
 
   

 

Uitnodiging picknick De Blakt 

Laat je verrassen door de natuur van De Blakt tijdens een picknick 

Rondom bedrijventerrein De Blakt ligt een verrassend mooi natuurgebied; een boomgaard met 175 
fruitbomen, graanakkers, houtsingels, een haag en diverse mooie bosjes. IKL is gevraagd deze gebieden te 
beheren. Dit willen wij graag doen samen met burgers en bedrijven uit de omgeving. IKL nodigt eenieder die 
wil uit voor een heerlijke picknick om kennis te maken met deze natuurgebieden én een steentje bij te 
dragen om deze gebieden mooi te houden. 

Door samen te Picknicken in de Boomgaard kan je: 

 Zelf fruit oogsten en leren hoe je een fruitboom moet snoeien 
 Hout voor je eigen vuurkorf of kachel zagen 
 Samen met collega’s, buurtgenoten in het gebied een ommetje (korte wandeling) lopen en zelf 

aanleggen 
 Zelf kiezen wat je leuk vindt en waar je tijd voor kunt maken 
 Samen dingen doen in de buitenlucht 
 Andere mensen ontmoeten, mensen uit de omgeving en mensen die werken bij de bedrijven 
 
Samen beheren 
IKL heeft van de gemeente Venray de opdracht gekregen om de terreinen te beheren, maar wij kunnen en 
willen dit niet alleen doen. Daarom zoeken wij beheerders. Tijdens de Picknick vertellen we meer over dit 
werk en kan je alle vragen stellen. Als je geïnteresseerd bent kan je je aanmelden als medebeheerder. Je 
kunt dan af en toe een bijdrage leveren aan het beheer van het natuurgebied. En zelf genieten van het 
gebied, op het moment dat je dat wilt. 

Picknick op 21 juni 

We maken op een vrijblijvende en ontspannen manier kennis met het gebied en met elkaar tijdens een 
picknick die IKL organiseert op zondag 21 juni, aanvang 10.30 uur. De picknick vindt plaats in de 
hoogstamboomgaard aan de Blakterweg (bereikbaar vanaf de Zandhoek c.q. de Hoogriebroekseweg); 
ingang via de tweede poort van de boomgaard na circa 200 meter. 

Aanmelden noodzakelijk 

In verband met de catering is aanmelden noodzakelijk. Doe dat voor 12.00 uur op woensdag 17 juni door 
een mailtje te sturen aan IKL: j.leunissen@ikl-limburg.nl. We zien uit naar jouw komst! 

Activiteiten op De Blakt 

Aan het einde van de picknick wordt eenieder gevraagd of hij/zij interesse heeft om deel uit te maken van 
het netwerk rondom De Blakt. Als je je inschrijft wordt je telkens uitgenodigd om aan activiteiten in het 
gebied deel te nemen, zoals: 

 Doen en melden van natuurwaarnemingen (kan gehele jaar door) 
 Heggen vlechten: praktijkcursus in augustus of september 2015 
 Fruit oogsten 
 Zaagwerk in houtwallen en bosjes waarbij het vrijkomende hout meegenomen mag worden 
 Workshop snoeien van jonge hoogstamfruitbomen 


