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Langs de dieren
Op de fiets langs de dieren is bedoeld voor volwassenen met of
zonder kinderen * . In totaal duurt een hele route langs alle
locaties, zoals wij hem gefietst hebben zo’n 2,5 uur (± 25 km),
maar je hoeft ze ook niet allemaal op één dag te bezoeken.
Achterin dit boekje vind je meer info over de tips op de kaart.

Bij de dieren

tip

In de stad kom je niet meer zomaar vanzelf in aanraking met
(boerderij-)dieren. Door strenge regels mag je ook niet zomaar
even bij een boerenbedrijf binnenlopen en bovendien liggen die
boerderijen vaak ver weg. Toch kun je nog steeds ’de boer op’. Op
een kinderboerderij bijvoorbeeld leer je de dieren echt kennen.

Tussen de dieren
Op veel plekken mag je ook helpen om de dieren te verzorgen. Aan
ieder dier zit wel een luchtje, ieder dier voelt anders aan en ieder
dier heeft iets bijzonders. Je merkt snel genoeg of ze het naar hun
zin hebben. Dat haal je niet uit boeken, uit films of van internet
en dat leer je niet op school. Daar moet je zelf bij zijn!
De vragen zijn bedoeld voor kinderen, maar misschien ben je zelf
ook wel benieuwd naar de antwoorden. Soms vind je het antwoord
op een andere plek in het boekje. Weet je het niet? Vraag het de
mensen die er werken.
Voor de openingstijden van de kinderboerderijen en de
dierenambulance: zie de websites, facebookpagina’s of bel even op.

* Het fietsen gebeurt op
eigen verantwoordelijkheid

Noem je het vlees
van onze varkens
‘eko’ of ‘scharrel’ ?
Kunnen geiten
doodgaan als
ze plastic
zakken eten ?
Zie je verschil tussen
de koeien op de
boerderij?

Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht
www.daalhoeve.nl
043 - 3474786

Schapen houden Nederland boven water
Schapen stammen af van de moeflon.
Tegenwoordig worden schapen hoe langer hoe meer ingezet bij
het beheer van natuurgebieden. Een herder is ook steeds meer
een deskundige op het gebied van natuur en milieu geworden.
In Maastricht zie je af en toe een hele schaapskudde door de
stad trekken van het ene natuurgebied naar het andere.
Eén keer per jaar staan de schapendames er gekleurd op. De
ooien zijn dan gedekt door de ram met een gekleurd ‘dekblok’.
Zo ziet de herder meteen wanneer een ooi er gekleurd op staat
en dus gedekt is.
Nu hoeft alleen nog de vermoedelijke geboortedatum
uitgerekend te worden. De draagtijd is 5 maanden min 5 dagen
Vooruit met de geit
Op bijna iedere kinderboerderij zie je geiten, Ze klauteren
graag, maken altijd ruzie met elkaar, proberen te ontsnappen of
bedenken andere dingen die niet mogen. Geiten zijn
planteneters maar ze vreten bijna alles, hun eigen hok, de
veters uit je schoenen of de bast van de bomen in hun wei.
Bomen in een geitenwei moeten dus goed beschermd worden
met een boomkorf of hekwerk.
In Nederland zijn veel verschillende soorten en rassen geiten,
die voor verschillende doelen gehouden werden of worden
(melk, vlees, begrazing).
Sommige Nederlandse rassen zijn zeldzaam geworden zoals
de Nederlandse landgeit en de Nederlandse bonte melkgeit.
Gelukkig wordt het door een aantal hobbyfokkers en
kinderboerderijen in stand gehouden.
Een waarheid als een koe
Koeien worden gehouden voor het vlees, de huiden en de melk.
De meeste koeien in Nederland zijn melkkoeien. Ze geven wel
30 liter (de boeren noemen dat kilo’s) melk per dag. Ze worden
twee keer per dag gemolken. Vroeger molken de boeren met de
hand, tien koeien per uur. Nu zijn er melkmachines. Op
sommige boerderijen staan zelfs melkrobots. Een koe die
gemolken wil worden, loopt daar zelf een paar keer per dag
naar toe.
De Galloway is het oudste runderras van Groot-Brittannië en is
ontstaan in de landstreek Galloway in het zuidwesten van
Schotland. De Galloway is klein tot middelgroot van stuk. Het
haar is lang, zacht en golvend met dichte ondervacht. De meest
voorkomende kleur is zwart. De pasgeboren kalfjes zijn
mahoniebruin.
Galloways worden veel ingezet in natuurgebieden omdat ze

Hoeveel
damherten tel je ?
Is een moeflon familie
van het schaap of
van de geit?
Hoeveel soorten
watervogels
tel je?

