
Na zes succesvolle wandelingen 
met tijdslots, dit keer een fiets-
tocht van ca. 14 km langs de 
Westkant van Maastricht door 
acht wijken. We vertrekken en 
eindigen bij Boerderij Daalhoeve 
aan de Alesiahof 40 in Daalhof. 
Het is een afwisselende route met 
drie stops waarbij een gids uitleg 
geeft over bijzondere natuur.  
We fietsen langs initiatieven van 
volkstuinders, buurtbewoners, 
CNME en IVN. Werp een blik in de 
volkstuin van Daalhof, lees hoe de 
Romeinen hier te werk gingen en 
sta stil bij de kalkhelling langs het 
Albertkanaal, in juli vol in bloei 
met bijzondere kalkminnende 
planten. We passeren vele land-
marks waar je over het land-
schap, de archeologie en de 
geschiedenis rondom Maas-

tricht kan lezen en je fietst door 
het oudste landbouwgebied van 
Nederland.  
In Malberg is twee jaar geleden 
het eerste IVN Tiny Forest geplant 
met schoolkinderen in een door 
het CNME onderhouden Groene 
wig. Terug fietsen we door en 
langs diverse parken. Zo leer je 
Maastricht-West per fiets verken-
nen. 
Ter afsluiting van deze mooie 
fietstocht trakteren wij je op een 

drankje, want IVN Maastricht  
jubileert en trakteert! !
LET OP: 
Je fietst aan de hand van een route-
beschrijving, zonder gids, in tijdslots 
van enkele minuten met vier tot  
acht personen.  
Wil je samen fietsen geef dat dan 
aan. !
Aanmelden vooraf is verplicht. 
Voor aanmelden klik op de link: !
https://forms.gle/3jzgtATTMcjrAqsx6 !
Aanmelden kan tot donderdag        
8 juli 17.00 uur. !
Je krijgt dan uiterlijk vrijdag 9 juli 
verdere instructie over je starttijd en 
de routebeschrijving.		!!

1971          2021

IVN draagt bij  aan een  
duurzame samenleving door  

mensen te betrekken bij  natuur, 
milieu en landschap !

www.ivn.nl/maastr icht

Zondag 11 juli 
13.30 uur - Boerderij Daalhoeve, Alesiahof 40, Daalhof

Jubileumfietstocht  
Daalhof-Malberg-Caberg

Corona maatregelen: Meld je af indien je: - corona hebt; - huisgenoten/gezinsleden corona hebben; - korter dan 
2 weken genezen bent van het corona-virus; - één of meerdere van de volgende symptomen hebt: niezen, 
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts; - huisgenoten/gezinsleden bovenstaande symptonen hebben. !Doe 
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fotowedstrijd 
kijk op 

www.ivn.nl/maastricht 
voor meer 

info


