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Informatie-avond Zoogdiervereniging en IKL-Limburg 
Maak kennis met nieuwe natuur op de Blakt 
 
Hoe is het gesteld met de das, patrijs en andere dieren op de Blakt in Venray en het omringend 
cultuurlandschap?  Op dinsdagavond, 26 maart organiseert de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen in Limburg, IKL met de Zoogdiervereniging een informatie-avond over het 
waarnemen van dieren in dit gebied. De avond is onder meer bedoeld om bewoners en in de natuur 

geïnteresseerde mensen te beetrekken bij het leefgebied van 
diverse interessante dieren.  
 
Verleden jaar droeg de gemeente Venray het beheer van het 
14 ha groot natuurterrein met bosjes, houtwallen, akkers en 
een met hagen omzoomde hoogstamboomgaard bij het 
gelijknamig industrieterrein voor de komende zes jaar over 
aan IKL-Limburg.  Deze voert hiervoor het beheer en de 
duurzame instandhouding van de landschapselementen uit. 
De maatregelen ter verbetering voor het leefgebied van deze 
dieren zullen ook positief uitpakken voor andere dieren die 
aangewezen zijn op het kleinschalig cultuurlandschap met 
houtwallen, bosjes, akkers, graslanden en 
hoogstamfruitbomen. Daarbij gaat het om de veldleeuwerik, 
patrijs, roodborsttapuit, steenuil, gorzen en zoogdieren zoals 
de das, reeën, marterachtigen, diverse vleermuizen maar ook 
voor vlinders en insecten. 
 
De Blakt is een gebied met diverse waardevolle 
natuurbiotopen waar de mens op verschillende manieren veel 
plezier kan beleven.. Het ligt grotendeels op arme zandgrond 
en is door de gemeente speciaal ingericht als leefgebied voor 
de das en de patrijs, omdat deze dieren goede graadmeters 
zijn voor de kwaliteit van het kleinschalig cultuurlandschap.  
Mensen worden uitgenodigd om een rol te vervullen bij het 
bekijken van de zich hier ontwikkelende natuur. Voor mensen 
die het gebied al kennen, er misschien wekelijks komen is 
deze avond dan ook een aanrader. Dat geldt nog meer voor 
belangstellende die nog niet zo goed ingevoerd zijn in de 
natuur, maar wel beter willen gaan zien   
 
De informatieavond vindt plaats op 26 maart om 19.30 in De 
Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray.  
 
Voor meer informatie IKL-Limburg (0475-386430). 
 
Deze actie vindt plaats in het kader van de Actie Groen en 
Doen en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Economische Zaken   