Een hert is altijd alert
Dat betekent dat een hert altijd oplet of er gevaar dreigt. Het
damhert is een van de bekendste hertensoorten. Ze worden
vaak in parken gehouden. De kleur is roodgeel tot grijsbruin met
witte vlekken. In de winter zijn ze iets donkerder van kleur.
Damherten kunnen heel hard rennen en daarbij sprongen van
2,5 meter ver maken. Als ze opgejaagd worden kunnen ze wel 2
meter hoog springen!
De mannetjes hebben een afgeplat gewei. De vrouwtjes hebben
geen gewei. Rond april/mei verliest het mannetje zijn gewei en
in juli/augustus is het weer opnieuw aangegroeid. De fluwelen
huid om het nieuwe gewei jeukt heel erg en daarom wordt dat
langs de bomen afgeschuurd. Dat heet ‘vegen’.
Een vreemde eend in de bijt
In het voorjaar zitten er heel veel eenden in het stadspark,
vooral mannetjeseenden. Omdat mensen het leuk vinden
eendjes te voeren, hoeven die zelf niet meer naar voedsel te
zoeken. Zo hebben ze alle tijd om de vrouwtjeseenden lastig te
vallen. Sommige eenden broeden boven in een wilg langs het
water, waardoor de pasgeboren eendjes een flinke buiteling
moeten maken om in het water terecht te komen en achter hun
moeder aan te zwemmen.
Veren beschermen een vogel tegen regen en kou. Onder de
veren zit een warm donslaagje. Ze smeren een vetachtige stof
uit een klier op hun stuitje over hun veren om die waterdicht te
maken.
Veren verslijten en worden door nieuwe veren vervangen.
Vogels zijn dan in de rui. De meeste vogels kunnen in de rui
gewoon blijven vliegen omdat niet alle veren tegelijk worden
vervangen. Eenden ruien wel alle slagpennen tegelijk en
kunnen dan enkele weken niet meer vliegen. Zij verstoppen zich
op een plek waar voldoende voedsel te vinden is.
Jonge waterhoentjes zijn echte punkers
Waterhoentjes zijn watervogels die bijna overal in Europa
voorkomen. Hun rode snavel met gele punt is heel opvallend.
Als ze zwemmen of lopen staat hun staart recht overeind. De
witte veren onder de staart zijn dan heel goed zichtbaar voor de
jonge waterhoentjes die hun moeder zo goed kunnen volgen. Bij
het zwemmen gaat de kop van waterhoentjes op en neer. Op
het land maken ze grote rustige passen.
Waterhoentjes hebben typische moeraspoten met lange, platte
tenen, zodat ze niet al te diep wegzakken op drijvende
waterplanten. Ze maken een nest langs de waterkant,
verborgen tussen de dichte oeverplanten.

Hoeveel paarden tel je?
Heeft een cavia
snorharen ?
Wie heeft meer kleuren:
de parkiet of de
kanarie?

