
Project 'de Koolmees'
...of wat heb je aan een 'Groene Parel' als je vergaat van de jeuk....

In het kader van het gemeente Groningen initiatief 'de Groene Parel' wil de ecologische 
zorgboerderij de Mikkelhorst het volgende project indienen:

De Mikkelhorst heeft in het kader van haar dagbestedingsactiviteiten ervaring met het produceren 
van mooie en kwalitatief hoogwaardige vogelhuisjes. Omdat in de Groene Parel veel eikenbomen in
de bebouwde omgeving staan, heeft ook de komende jaren het bestrijden van de eikenprocessierups 
een prioriteit. De 'Koolmees' kan daar een rol in spelen.

De Mikkelhorst kan gedurende de winter 2020/2021 maximaal 200 vogelhuisjes voor koolmeesjes 
produceren die dan in het voorjaar 2021 door vrijwilligers (uit Glimmen, Onnen, Noordlaren en 
Haren) daar worden opgehangen waar nog geen vogelnestjes geplaatst zijn en op de grens tot waar 
in 2019 en 2020 de eikenprocessierups was opgerukt. Het is de bedoeling hierbij aan te sluiten bij 
eerder genomen initiatieven, zoals bijvoorbeeld het 100 vogelkastjes initiatief van Duurzaam 
Glimmen en de gemeente Groningen dit voorjaar. Juist nu in 2020 het er op lijkt dat de opmars van 
de rups tot staan is gekomen, is het belangrijk maatregelen te blijven nemen. Om te bepalen waar de
kastjes in alle Groene Parel dorpen het beste geplaatst kunnen worden zal, zodra het project wordt 
toegekend, voor advies, contact gezocht worden met de desbetreffende deskundigen van de 
gemeente Groningen.
In eerste instantie richt het project zich op het plaatsen van vogelhuisjes bij particulieren binnen de 
bebouwde kom. Deze bewoners nemen dan ook de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van 
de huisjes op zich. Het contact met deze bewoners wordt gelegd door de Bewonersorganisaties van 
Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen. Zij zijn via de mail geïnformeerd over deze aanvraag en 
indien het project wordt toegekend zal vanuit de Mikkelhorst contact met de bewonersorganisaties 
gezocht worden om samen met hen het plaatsen van de kastjes op strategische plekken bij 
particulieren in hun dorp te organiseren. 

De Mikkelhorst maakt, in het kader van haar kerntaak 'dagbesteding' voor deelnemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, kwalitatief hoogwaardige vogelhuisjes 
(https://www.mikkelhorst.nl/leve-de-mezen/). Voor het project de Groene Parel vraagt de 
Mikkelhorst 15 euro per kastje. De Mikkelhorst kan in het najaar 2020 en voorjaar 2021 maximaal 
200 vogelhuisjes produceren. De aanvraag gaat dus om een bedrag van maximaal 3.000 euro. Een 
kleiner aantal kan, indien er minder geld voor dit project beschikbaar is, uiteraard ook. Maar, hoe 
minder vogelhuisjes, hoe minder koolmeesjes en hoe minder effectief de bestrijding van de 
processierups.
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