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Nieuwsbrief eikenprocessierups: 
gratis nestkasten - inzamelpunten
oude nesten - enquête ondersteuning

Het rupsenseizoen is achter de rug. Wij zitten niet stil en bereiden ons volop voor
op het volgende seizoen. Naast gratis nestkasten, de inzamelpunten voor nesten
die werden opgezogen en een update van de eikenprocessierupsenkaart, polsen
we naar jullie reacties over de ondersteuning. Zo werken we ook volgend
jaar samen aan een ecologisch beheer van de rupsen.  
Meer info vind je op onze website.

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t20269-94114e521715448a94a5afd1fda35a90/0/1/1
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html


Interesse in gratis nestkasten om mezen
aan te trekken?
 
De mees is een goede predator van de eikenprocessierups. Tijdens het Europees
LIFE-project onderzoeken we hoe de populatie van de rupsen verkleint door o.a.
mezen aan te trekken. Dit doen we door op nestkasten te hangen op geschikte
plaatsen. Op vaste plaatsen in de provincie Antwerpen gaan we jaarlijks de
maatregel en het effect ervan op het aantal rupsen demonstreren aan alle
geïnteresseerden. We willen ook gemeenten stimuleren om dit najaar zelf
nestkasten te hangen op openbaar domein. Met een goede handleiding en een
paar gratis nestkasten helpen we je op weg. 
Ben je geïnteresseerd in gratis nestkasten? Geef dit door voor 1 oktober
via de groene knop. Zo kunnen wij inschatten hoeveel gemeenten
geïnteresseerd zijn en al een bestelling plaatsen. In oktober krijgen alle
gemeenten nog een mail waarin ze het aantal nestkasten kunnen doorgeven dat
ze willen bestellen. De nestkasten zullen in november beschikbaar zijn, het ideale
moment om ze op te hangen!

INTERESSE IN NESTKASTEN

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, ze moeten ingegeven worden op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart en worden eenmaal per jaar schoon gemaakt.
Meer instructies vind je op onze website.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wQbil3o6J29p1HKEANfCKUtZdLMDSCHZ-oOv85PqQz9zcg/viewform
mailto:eikenprocessierups@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/veelgestelde-vragen.html#natuurlijkebestrijding


Breng opgezogen nesten binnen vanaf
28/09
 
De provincie voorziet dit jaar twee containers waarin gemeenten hun opgezogen
nesten en aangetast beschermingsmateriaal kunnen deponeren. Zo moeten niet
alle gemeenten de minimum inzamelings-/verwerkingskosten van 700 euro aan
de verwerker betalen. Er wordt een afsluitbare kapelcontainer voorzien op de
volgende twee locaties: 
 
- Oostmalsebaan 72, 2960 Brecht (terrein Igean)
- Eindhoutseheide 29, 2430 Laakdal (terrein IOK)
 
We vragen jullie om de opgezogen nesten en het aangetaste
beschermingsmateriaal in afgesloten zakken van max. 1,5m omtrek aan te
bieden. Dit kan in de containers gedepondeerd worden van
maandagmiddag 28/09 tot vrijdagvoormiddag 02/10. 
Let op: het gaat om een eenmalig testproject, deze dienstverlening geldt
uitsluitend voor gemeentelijke en provinciale diensten en niet voor aannemers.
 
Op zoek naar een volledig overzicht van de provinciale ondersteuning? Dat vind
je op onze website.

https://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/nieuws-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/extra-ondersteuning-van-gemeenten-bij-de-eikenprocessierups.html
https://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/nieuws-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu--en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/extra-ondersteuning-van-gemeenten-bij-de-eikenprocessierups.html


Enquête ondersteuning: wat kan nog beter?
 
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. 
Help ons jullie beter te ondersteunen door de enquête in te vullen tegen
23 oktober. Zo kunnen we volgend jaar nog beter inspelen op de noden die er
zijn.

VUL DE ENQUÊTE IN

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/22/overlast-processierupsen-stilaan-over-hoogtepunt-geel-installee/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJvTi-tm6Ip6TJt747gZTRS11qyZMV74Y15UOP0T64tzJo9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJvTi-tm6Ip6TJt747gZTRS11qyZMV74Y15UOP0T64tzJo9A/viewform


Interactieve eikenprocessierupsenkaart: dit
is nieuw
 
Rapporten met actuele data per gemeente
Tot nu toe kon je pas op het einde van het seizoen een rapport met de cijfers
voor het afgelopen seizoen opvragen. Dankzij een recente update kunnen
gemeenten nu op elk moment een excelrapport aanmaken met daarin alle tot
dan toe ingevoerde gegevens voor het grondgebied van de gemeente.
Dat is heel eenvoudig: na het inloggen klik je op de knop 'rapport' in de
interactieve kaart. Meer details hierover en over verdere analyse van de
gegevens vind je in de handleiding.
 
Registreer nesten en beheer afgelopen seizoen - oplossing op maat voor
grote aantallen meldingen
De data uit de interactieve kaart vormt onmisbare info om het duurzaam beheer
van de eikenprocessierups te coördineren. Meldingen van nesten of
beheermaatregelen die je nog niet in de kaart invoerde, kan je alsnog invoeren.
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.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/22/overlast-processierupsen-stilaan-over-hoogtepunt-geel-installee/
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/hoofdpagina/2020%20Handleiding%20interactieve%20eikenprocessierupsenkaart.pdf
mailto:eikenprocessierups@provincieantwerpen.be


 
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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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven.

kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be

 

http://www.info-eikenprocessierups.be/
mailto:eikenprocessierups@provincieantwerpen.be
mailto:eikenprocessierups@provincieantwerpen.be
http://www.info-eikenprocessierups.be/
https://www.provincieantwerpen.be/
https://www.facebook.com/provincie.Antwerpen/
https://twitter.com/prov_antwerpen
http://analytics-eu.clickdimensions.com/SocialLinks.aspx?data=X2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0xJl9tc2c9&_rid=test&_es=test
http://analytics-eu.clickdimensions.com/SocialLinks.aspx?data=X2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0zJl9tc2c9&_rid=test&_es=test
mailto:kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be