Maasvelderweg 1
Maastricht/Heugem
06 – 22 55 34 86

Werken als een paard
Ongeveer 5000 jaar geleden ontdekten mensen dat je paarden
ook aan het werk kon zetten in plaats van alleen maar erop te
jagen en ze op te eten. Voor de verschillende werkzaamheden
zijn er ook verschillende rassen ontstaan, zoals trekpaarden en
rijpaarden.
In de natuurterreinen in en rondom Maastricht zorgen wilde
paarden (Koniks) ervoor dat er een afwisselend natuurgebied
ontstaat met veel verschillende soorten planten, bomen,
struiken en dieren. Die paarden mag je natuurlijk nooit voeren of
aaien. Gewoon zo’n 25 meter afstand houden en er naar kijken.
Je ziet ze ook in het natuurgebied bij Kasteel De Hoogeweerth,
dat is bij Maasveld in de buurt.
Melkgeiten
Geiten zijn voor de mens altijd heel belangrijk geweest. Ze
spelen het namelijk klaar om in kale gebieden te overleven waar
menig ander huisdier al lang van de honger zou zijn
doodgegaan. Rond het jaar 1900 werd de geit ook wel de koe
van de arme man genoemd, omdat veel mensen geen geld
hadden voor een dure koe.
Wilde geiten hebben horens en een goede schutkleur. In de
vrije natuur moeten ze zich immers kunnen verdedigen of zich
kunnen verstoppen. Als huisdier hoeft dat niet; er wordt immers
voor ze gezorgd. Er wordt zoveel mogelijk gefokt met dieren die
geen horens hebben. Dat is ook makkelijk in de omgang.
Een goede melkgeit geeft ongeveer 6 liter melk per dag.
Geitenmelk is lichter verteerbaar dan koemelk en geitenkaas is
erg in trek.
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
Sommige vogels worden al minstens 4000 jaar als huisdier in
gevangenschap gehouden en gefokt. Ze zijn hun wilde ‘haren’
en hun drang naar vrijheid kwijt. Toch hebben ze hun natuurlijke
gedrag niet verloren: grasparkieten hebben liever een
soortgenoot dan een spiegeltje.
Parkieten horen tot de papegaaienfamilie en komen
oorspronkelijk uit Australië. Grasparkieten behoren tot de
papegaaienfamilie en komen oorspronkelijk uit Australië. De
grasparkiet komt in vele kleuren voor. Als grasparkieten van
jongs af aan door mensen worden verzorgd, worden ze heel
tam en leren ze zelfs woordjes nazeggen. Grasparkieten spelen
graag. Ook parkieten willen graag kunnen vliegen en niet alleen
maar van de ene stok op de andere hippen.

Welk dier lijkt het
meest op een paard ?
Waarom worden in de
vlindertuin de
brandnetels niet
weggehaald ?
Zijn pony’s
kuddedieren ?

Maastrichterweg 2b
Maastricht/De Heeg
www.kinderboerderijdeheeg.com
043 - 7370009

Koppig als een ezel?
De ezel stamt af van wilde ezels die in kuddes rondtrokken in
Noordoost Afrika. In het Romeinse rijk werden ezels ook
gehouden om de melk. Ezelinnenmelk was niet alleen heel
geschikt voor baby’s en zieke mensen maar ook als
schoonheidsmiddel voor vrouwen die een prachtige huid wilden
hebben. Een ezel is familie van het paard. Kruisingen tussen
beide soorten zijn mogelijk, maar die zijn meestal onvruchtbaar:
Muilezel: kruising tussen ezelin en paardenhengst
Muildier: kruising tussen paardenmerrie en ezelhengst.
Een oen of een kluns is trouwens een gecastreerde ezel.
Op de kinderboerderij De Wieringenberg worden ezels ingezet
voor therapeutische doeleinden. Ezelstal Hans en Grietje
organiseert daarnaast ook wandelingen en workshops.
Een Dagpauwoog speelt blufpoker
Vlinders zijn de mooie jongens en meisjes onder de insecten.
Er zijn dagvlinders en nachtvlinders. Motten zijn bijvoorbeeld
nachtvlinders. Vlinders komen als rupsen uit de eitjes, eten zich
zo vlug mogelijk groot en groeien ongeveer vier tot vijf keer uit
hun vel voor ze zich verpoppen. Als pop hangen ze aan takken
of onder bladeren. In het binnenste van de pop verandert de
rups in een paar weken tijd tot vlinder. Iedere vlindersoort legt
eitjes op zijn favoriete plantensoort. De rupsen van Koolwitjes
houden van koolbladeren en de rupsen van Dagpauwogen eten
brandnetels.
De Dagpauwoog heeft grote nep ogen op de vleugels. Dan lijkt
het net alsof er een heel groot beest bij die ogen hoort. Zo
proberen ze te voorkomen dat ze opgegeten worden.
Honger als een paard
De Shetlander komt oorspronkelijk uit Schotland. Shetlanders
worden daar nog steeds voor allerlei doeleinden gebruikt. Het
dier is niet groter dan 1,20 meter (schofthoogte). De brede
staart groeit tot op de grond en de manen vallen vaak naar twee
kanten. Het is een sterke trekpony maar kan ook heel koppig
zijn.
Het is heel lastig om op een kinderboerderij een paard of een
pony te houden. Ze kunnen namelijk om twee redenen heel
vervelend worden: te weinig te doen hebben of stiekem toch
gevoerd worden door bezoekers.
Door het voeren door bezoekers (of dat nou gras is of brood)
leren ze bedelen. En een bedelend paard en een zeurende
pony gaan uiteindelijk bijten. En bijtende paarden en pony’s
hebben op een kinderboerderij niets meer te zoeken.

