 

hier ook in eigen tuin mee aan de slag kunnen. 

 

maandag 3 februari Martijn Bunskoek met een lezing over libellen en juffers in ons werkgebied 

Martijn Bunskoek is een bevlogen ecoloog met een brede kennis en netwerk op het gebied van natuur en alles 
wat daarmee samenhangt. In september 2016 heeft hij Bunskoek Natuurlijk opgericht, een eenmans-
adviesbureau gericht op (veld)onderzoek en advies op het gebied van natuur en landschap.  

 
Op deze avond laat hij ons meeproeven van  
zijn  ecologische kennis en zal aan de hand 
van foto's, anekdotes en verspreidingskaarten 
vertellen over de libellen en juffers die in het 
werkgebied van de vereniging voorkomen. 

 

 

 


