
Beste waarnemers en natuurliefhebbers, 

 

De gemeente Venray wil graag de natuur in de gemeente zo goed mogelijk beschermen. Enerzijds 

kan dit door nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen, ecologische verbindingszones aan te leggen en 

leefgebieden van planten en dieren te verbeteren. Vaak vindt dit plaats in het kader van grote 

ruimtelijke ingrepen in het landschap zoals beekherstelprojecten zoals die in het Loobeekdal plaats 

(gaan) vinden of het dal van de Lollebeek, of natuurontwikkelingsprojecten zoals de inrichting van 

nieuwe natuur  in de Heidsche Peel, of herstel van de kwaliteit in bestaande natuurgebieden zoals 

het Jeneverbesherstelproject in de Boschhuizerbergen.  Dit soort grote projecten worden vaak 

uitgevoerd samen met partijen als het waterschap, natuurbeschermingsorganisaties als 

Staatsbosbeheer en/of Limburgs Landschap en LLTB. 

 

Anderzijds kunnen ingrepen in het landschap direct effect hebben op beschermde soorten als 

bijvoorbeeld een huis wordt gesloopt en er vleermuizen in de spouwmuren wonen of een oude 

solitaire boom die wordt omgezaagd terwijl er een steenuil in broedt. Om in dit soort gevallen 

planten en dieren goed te kunnen beschermen is de Flora en Faunawet bedoeld. Deze wet biedt 

speciale bescherming aan een hele rij aan soorten die in de wet zijn genoemd.  

 

Om in grote herinrichtingsprojecten de natuur optimaal te kunnen bedienen is  het belangrijk om te 

weten welke bijzondere soorten er allemaal voorkomen. Daarnaast spreekt het voor zich dat 

wettelijk beschermde soorten alleen kunnen worden beschermd als bekend is dat ze ergens 

voorkomen. De natuur is dus gediend bij het ontsluiten van zo veel mogelijk informatie. 

 

Dit is de reden van deze mail. Omdat jullie vaak buiten zijn en veel waarnemingen van leuke 

planten en dieren doen, vrijblijvend of via een inventarisatie, wil ik jullie vragen deze gegevens 

met de gemeente te delen. Veel mensen die naar buiten gaan om van de natuur te genieten, 

maken ook aantekeningen. Het zou heel waardevol zijn als we al deze informatie zouden kunnen 

bundelen. Sommigen delen al specifieke informatie, zoals de dassenbuchten.   

Het beheer van de gegevens zal worden uitgevoerd door de beleidsmedewerker natuur en 

landschap in samenwerking met de beheerder bossen en zijn niet zonder meer beschikbaar voor 

andere medewerkers. De gegevens worden verwerkt in een tabel die gekoppeld kan worden aan 

een kaart. Via de website van de gemeente, maar wellicht ook bijvoorbeeld via de website van het 

IVN kan een kaart worden geraadpleegd waarin per kilometerhok wordt getoond hoeveel 

beschermde soorten ergens voorkomen. Er worden dus geen gegevens gepubliceerd over soorten 

en de exacte locatie van de waarnemingen. Deze gegevens worden door de beleidsmedewerker 

natuur en landschap wel gebruikt om bij de gemeente Venray ingediende plannen te toetsen op 

effecten op de natuur. De beheerder bossen gebruikt de gegevens voor het bos- en natuurbeheer  

op de gemeentelijke terreinen. Elk jaar wordt de kaart met beschermde soorten aangepast aan de 

nieuwe gegevens en blijft daarmee actueel. 

 

Daarnaast lijkt het  ons zinvol, maar boven al ook leuk om door middel van een jaarverslag de 

stand van de biodiversiteit in Venray te beschrijven. Soortgroepen en gebieden binnen Venray 

worden daarin met elkaar op een leuke vergeleken.  Een dergelijk verslag zou dan elk jaar moeten 

verschijnen waarna we ook de jaren met elkaar kunnen vergelijken. Het mooiste zou zijn als we elk 

jaar kunnen constateren dat het beter gaat met de soorten en dat er elk jaar meer soorten worden 

waargenomen.  



 

Om de gegevens eenvoudig te kunnen plaatsen in een tabel is het handig om bijgevoegde 

invoertabel (excel) te gebruiken.  Daarnaast is ook een lijst toegevoegd met de wettelijk 

beschermde soorten. Verder is in deze mail bijgevoegd een presentatie waarin de werking van de 

flora en faunawet is uitgelegd en hoe de gegevens straks gepubliceerd gaan worden op internet. 

Ook is een kaartje bijgevoegd waarop de gemeente Venray staat. 

 

Het jaarverslag wordt uiteraard gedeeld met de waarnemers die een bijdrage hebben geleverd. 

 

Alle waarnemingen zijn even belangrijk, van wettelijk beschermde soorten, rode lijst-soorten maar 

ook de algemene soorten. Het is niet de bedoeling dat er speciale tellingen en inventarisaties 

gehouden moeten worden, maar blijf vooral gewoon van de natuur genieten zoals dat nu ook 

gebeurd! Om zo veel mogelijk mensen te betrekken zou het mooi zijn als jullie deze mail 

doorsturen naar andere waarnemers zodat er zo veel mogelijk gegevens verzameld worden. Het 

zou fijn zijn als we voor 11 februari de gegevens mogen ontvangen, dan kan er eind februari-

begin maart een verslag en kaart verschijnen. Je kunt de gegevens mailen naar 

janerik.kikkert@venray.nl.  Ook kun je hier terecht voor vragen of opmerkingen. We kijken met 

belangstelling uit naar de ingestuurde gegevens en samen kunnen we bouwen aan een waardevolle 

bijdrage aan de natuur in de gemeente Venray.  

 

Jan Erik Kikkert | beleidsmedewerker Natuur en Landschap |Gemeente Venray 

Postbus 500, 5800 AM Venray | Raadhuisstraat 1, 5801 MB  Venray  

T +31 (0) 478 523 235 | I www.venray.nl 

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag 
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