
Thema-avond ‘Aanpak Eikenprocessierups’ op 6 januari j.l. 

 

  

Op maandag 6 januari begonnen we het nieuwe jaar anders dan anders. In plaats van de  

gebruikelijke ledencontactavond met informatie vanuit bestuur en werkgroepen, en een lezing, was 

er dit keer een thema-avond. Het thema was ‘Aanpak Eikenprocessierups’ en alle aanwezigen 

werden uitgenodigd om actief mee te denken.  

Met bijna vijftig (!) aanwezigen was de avond zeer druk bezocht. Eerst was er een korte inleiding van 

twee studenten van ‘Terra’ in Meppel. Zij deden verslag van de succesvolle aanpak van de rups in 

Wapserveen. Daar is gewerkt aan versterking van de biodiversiteit,  onder anderen door nestkastjes 

te plaatsen en inheemse kruiden- en bloemenmengsels in te zaaien. En het maaibeleid is grondig 

herzien. Hierdoor werden veel vogels en insecten aangetrokken, die veel rupsen en/of eitjes aten. 

Ook was mw. Remmelts aanwezig, beleidsambtenaar ‘Groen’ bij Gemeente Staphorst. Zij gaf 

antwoord op vragen van de aanwezigen over het beleid van de Gemeente Staphorst m.b.t. de 

rupsen.  Ook gaf ze aan met onze vereniging te willen meedenken en meewerken om de 

rupsenoverlast te verminderen. 

Het verdere deel van de avond was er gelegenheid voor alle aanwezigen om ideeën en tips in te 

dienen, die allemaal op een groot bord werden geplakt. Deze ideeën werden later gegroepeerd, en 

kort toegelicht. Er bleek goed over te zijn nagedacht. Er waren veel tips om de biodiversiteit te 

versterken. Maar ook tips als, ‘kijk bij andere gemeenten’, ‘vraag advies aan de Warmonderhof’, 

‘betrek scholen erbij’, ‘deel informatie uit aan bewoners, over wat ze zelf in eigen tuin kunnen doen’, 

‘vallen plaatsen om de boomstam’, ‘vleermuizen aantrekken’ en nog veel en veel meer.  

Aan het einde van de avond is een groep samengesteld, die verder met de ideeën aan de gang gaat. 

Ook de studenten en mw. Remmelts doen hieraan mee. En er komt op korte termijn, de bedoeling is 

komend voorjaar al, een proefproject ergens in onze gemeente.   

Al met al een nuttige en leuke avond, die hopelijk gaat leiden tot het flink verminderen van de 

overlast door de Eikenprocessierups, met name door het weer opbouwen van een natuurlijk 

evenwicht.  

Wil je meedoen of meedenken met het verdere traject, of heb je ideeën? Geef het door aan 

ondergetekende of een van de andere bestuursleden. 
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