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*Een nieuw initiatief van 
IVN Maastricht:
Het  Jekerrondje
Eerste keer: 26 Maart 2023, de eerste zondag van de lente

IVN Maastricht presenteert een nieuwe formule: Een tweewe-
kelijkse natuurwandeling op zondagochtend, die je kunt sa-
menvatten in vier kernwoorden: Verrassend, Toegankelijk, Ge-
zond en Genoeglijk. We noemen dit het Jekerrondje.

Het worden lichte wandelingen van 1 ½ uur (3 à 4 km) over goed 
begaanbare paden (weleens licht heuvelachtig) begeleid door één 
of twee speciaal opgeleide IVN natuur- of landschapsgidsen. 
Voor jong en oud, mét en zonder kinderen. Op zondagochtend, om 
de week, van 09.30 tot 11.00 uur in en rond het Jekerdal. 
Vertrek vanaf het Statieplein in Kanne (gratis parkeren, volop plek). 
Kennis van natuur is niet nodig. Belangstelling is voldoende. Ieder-
een mag zo vaak meegaan als men wenst, het hele jaar door. 



Omdat de natuur verandert met het wisselen van de jaargetijden 
zal ieder Jekerrondje anders zijn. 
De gidsen zullen inhaken op wat er op dat moment het meest 
bijzonder is in het landschap. Iedere wandeling krijgt zo een eigen 
thema met een unieke belevenis. 
De startplek is altijd dezelfde. En de wandeling gaat altijd door, 
elke twee weken, ongeacht het weer.
De paden kunnen soms glad en modderig zijn. Stevige schoenen 
zijn dan aan te raden en een wandelstok kan soms nuttig zijn. Huis-
dieren mogen mee, indien aangelijnd.

Datum: zondag 26 maart, 2023 
Locatie: Parking Statieplein, Kanne
Tijd: 09.30-11.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. 
Deelname is gratis.
Voor meer informatie:
Hugo Bloksma, tel. 06-53160247,
e-mail: hbloksma@xs4all.nl

Na afloop is het mogelijk om met elkaar iets te drinken in een van 
de horecazaken bij het startpunt. Het Jekerrondje verrijkt uw zon-
dag en uzelf. Dus aarzel niet en wandel mee. 

De volgende wandelingen zijn: 
Zondag 26 maart, 
9 april, 23 april, 
7 mei, 21 mei, 
4 juni, 18 juni, 
2 juli, 16 juli, 30 juli, 
13 augustus, 27 augustus, 
10 september, 24 september, 
8 oktober, 22 oktober, 
5 november, 19 november, 
3 december, 17 december. 



*Help mee 
met de grote plantactie!
Je bent van harte uitgenodigd om mee te helpen met de gro-
te plantactie op de voormalige akker aan de Theo van der 
Schruerlaan te Caberg (achter Fort Willem) op zaterdag 25 
maart van 09.00 uur tot 12.30 uur.

CNME mag 
deze plantactie 
organiseren 
om samen mét 
buurtbewo-
ners deze eer-
ste fase vorm 
te geven door 
het planten 
van jonge 
boompjes. 
Uiteraard helpt 
IVN Maastricht 
mee!

Gemeente 
Maastricht zal 
deze voormali-
ge akker om-
vormen tot een gebied waar natuurontwikkeling centraal staat.

We willen met zoveel mogelijk buurtbewoners en/of -groepen 
jonge boompjes planten. Een boompje is ca. 1 meter hoog en 
heeft geen kluit, maar blote wortels. Ze zijn erg licht van gewicht 
en CNME begeleidt deze plantactie en leert je hoe te planten.
Er worden gaten voorgeboord in de aarde en het is aan ons om 
de boompjes juist te planten zodat ze stevig wortel kunnen schie-



ten. CNME zorgt voor de boompjes en scheppen en geeft aan 
waar wat geplant kan worden.
Van 12.30 tot 13.00 uur ronden we gezamenlijk af door koffie/
thee/chocomel/soep ter plaatsen te nuttigen, als iemand dat kan 
organiseren. En anders nuttigt ieder zijn/haar eigen lunch ter 
plaatsen.
 

Terreinomstandigheden
Het terrein is een voormalige akker en kan modderig zijn.
Draag schoenen of laarzen die vies mogen worden. Kleed je naar 
de weersomstandigheden (regen/wind) zodat je het voldoende 
warm hebt tijdens de actie.
Wil je meedoen ? 
stuur dan e-mail naar vanessahilwig@gmail.com en geef aan met 
hoeveel mensen je wilt deelnemen!

 
 



* 2e editie Burgerbegroting 
Maastricht

Binnenkort is het zover: de 2e edi-
tie Burgerbegroting van Maastricht 
gaat van start. Bij de burgerbegro-
ting zijn inwoners van de stad aan 
zet: zij bepalen aan welke eigen 
projecten het budget van  € 750.000,- 
besteed wordt. Eind april start ronde 1. Tijdens ronde 1 kiezen de 
deelnemers de belangrijkste thema’s voor de eigen wijk en de stad. 
Uit 26 mogelijke thema’s worden er uiteindelijk 10 gekozen. Deze 
gaan door naar ronde 2.

