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Nieuwsbrief eikenprocessierups:
Registreer nesten en beheer- enquête
ondersteuning- uitnodiging startevent
LIFE- ophaling gratis nestkasten

We ontvingen massaal reacties op ons aanbod van gratis nestkasten voor
gemeenten en provinciale domeinen. Momenteel is het een goede periode om ze
op te hangen aangezien mezen voor de winter een geschikte slaapplaats zoeken,
wat later meestal ook hun nestplaats wordt. Lees hieronder dus zeker wanneer
en waar je de nestkasten kan ophalen.

Registreer nesten en beheer op de
interactieve kaart tegen 30 november
De data uit de interactieve kaart is onmisbare info om het duurzaam beheer van
de eikenprocessierups het volgende seizoen te plannen. In december gaan we
met de data aan de slag om het beheer in 2020 te evalueren en bijsturingen voor
2021 te plannen. Daarom vragen we meldingen van nesten of beheermaatregelen die je nog niet in de kaart invoerde, in te voeren tegen eind
november. Vergeet ook zeker niet alternatieve maatregelen in te geven, zoals het
ophangen van mezennestkastjes. We gaan namelijk actief op zoek naar
ervaringen hiermee.
Heb je de data al in een ander systeem ter beschikking en is het te veel om één
per één in te voeren in de kaart, neem dan contact op met
eikenprocessierups@provincieantwerpen.be en we zoeken naar een oplossing.

Hoe je data ingeeft en hoe je de gegevens over de bestrijding kan exporteren
en analyseren, lees je in de handleiding.

Enquête ondersteuning - verlenging
deadline
Hoe ervaren jullie de ondersteunende acties voor het beheer van de
eikenprocessierups? Wij zijn benieuwd naar de reacties en zullen aan de hand
van de resultaten uit deze enquête de acties voor volgend rupsenseizoen
bijsturen.
Vulde je de enquête nog niet in? Help ons jullie beter te ondersteunen door
ze te vullen tegen 23 november. Zo kunnen we volgend jaar nog beter
inspelen op de noden die er zijn.

VUL DE ENQUÊTE IN

Uitnodiging startevent LIFE-project - 9/12
Wil je meer te weten komen over het LIFE-project 'Ecologisch beheer van de
eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’? Maak je graag kennis met
de projectpartners en de verschillende ecologische technieken die we op grote
schaal gaan uittesten en opvolgen? Of ben je benieuwd naar onze nieuwe
website? Schrijf je hier in voor het online startevent op 9 december.

SCHRIJF JE HIER IN!

Ophaalmomenten gratis nestkasten
We willen gemeenten stimuleren om dit najaar zelf nestkasten te hangen op
openbaar domein, naast de demonstratiekasten binnen het Europese LIFEproject. Gemeenten en provinciale domeinen die hun bestelling doorgaven
kunnen 20 nestkasten ophalen op donderdag 12/11 en woensdag 18/11,
steeds tussen 09u30 en 12u00, in loods 4 van Campus Vesta
(Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst). Aanbellen aan de bareel is noodzakelijk,
volg daarna de pijlen 'ophaling nestkasten'.

Deze handleiding helpt je op weg voor de installatie van de nestkasten, novemer
is het ideale moment!

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik van de nestkasten: je
moet de kasten zelf ophangen, de kasten mogen niet gehangen worden waar er
biociden worden gebruikt, je moet ze ingeven op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart en worden eenmaal per jaar schoon gemaakt.
Meer instructies vind je op onze website. We vragen om bij voorkeur om in een
rij van 15 bomen elke boom te voorzien van een nestkast. Zo kan deze locatie
mee worden opgenomen worden in het LIFE project.

MEER INFO?
Hou de provinciale website www.info-eikenprocessierups.be goed in het
oog. Nieuws over rupsen en bestrijding (inclusief veelgestelde vragen) wordt
onmiddellijk op onze site geplaatst.
Als gemeente en aannemer mag je alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups
naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be mailen. Wanneer we vragen
of meldingen van burgers over eikenprocessierupsen op openbaar domein
ontvangen, verwijzen we door naar zijn of haar gemeente.
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