Past de geur van
een hangbuikzwijntje
in jouw huis of tuin ?
Wie zingt er bij de
kanaries zo mooi?
Het mannetje of het
vrouwtje?
Worden alpaca’s
ook geschoren?

Slakweg 5
Maastricht
www.dwazeherder.nl
043 - 4085762

Een Alpaca is een hoogvlieger
De Lama en de Alpaca zijn familie van de kameelachtigen.
Alpacas zijn kleiner dan Lamas en komen voor op de
hoogvlakten van Zuid-Amerika. Ze worden gehouden voor de
wol en worden minstens om het jaar geschoren.. Een Alpaca
eet alleen plantaardig voer en heeft 3 magen i.p.v. 4 zoals bij
andere herkauwers als koe, schaap, hert en geit. Er wordt 1
jong geboren na een draagtijd van ongeveer 11 maanden. Het
jong drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder.
Alpacas zijn kuddedieren, maar het zijn zeker geen
knuffeldieren. Alpaca’s kunnen goed van zich af schoppen of
bijten als ze zich bedreigd voelen. Dat geldt vooral voor de
mannetjes. Een vrouwtje zal dan eerder alleen spugen. Normaal
gesproken zullen alpaca’s alleen naar andere dieren spugen en
niet naar mensen.
Varkens zijn net mensen
Varkens en mensen zijn alleseters: ze eten plantaardig en
dierlijk voedsel. Varkens schreeuwen altijd meteen als ze in het
gedrang komen of als ze vastgepakt worden. Dat komt door hun
vroegste jeugd: als biggetje moet je heel hard schreeuwen als je
onder je moeder bekneld dreigt te raken.
Varkens zijn slimme en aanhankelijke dieren. Ze kunnen goed
opgevoed worden en zijn van nature zindelijk. Sommige
mensen houden een hangbuikzwijntje als huisdier.
Het hangbuikvarken is afkomstig uit Vietnam en wordt daar op
het platteland gehouden om het vette vlees. Omstreeks 1960
werd het in Europa ingevoerd als proefdier voor laboratoria en
later vond het zijn weg naar kinderboerderijen en dierentuinen.
Voor het houden van varkens, ook als ze als huisdier gehouden
worden, gelden strenge regels.
Een kanarie heeft veel noten op zijn zang
De wilde kanarie komt voor op de Canarische eilanden en werd
al meer dan vierhonderd jaar geleden door Portugese
zeevaarders meegenomen naar het vasteland van Europa. Veel
vogelsoorten wordt al heel lang als huisdier in gevangenschap
gehouden en gekweekt. Als ze in de vrije natuur zouden worden
losgelaten, zouden ze dat waarschijnlijk niet overleven. In de
winter zijn er te weinig zaden en de meeste volièrevogels
kunnen ook niet tegen temperaturen van minder dan 5˚ Celsius
zonder een windvrij nachthok. Volièrevogels hebben hun
natuurlijke gedrag niet verloren: kanaries fluiten omdat ze een
vrouwtje willen veroveren en een eigen gebiedje willen
afbakenen.
Het is een misverstand dat een mannetjeskanarie niet meer fluit
als hij samen met andere vogels wordt gehouden.

Wat is
een plofkip?
Hoe oud kan een
cavia worden ?
Hoeveel
kauwbewegingen
maakt een schaap of
geit bij het
herkauwen ?

