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Activiteit: Fietstocht: Oude Maasarm/'t Soar  

Wanneer: Zondag 27 mei 2018 vertrek 9.30 u. 

Locatie: Oude gemeentehuis Meerlo  

Tijdens de lezing over gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum op 16 april jongstleden door René 

Isarin heeft Jan Janssen (IVN Geysteren Venray) aangekondigd dat IVN Geysteren Venray eind 

mei in dat gebied een fietstocht gaat organiseren. Deze fietstocht is tevens buitengewoon interessant 

voor hen die aan de busexcursie op 21 april jongstleden hebben deelgenomen. Nadere informatie 

over de IVN fietstocht treffen jullie hierbij aan. 
 

In 1993 en 1995 werd onze regio opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. De 

schade was enorm. Ter voorkoming van acute problemen werden vanaf 1996 in snel tempo 

nooddijken aangelegd en de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen bij hoog 

water altijd volstroomde, werd afgesloten.                                                                                                  

Maar inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades en dijken de insteek, maar het 

ruimte bieden aan de Maas vormt de enige duurzame rivierkundige oplossing.     

Om die reden is in dit gebied in 2012 de zogenaamde natuurlijke klimaatbuffer Oude Maasarm 

gerealiseerd.  

Voor meer info zie ook  http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling 

 

 
 

In een fietstocht van ca. 18km door het gebied van de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum  

krijgen  belangstellenden een indruk op welke wijze waterkundige ingrepen worden gecombineerd 

met het ontwikkelen van natuur en landschap. De invloed van de Maas in het gebied neemt weer 

toe, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt………! 

 

Jullie worden van harte uitgenodigd aan deze fietstocht deel te nemen!!!! 
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