Dierenpolitie
Voor meldingen van dierenmishandeling,
verwaarlozing e.d. Telefoonnummer 144
is zeven dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar tegen lokaal tarief.

Dierenpark Maastricht (Stadspark)
Gemeente Maastricht
In het heringerichte Dierenpark zijn m.i.v. 2019 damherten,
moeflons, fazanten en ooievaars te zien.
In de door het park stromende Jeker en in de eendenvijver
leven ganzen, waterhoentjes en eenden.

Last van plaagdieren?
Er zijn heel veel soorten plaagdieren,
zoals insecten, ratten en muizen. Hoe en
waarom komen ze binnen? En vooral,
hoe kom je er vanaf? Fauna Beheer van
de gemeente Maastricht
Tel. 06 – 55 45 99 88
Stichting Dier in Nood is een
Dierenbeschermingsorganisatie
in Maastricht en ondersteunt financieel
organisaties op het gebied
van dierenwelzijn

https://dierinnoodmaastricht.nl
De Dwaze Herder is een restaurant
met een terras, speeltuin en een kleine
kinderboerderij aan de Slakweg 5
in Maastricht. Tel. 043 - 4085762

Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel. 0900 – 4433224 (50 cpm) / www.dalz.nl
Vervoer van gezonde, zieke of gewonde dieren. Opvang en
plaatsing kleine huisdieren als konijnen, cavia’s e.d. Er zijn
ook pensionmogelijkheden voor kleine huisdieren als
konijnen en cavia’s. Overleden dieren kunnen op afspraak
gebracht of opgehaald worden.

Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel. 043-2043012 www.animalsfaith.nl
Dierencentrum met pension, dagopvang, gedragstherapie,
hondenschool, trimsalon en dierenkliniek.

De in deze folder vermelde organisaties
hebben elk een eigen beherende instantie
en werken op veel gebieden samen.

en Kinderboerderij Pietersheim
in Lanaken
Tel. 043 -3219941
www.cnme.nl
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Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel. 043- 3474786 / www.daalhoeve.nl
Typisch Limburgse hoeve met binnenplaats,
horecaruimte met terras, bijenhuis, weides en
boerderijwinkel. Naast boerderijdieren zijn er ook
uitheemse dieren te zien. Op de wandelroute De
Eetbare Loper maak je kennis met onder meer
lokale fruit- en groentesoorten.
Open:

di t/m vr. 10.00 u. – 17.00 u.
za. 12.00 u. – 17.00 u.
zo. 12.00 u. – 19.00 u.

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel. 043 - 7370009 www.kinderboerderijdeheeg.com
Educatieve kinderboerderij met natuurspeeltuin. Tevens zijn
er een hooimijt, vlindertuin, en een geiten/schapenstal. In
het winkeltje zijn eieren, (seizoen gebonden) fruit, noten,
jam, honing en compote te koop. Dieren: verschillende
schapenrassen geiten, Kune-Kune varkens, pony’s, ezels,
konijnen, kippen,eenden, pauw, cavia’s en reptielen.
Verhuur activiteiten ruimte voor o.a. kinderfeestjes (zie
website).
Open: iedere dag van 9:00-16:00 u.

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1,
6229 XT Maastricht (Heugem)
Tel. 06 – 22 55 34 86

Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a,
6222 BW Maastricht
Tel. 06 – 34 11 26 20 /
www.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Boerderij voor mensen met een verstandelijke
beperking en tevens als kinderboerderij
toegankelijk voor publiek. De boerderij is ingesteld
op rolstoelrijders en er is een aangepaste
speeltuin. Schoolprogramma, picknickplaatsen en
een kantine met een terras.
Dieren: paard, varkens, schapen, geiten, konijnen,
cavia's, watervogels, pluimvee en volièrevogels.

Kinderboerderij Limmel bij Hoeve Rome ligt in de
Landgoederenzone. De boerderij heeft een
duidelijke buurtfunctie, maar ook scholen weten de
boerderij te vinden. Er is een aantal weilanden, een
multifunctionele speelvoorziening en een terras.
Dieren: geiten, schapen, konijnen, cavia’s, kippen,
hangbuikzwijntjes, pony’s en chinchilla’s, .

Open: iedere dag van 10.00-17.00 u.

Open: iedere dag van 10.00 u. – 17.00 u.

Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Scharn)
Tel. 088 – 50 69 70

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
www.pietersheim.be

Werkproject voor psychiatrische patiënten en tevens
als kinderboerderij toegankelijk voor publiek.
Parkgebied met verharde wandelpaden en
speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden.
Ingesteld op rolstoelrijders.
Dieren: pony’s, ezels, schapen, geiten, konijnen,
en kippen.

Kinderboerderij aan de rand van het Nationaal Park
Hoge Kempen, met twee leslokalen, een verblijfsruimte
met logeermogelijkheid, een houten speeltuin en een
eetcafé met terras. Dieren: boerenpaard, koeien, ezels,
schapen, geiten, konijnen, kippen, varkens, herten en
watervogels.

Open:

Open:

ma. t/m vr. 9.00-12.00 u. / 13.00-16.00 u.

iedere dag van 9.00- 21.00 u.
Het educatief centrum op werkdagen van
8.30-12.00 u. / 13.00-16.15 u.

