
 
   

 

 
P E R S B E R I C H T 
Nieuwstadt, 10 juli 2017 
 

Cursus poelenbeheer   
Kleine waterbiotopen hebben regelmatig onderhoud nodig. Ze groeien anders simpelweg binnen enkele 
jaren dicht en raken beschaduwd door bomen en struiken. Het werk bij een poel is gevarieerd. Met een 
dagdeel werk kan een actief groepje een poel prima onderhouden. We gebruiken gekend gereedschap als 
zeisen, zagen, schoppen en  rieken. Meer onbekend zijn baggerbeugel, kanthaak, sloothaak en walmes. Op 
maandagavond 11 september 2017 (19.30-22.00 uur) gaan we in op het ontstaan en ecologie van poelen. 
Op zaterdag 16 september 2017 (9.00-12.30 uur) vindt de praktijkles plaats waarbij we ook daadwerkelijk 
met het gereedschap aan de slag gaan. De cursus vindt plaats in Venray. De cursuskosten bedragen € 20,=.  
 
De gemeente Venray zet zich in voor een mooi landschap en wil haar inwoners hierbij ook helpen. Daarom 
organiseren we samen een cursus over het onderhoud van poelen. Kleine watertjes zijn vaak oases voor 
planten en dieren. Soms verborgen in het landschap vormen ze het biotoop voor kikkers, padden en 
salamanders. Talloze dieren drinken er en wassen zich in het water. Vanwege de aanwezigheid van open 
water zijn er ook altijd wel leuke planten te vinden. De cursus is bedoeld voor mensen die een poel of vijver 
hebben of voor vrijwilligers die hiermee aan de slag willen en die niet goed weten hoe deze te onderhouden.  
 
Aanmelden voor de cursus kan op www.buitenkrachtlimburg.nl  
 

 

Noot voor de redactie 

Al ruim 36 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in 

Limburg. Samen met tal van partners en circa zevenduizend vrijwilligers is IKL in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en 

waardevolle speler voor het behoud van onze waardevolle omgeving.  

 
Contactpersoon: Jan Kluskens 046-3030551  
 
Dit project is mede gefinancierd door: 
 

 

 

 

   

https://platform.buitenkrachtlimburg.nl/aanmeldingen.php?id=52

