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Projectorganisatie 
 

Opdrachtgever : Boermarke Wapserveen  

Projectgroep : 

Uitvoering door projectgroep Eikenprocessierups Boermarke Wapserveen, bestaande uit de leden: 

- Ton Spijkerman  – voorzitter (voorzitter Boermarke Wapserveen) 

- Dianne Schenkel – secretaris (secretaris Boermarke Wapserveen) 

- Piet Idserda   – lid (werkcommissie Boermarke Wapserveen) 

- Nils van Ligten  – lid / ecologisch deskundige (eigenaar Ecologisch Hoveniersbedrijf 

“Klavertje Vier”) 

- Rene Vree Egberts  – projectleider (ondersteuner vanuit Agrarische Natuur Drenthe) 

 

- Silvia Hellingman  – deskundige eikenprocessierups (eigenaar Biocontrole en Advies bv) 

- Inge Vuijk  – ondersteuning communicatie én planmatige PR (Ingewerkt.com) 

 

Projectopzet 
 

Gestart met maken van beschrijving projectopzet en fasering (2 x A3); o.a. 

• Formuleren projectdoel 

• Beschrijving maatregelen biotoop verbetering natuurlijke vijanden 

• Bepalen projectlocaties: a) bermlocatie Westeinde; b) wegtraject dorp Wapserveen 

• Benoemen projectresultaten in concrete (tussen-)producten  

• Formuleren maatschappelijke output c.q. winst samenleving 

• Fasesering project in perioden én vertaald in jaarschijven 

• Uitvoeringsmaatregelen gekoppeld aan trekkers (organisaties én personen) 

 

Financiën 
 

Projectopzet vertaald in een meerjarenbegroting; 2017 – 2020. (Begroot bedrag: € 35.000,-) 

Toegezegde financiële ondersteuning: 

• Boermarke Wapserveen: € 5.000,- 

• LTO-Noord Fondsen: € 10.000,- 

• Gemeente Westerveld: € 5.000,- 

• Vermilion € 3.000,- 

• Prins Bernard Fonds € 1.500,- 

• Provincie Drenthe 3 jaar á 100 uren, t.b.v. het projectmanagement door Agrarische 

Natuur Drenthe 
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Publiciteit en promotie 
 

- Nieuwe Oogst 

- Meppeler Courant 

- Dagblad van het Noorden 

- TV Drenthe (30 juni) 

- Westeinde: (15 sept; Piet) mondelinge voorlichting 

tijdens buurtbarbecue. Incl. info-brief met 

aanmelding voor:  

1) planten bloembollen  

2) mondeling erfadvies biodiversiteit  

3) interesse in plaatsen insectentoren 

- Dorpsnieuwsbrief Wapserveen; tekst projectinfo + werving plantdagen 

- Boermarke: presentatie tijdens kerstmarkt Wapserveen 

- Inzet lokaal communicatiebureau Ingewerkt.com t.b.v. kundige PR (+ vastlegging project 

voortgang via foto archief; communicatie plan/activiteiten opgesteld) 

 

Startfase 
 

Boermarke: 

- Juni: officieel GO voor project gegeven. Besluit: startkapitaal is voldoende aanwezig om te 

beginnen met de uitvoering  

 

Fasering 
 

Uitvoering: 

- Met basisschool Wapserveen: nestkastjes voor koolmezen gemaakt. 

- Grondwerk: bermen gereed maken voor 

plantdagen 

- 2 x plantdagen okt 2017 (21 en 28 okt; 

met catering door dorpsgenoten)  

- 20.000 bloembollen in tuinen én 

aanliggende erven  

- (mondelinge) ecologische tuinadviezen 

gegeven 

- Nestkasten vleermuizen opgehangen 

- Overleg met afdeling Beheer van de gemeente Westerveld; t.b.v. verantwoord bermbeheer  
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Monitoring 
 

 

- EPR: Westeinde feromoonvallen zijn opgehangen tbv nulmeting 2017; ( in ’18 en ’19 

effectmetingen) 

- EPR: entomologisch onderzoek + rapportage 2017 

- In samenwerking met IVN Westerveld, in de persoon van Guido Nijland : nulmeting vleermuizen 

op locatie Westeinde (én Wapserveen breed; 3 rondes) 

- Gestart met formuleren “integrale onderzoeksopzet duurzame bestrijding ”; deskundige 

onderzoekers én instellingen benaderd. Komen tot correlatie “inzicht in effect maatregelen 

Westeinde in relatie tot verspreiding EPR”  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


