Waar ligt het en hoe kom je er?

Naaktrecreatie

aan de Isabellagriend
te Ool bij Roermond
Het meest eenvoudigste en snelste - vanuit
welke richting u ook komt - is via de A73; ook
vanuit de A2 via afslag 44 (Sint Joost). Neem
op A73 afslag Linne en rij richting Roermond
en bij de volgende rotonde richting Herten
en rij via de Oolerweg rechtdoor naar Ool.
Bij T rijdt u de dijk op, parkeer daar de auto
enzv., zolang dat daar kan. Loop of fiets naar
het terrein (rood aangegeven ± 1,5 km). Geen
enkel motorrijtuig mag daar overigens rijden.

Heerlijk bloot verblijven
in een gebied met
veel prachtige natuur

Ontdek, Beleef, Geniet
Blootgewoon, Natuurlijk

Gratis vrije toegang

De gemeente Roermond heeft de plas
Isabellagriend officieel aangewezen als
geschikt voor naaktrecreatie in de APV.
Het terrein is afgebakend met borden.

De Stichting het Limburgs Landschap is
eigenaar van de Oolder Greend.
De Stichting Naturisme Isabellagriend
beheert samen met hen en met publieke
diensten het naturistische gebruik van het
terrein.

Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied Oolder Greend. Het is ongeveer 4
hectaren groot. Men kan met enkele meters
zwemmen om de plas Isabellagriend heen
wandelen. Zwemmen doet men er verder
op eigen risico. Er zijn bijzondere struinpaden om de natuur beter te leren kennen.
Er grazen Galloways, staan allerlei kruiden en er zitten bijvoorbeeld bevers,
allerlei vogels, vissen enzovoort. In de
plas mag men niet vissen. Bezoekers dragen de flora en fauna een warm hart toe.
Er is geen enkele voorziening en afval
neemt men zelf mee naar huis.

Fuut met jongen op de rug

Voor meer informatie verwijzen we naar:
www.naturisme-isabellagriend.nl.
Op deze site vindt u een routeplanner
vanaf uw woning. Verder allerlei andere
nuttige informatie en diverse pagina’s
over de aanwezige natuur. Zie ook de fotoen nieuwspagina’s.
Contact: info@naturisme-isabellagriend.nl

