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dringbare heggen voor koeien. Op veel plaatsen is

gemeenschappelijke graslanden ook de droge rivierdui-

deze traditie hier gelukkig weer te zien.

s

Oeffelter Meent ontleent zijn naam aan de destijds
nen van zand en grind. In de zomer wordt de begroeiing kort gehouden door paarden en runderen. Op de

Waterschap Aa en Maas

kale plekken ontkiemen zaden van bijzondere planten

In 2015 heeft waterschap Aa en Maas een deel van

zoals: Klein Tasjeskruid, Lathyruswikke en Draadklaver

de kunstmatige, rechte loop van de Oeffeltsche Raam

en kruisdistel.

vergraven tot slingerende beek. Hierdoor verbetert
de waterkwaliteit en is de beek aantrekkelijk leefge-

Ontgronding

bied voor planten en dieren. Door het dempen van de

Over een oppervlakte van 33 hectare wordt momenteel gewerkt aan het afgraven van circa 285.000 m3

bovenloop van de Virdsche Graaf in de Meent is het
gebied nu bovendien meer één geheel.

keramische klei. De percelen worden gemiddeld 1,8 m
verlaagd. Na verlaging wordt ter plaatse een vochtig

Recreatie

grasland ontwikkeld. Vele planten en dieren zullen

U kan hier prachtige wandelingen uitzetten via het

hiervan profiteren. Pas op: blijf op een veilige afstand

wandelnetwerk of gebruik maken van de volgende

van de afgravingen ivm instortingsgevaar!

2 wandelroutes die Staatsbosbeheer heeft uitgezet.
Witte route: De Sint Agatharoute van 4 km met start-

Oudste cultuurlandschap van Nederland

punt: knooppunt 48.

Al vanaf de middeleeuwen hebben boeren hier om hun

Blauwe route: De Oeffeltermeentroute van 4,5 km

kleine percelen heggen aangeplant. Om de gaten in

startpunt: knooppunt 53.

de heggen te dichten (prikkeldraad bestond nog niet)

Laarzen of hoge wandelschoenen zijn aan te raden.

vlochten ze lange takken, meestal van de meidoorn,
horizontaal door de heg. Hierdoor ontstonden ondoor-
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