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

Pauw, pauw, pauw ik ben mooier dan jou!
Pauwen zijn vooral bekend om de soms wel 1,5 meter lange
staart van de mannetjes, waarmee hij het vrouwtje het hof
maakt. De blauwe pauw die het meest wordt gehouden, komt
oorspronkelijk uit Azië
Pauwen zijn groepsdieren en worden in groepen van minimaal
één hen en een haan gehouden. Blauwe pauwen kunnen het
hele jaar buitengehouden worden. De meeste pauwen zijn
honkvast en zullen op het ‘eigen’ terrein blijven. Ze slapen het
liefst in een boom.
Een keer per jaar, in juli/augustus gaan ze in de rui en de
pauwhaan verliest dus zijn lange staart. Die groeit langzaam
weer aan en is in februari weer op lengte.
Wie wil mijn marmotje zien?
Cavia’s worden wel eens marmotjes genoemd, maar marmotten
zijn een stuk groter en komen in Nederland niet voor.
Marmotten leven in de bergen van bijvoorbeeld Zwitserland of
Oostenrijk. Zij houden een winterslaap, vandaar de uitdrukking
‘slapen als een marmot’.
Cavia’s komen oorspronkelijk uit Zuid Amerika. Daar werden ze
door de Inca’s al gehouden om het vlees. Wilde cavia’s zijn
bruingrijs van kleur en leven in kleine groepen van ongeveer
tien dieren. Ze eten gras en kruiden.
Cavia’s worden ‘kant en klaar’ geboren. Ze lopen bijna meteen
rond, hebben een vacht, kunnen zien en eten al gauw vast
voedsel.
Kies eieren voor je geld
Kippen zijn van nature heel druk bezig. Ze scharrelen graag
samen met hun soortgenoten de hele dag rond, op zoek naar
lekkere hapjes zoals graantjes, insecten en gras. Af en toe
nemen ze een stofbad om zich te beschermen tegen
ongedierte. Als een hen een ei gaat leggen, zoekt ze een rustig
plekje en kakelt net zolang tot de klus geklaard is.
Aan een eierdoosje kun je zien hoe de legkippen van die eieren
gehouden worden. De ‘halve haantjes’ en de kipfilets zijn maar
zo’n 6 weken oud geworden.
De kippen en haantjes in de scharrelboerderijen of in
biologische boerderijen hebben een beter en een langer leven,
maar de eieren en het vlees zijn wel duurder. De boer moet ook
kunnen rondkomen als hij minder dieren kan houden en de
verzorging ervan kost meer tijd.

Wat is een
‘tweedehands’
konijn ?
Voelt een
slang koud
of warm ?
Is een uil
een huisdier ?

Francois de Veyestraat 9
Maastricht
www.dalz.nl
0900 – 44 33 224 (50cpm)

Konijn of haas?
Oorspronkelijk kwamen wilde konijnen alleen in Spanje en
Noordwest Afrika voor, maar werden in de loop der eeuwen
door de mens over de hele wereld verspreid, vooral ten
behoeve van de jacht. De Belgische Haas is een konijnenras
dat veel op een haas lijkt.
Hazen en konijnen zijn twee totaal verschillende dieren, al lijken
ze bedrieglijk veel op elkaar. Een haas is groter dan een konijn
en heeft langere achterpoten. Hazen leven boven de grond, in
akkers en weilanden. Zij graven geen holen maar verbergen
hun jongen in een ondiepe kuil, een ‘leger’. Ze leven het liefst
alleen.
Wilde konijnen leven in familiegroepen in zelfgegraven holen.
Wilde konijnen gaan zelden meer dan 200 meter van hun hol
vandaan. Regelmatig rennen ze met de hele groep zo’n kwartier
aan een stuk in het rond. Waarschijnlijk om fit te blijven.
Onderzoekers denken ook dat konijnen het gewoon leuk vinden
om hard heen en weer te rennen.
Een addertje onder het gras?
Meer dan 65 miljoen jaar geleden ontstonden de slangen uit
hagedisachtige dieren. De huid van een slang is niet glibberig,
maar droog en glanzend. Die huid wordt bij de vervelling door
de slang zelf meestal in één stuk afgestroopt. Veel soorten
hebben prachtige kleuren of schitterende patronen.
In het algemeen zijn slangen in te delen in gifslangen,
wurgslangen en slangen die in één keer hun prooi vangen en
doorslikken. Veel soorten kunnen in gevangenschap erg tam
worden. Niet-giftige slangen zijn Noord Amerikaanse
rattenslangen, Taiwanese streepstaartslangen en
kousebandslangen. Bij het houden van slangen komt heel wat
kijken, zoals een goed ingericht terrarium. Volwassen slangen
hoeven maar eenmaal per week gevoerd te worden, maar
drinkwater moet wel steeds beschikbaar zijn.
Wie niet weg is wordt gezien
Uilen kunnen hun kop bijna 180º draaien en hun scherpe ogen
ontgaat bijna niets. Uilen kunnen zo goed horen dat ze een
veldmuis onder de bladeren en zelfs onder sneeuw kunnen
horen ritselen.
De Oehoe is de grootste uilensoort ter wereld en wordt zo’n 65
cm groot. De vleugels hebben een spanwijdte van wel 1,5
meter! Boven op de kop bevinden zich twee grote oorpluimen
en de grote ronde ogen zijn geel of oranje van kleur.
In Maastricht broeden de Oehoes al ongeveer 25 jaar in de Enci
groeve op de Sint Pietersberg
Oehoes jagen op duiven, kraaien, eksters, konijnen en jonge

