maart ’20

Nestkastjes in de straat
Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

In samenwerking met het Nordwincollege en de vogelwacht hangt de gemeente
Heerenveen nestkastjes op in de strijd tegen de eikenprocessierups.
Nestkastjes in de straat
In samenwerking met de plaatselijke
vogelwachten hangen we 500
mezenkastjes op in de gemeente
Heerenveen. We zetten in op de routes
waar veel eiken langs de openbare weg
staan. Ook bij u in de straat worden
nestkastjes opgehangen.

De nestkastjes zijn gemaakt door
werk/leerbedrijf Buitengewoon in
Heerenveen en zijn voorzien van een
marterblok. Dit beschermt de jonge
vogeltjes tegen rovers.
Inluiden broedseizoen
Op 16 maart 2020, om 8:30 luiden we het
broedseizoen van de koolmezen in met het
ophangen van de laatste nestkastjes in dit
project. Leerlingen van het tweede
leerjaar van het Nordwincollege gaan dan
nestkastjes ophangen aan de
Burgemeester Falkenaweg. De leerlingen
hebben van te voren les gehad over de
eikenprocessierups.
Wethouder Hans Broekhuizen en
verschillende raadsleden zullen helpen met
het ophangen van de nestkastjes.
Wat doet de vogelwacht?
De plaatselijke vogelwachten monitoren de
nestkastjes op jongen en maken de
nestkastjes jaarlijks schoon. Dit wordt
bijgehouden via een app. Op deze manier
zijn de gegevens goed te delen met de
gemeente.

Wat doet de gemeente?
De gemeente Heerenveen neemt
verschillende maatregelen om de
eikenprocessierups te bestrijden.
Een van de methoden is het ophangen van
nestkastjes. De rups van de
eikenprocessievlinder kent verschillende
groeistadia en mezen eten de rupsen in
elk stadium.
Voor dit jaar worden geen nestkastjes
meer uitgegeven, maar er volgen wel
andere acties.
Zo worden er maatregelen genomen om
andere natuurlijke vijanden de ruimte te
bieden, maar ook natuurlijk beheer van
bermen, inzaaien en aanplant van bollen.
Daarnaast speelt monitoring, voorlichting,
educatie en communicatie een belangrijke
rol.
Wat kunt u zelf doen?
Biodiversiteit in eigen tuin speelt ook een
belangrijke rol. U kunt in uw eigen tuin
ruimte bieden voor vogels en andere
kleine dieren. Denk hierbij aan
nestgelegenheid, schuilplaatsen,
drinkwater, voedselplanten en struiken.
Wist u dat naast mezen, spreeuwen en
winterkoninkjes ook erg nuttig zijn in de
strijd tegen de eikenprocessierups?
Op de website van de vogelbescherming
www.vogelbescherming.nl kunt u
veel nuttige tips vinden. Ook kunt
u lid worden van de plaatselijke
vogelwacht. Op de website van
de Bond van Friese Vogelwachten
kunt u meer informatie vinden
www.bfvw.nl
Contact:
Wilt u meer weten over het project? Dan
kunt u contact opnemen met Ragna van
Sonsbeek: r.vansonsbeek@heerenveen.nl
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