De thema’s waaruit gekozen kan worden
• Buurtevenementen (concerten, festivals en markten)
• Cursussen en vorming
• Ondernemerschap stimuleren
• Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ate-

liers
• Vergroenen van parken en straten
• Sport- en speelplekken in eigen buurt
• Het verleden van de buurt zichtbaar maken
• Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
• Deel-, geef- en ruilinitiatieven
• Iedereen doet mee
• Zorg voor elkaar
• Projecten die bijdragen aan de veiligheid in de buurt
• Integratie
• Samen kunst maken
• Fiets- en loopvriendelijke straten
• Aantrekkelijke straten en pleinen
• Projecten gericht op deelmobiliteit (fiets, auto etcetera)
• Kunst en cultuur op straat en pleinen



• Monumenten en archeologische terreinen
• Stadslandbouw en volkstuinieren
• Klimaatveranderingen
• Toekomstbestendig verenigingsleven
• Verduurzaming
• Digitale innovatie
• Bewoners met talent
• Zet je buurt in beweging

Waar en wanneer
De 1e ronde van de Burgerbegroting start met 4 bijeenkomsten, 
verdeeld over de stad:
Donderdag 20 april: 19.00-21.00 uur: Amyerhoof, Severenplein 27
Zondag 23 april: 14.00-16.00 uur: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410
Dinsdag 25 april: 19.00-21.00 uur: Het Ruweel, Malbergsingel 62
Woensdag 26 april: 18.30-21.00 uur: Ipanema, Avenue Ceramique 250

Als IVN-ers kunnen we tijdens deze bijeenkomsten aangeven 
welk thema er zeker toe doet: de natuur! 
Als je wilt meedoen kun je je vanaf 27 maart inschrijven voor een 
van de bijeenkomsten via Burgerbegroting Maastricht .

Vervolg
Nadat in ronde 1 de 10 thema’s zijn gekozen, wordt tijdens ronde 2 
het beschikbare budget (750.000 euro) over de 10 gekozen thema’s 
verdeeld. Dit gebeurt tijdens 2 events op verschillende plekken in 
de stad. In ronde 3 kunnen inwoners projecten indienen. Alle inge-
diende projecten worden individueel beoordeeld en ontvangen 
een advies. De projecten die positief beoordeeld worden, gaan 
door naar ronde 4. Tijdens het feestelijke slotevent bepalen de 
deelnemers welke projecten daadwerkelijk in 2024 uitgevoerd gaan 
worden.

Meer informatie volgt o.a. via  Burgerbegroting Maastricht

https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/
https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/
https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/
https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/


* Een schone Maas:
Help mee op 1 april

Voor de tiende keer worden opruimacties gehouden in het kader 
van het project ‘Schone Maas’ van de gemeente. Langs de oevers 
van de Maas en andere rivieren en beken ligt veel zwerfafval: afval 
dat in het water drijft en na een hoogwaterperiode op de oevers 
achterblijft. Zwerfafval is slecht voor het milieu. Het kan naar de 
bodem zinken, maar ook uiteindelijk naar zee stromen en terecht 
komen in de plasticsoep. Er wordt al veel zwerfafval opgeruimd 
langs de Maas en andere rivieren. In het hele land zijn schone rivie-
ren acties. 
Kijk ook op https://www.schonerivieren.org/rivier/de-maas/ 
voor meer informatie over de zwerfafval problematiek.  
Daarom werken o.a. provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, 
gemeenten, terreinbeheerders en natuurorganisaties samen in het 
project Schone Maas. Voor de gemeente Maastricht coördineert en 
begeleidt het CNME de opruimacties.

https://www.schonerivieren.org/rivier/de-maas/
https://www.schonerivieren.org/rivier/de-maas/


IVN Maastricht en de Jekerdal-scharrelkids helpen graag mee met 
deze opruimactie. 
Op zaterdag 1 april starten wij met een opruimactie in Itteren vanaf 
de Holdreef, parkeerplaats Maasvallei.  We beginnen om 10.00 uur 
en gaan door tot ongeveer 12.30 uur. De nodige opschoonmateria-
len zoals afvalknijpers, hesjes, (neem voor de zekerheid je eigen 
werkhandschoenen mee) worden ter beschikking gesteld door het 
CNME. Het terrein is zo gekozen dat ook de Jekerdal-scharrelkids 
mee kunnen doen. 

Aanmelden kan via de link 
(max 40 deelnemers):

  Ja, ik doe mee!  

Je ontvangt na aanmelding een 
bevestiging van Maas Cleanup <acties@maascleanup.nl

Voor problemen met aanmelden kun je mailen naar 
Vanessahilwig@gmail.com 
Voor overige informatie kun je ook terecht bij Vanessa.

https://acties.maascleanup.nl/s/action/a0r5I000003ktKvQAI/open-ruimactie-itteren-met-ivn-maastricht-en-scharrelkids
https://acties.maascleanup.nl/s/action/a0r5I000003ktKvQAI/open-ruimactie-itteren-met-ivn-maastricht-en-scharrelkids
mailto:Vanessahilwig@gmail.com
mailto:Vanessahilwig@gmail.com


Maastricht

Heb je ook iets te melden?

Heb je een bijzondere waarneming gedaan, een mooie foto gemaakt 
of weet je niet precies wat je gefotografeerd hebt? Heb je ander na-
tuurnieuws of heb je een filmpje gemaakt?
Stuur je vraag, foto, film of verhaal naar ons, wij zorgen dat alle leden 
kunnen meegenieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft.
Stuur naar:
Chris van den Ende
e-mail: chris.vandenende@gmail.com


