Wat hebben we de laatste weken veel last gehad
van deze harige rups. Maar gelukkig is het ergste
nu voorbij en kunnen we eens gaan bekijken hoe
we dit voor het volgende jaar op een ecologische
manier kunnen gaan behandelen. Wat van
enorm belang is, is dat we de biodiversiteit op het
park gaan vergroten. Maar hoe gaan we dat dan
doen?
Hier volgen enkele tips:
 Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen! Deze zorgen niet alleen voor het
verdwijnen van de rups maar óók voor het
verdwijnen van de natuurlijke vijand van de
rups. En díe willen we nu juist aantrekken.
We moeten écht over gaan op het
langetermijndenken.
 Dus…hang kasten op in uw tuin voor
vleermuizen (vanaf nu tot in de winter), zij
eten ook de nachtvlinder die uit de rups
komt. Maar hang ook kasten voor diverse
vogels, waaronder de koolmees, pimpelmees
en boomklever. Zij zijn dol op de rups, zelfs
mét brandharen. Zie voor meer informatie op
de links hieronder:
https://www.vivara.nl/eikenprocessierups
en https://www.vivara.nl/koolmeeseikenprocessierups
 Wij zijn momenteel bezig met het uitwerken
van diverse plannen in samenwerking met
Vivara Nederland.
Zij komen binnenkort naar ons prachtige park
kijken maar hebben al een voorzet gedaan om
u - als bewoners - de gelegenheid te bieden
om met een mooie korting zelf nestkasten aan
te schaffen voor uw tuin.
www.vivara.nl/
 Met de kortingscode: STLWL0719 ontvangt u
15% korting op uw winkelwagen bij een
minimale aanschaf van € 50,-.
Deze kortingscode is nu al actief !
 Interesse? Een informatiefolder en een
voorjaarscatalogus kunt u afhalen bij de
receptie. Vraag er even naar aan de balie.

Koolmees eet processierups

Vleermuis vangt nachtvlinder

Even voorstellen, wie zijn wij?
De werkgroep
bestaat
uit een 10-tal bewoners die samen de
handen ineen willen slaan om dit mooie
park/bos te behouden, te doen groeien in
biodiversiteit, zodat iedereen er met volle
teugen van kan genieten en tot rust kan
komen. Binnenkort meer, dan stellen alle
leden zich aan u voor.
Interesse om ook een handje te helpen?
Meldt u aan bij Lilian Suyskens, e-mail:
suysebuis@gmail.com