Interessante plekken om eventueel op een
ander tijdstip te bezoeken.
De monumentale Begraafplaats Tongerseweg is een van de oudste algemene
begraafplaatsen van Nederland en dateert uit 1812. Deze begraafplaats is in de
loop der jaren uitgebreid en is momenteel ca. 12 ha. groot. De vele oude bomen
zoals treurberken, cipressen en sequoiadendrons, de bijzondere planten, dieren
en paden geven deze niet alledaagse locatie een parkachtige uitstraling.
www.begraafplaatstongerseweg.nl/florafauna

Het Jekerdalpark is een samenspel van kunst en natuur met in steen gegraveerde
poëzie of markeringen gemaakt van overblijfselen uit de natuur of
vestingwerken. De Jeker kabbelt door het hele gebied met gazon en exotische
boomgroepen, grasland met inheemse boomgroepen, een tuinencomplex en een
kersenboomgaard. www.cnme.nl/locaties/jekerdalpark . Bezoek ook eens
CNME Natuurtuinen Jekerdal.
Het huidige stadspark werd in 1837 officieel geopend als stadswandelpark en
werd in de loop van de 19e en 20ste eeuw verder ingericht in de Engelse
landschapsstijl met slingerende paden, een grote vijver, een grote variatie aan
planten en tal van zeldzame bomen. Het stadspark bestaat uit een aantal
deelparken, die alle verschillend in sfeer en functie zijn.

De Kleine Weerd is een rivier-natuurgebied dat regelmatig overstroomt. Dwars
door het gebied loopt nog een oude ondiepe stroomgeul van de Maas, die bij hoog
water snel volstroomt.. Wilgen en elzen vormen een natuurlijkere
oeververdediging. De steile wand is een prima broedplaats voor de ijsvogel..
Konijnen houden samen met de koniks de grasmat kort. Tjiftjaf, zwartkop,
grasmus, winterkoning en zo'n dertig andere soorten zijn vastgestelde
broedvogels in de jonge bosschages. Nectarplanten trekken veel algemene
dagvlinders, bijen en wespen. www.limburgs-landschap.nl/gebieden/kleine-weerd

Pietersplas is met 141 hectare de grootste grindplas van Zuid-Limburg. Het
parkachtige landschap in de zuidoosthoek maakt ook deel uit van de Pietersplas.
In voor- en najaar is het gebied belangrijk voor doortrekkende watervogels. Het
natuurgebied in de zuidoosthoek is vroeger als park aangelegd met daarin
grasvelden, bosjes en enkele vijvers, waarvan een in open verbinding staat met de
Maas. Koniks en konijnen houden het gras kort.
www.limburgs-landschap.nl/gebieden/pietersplas

De Torenmolen van Gronsveld is éën van de vier torenmolens en tevens de meest
zuidelijke in Nederland en dateert uit de 17e eeuw. Woonhuis, stal en schuur
werden in de 19e bijgebouwd. Er wordt nog regelmatig gedraaid en gemalen.
www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=416

De Groene Loper is een langgerekte bomenlaan van ongeveer 2,7 km lengte met
meer dan 1000 bomen. De dubbellaagse Koning Willem-Alexander tunnel
eronder laat het doorgaande en lokale verkeer doorstromen. Het voormalige
drukke A2 verkeerstrajekt tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein is
een plek geworden waar mensen bij elkaar komen om te wonen, te werken en te
recreëren. www.mijngroeneloper.nl

Nog meer weten over dieren?
https://dierinnoodmaastricht.nl

Al jarenlang is er een nauwe samenwerking tussen CNME en verschillende organisaties die in Maastricht
met en voor dieren werken. Dat zijn 5 kinderboerderijen, het Dierenpark, Animal’s Faith, de
Dierenambulance, stichting Dier in Nood Maastricht, de Dierenpolitie,en de afdeling Faunabeheer van de
gemeente Maastricht. Kinderboerderij Pietersheim in Lanaken in België maakt eveneens deel uit van die
samenwerking. Steeds wordt samen gezocht naar manieren om stadsmensen van alle leeftijden in
aanraking te brengen met en te betrekken bij dieren en de natuur. Zo wordt o.a. vier keer per jaar het
gezamenlijke informatieblaadje ‘Druk met Dieren’ verspreid. ‘Op de fiets langs de dieren in Maastricht’ werd
gecoördineerd en mee-opgezet door CNME Maastricht en regio www.cnme.nl
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