
Druk met dieren zijn ze bij 
 
Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof) 
Tel.: 043 - 3474786 
 
Kinderboerderij De Wieringenberg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.: 043 – 3671156 
 
Boerderij Oan Köbbes 
Maasvelderweg 1 
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem) 
Tel.: 043 – 3568700 
 
Activiteitenboerderij De Grubbe 
Vijverdalseweg 1 
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn) 
Tel.: 043 – 3685470 
 
Kinderboerderij Pietersheim 
Neerharenweg 12 
3620 Lanaken (B) 
Tel. 00 32 (0)89 712120 
 
Dierentehuis Maastricht 
Karveelweg 33 
6222 NJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3632197 
 
Dierenpark Maastricht 
p/a Meutestraat 23E 
6219 BJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3213760 
 
Dierenambulance Limburg Zuid 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm) 
 
Stichting Dier in Nood 
p/a Nekummerweg 19 
6212 NK Maastricht 
Tel.: 043 – 3211733 
 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
 

Woensdagmiddag 10 maart 
Kikkerdrilmiddag 

Kinderboerderijen in Daalhof, 
De Heeg en bij Vijverdal en bij 

de Dierenambulance. 
 

Woensdagmiddag 24 maart 
Lente activiteit 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 11 april 
Jonge Dierendag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 16 mei 
Kriebelfeestje 

Natuurtuinen Jekerdal 
 

Zondag 30 mei 
Dag van het Park/ 

Nat. Kinderboerderijweekend 
 

Zondag 6 juni 
Boerderijfeest  

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 20 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 



 
 

 

 Geiten in beeld door Q-koorts 

 
Er zijn strenge regels in verband met Q-

koorts, vooral op plekken waar het publiek 
komt. Zoals op een kinderboerderij.  Zo 
moeten de drachtige schapen en geiten  

vóór de geboorte worden afgescheiden van 
bezoekers tot en met 2 weken na  

de laatste geboorte.  
 

Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld op de 
kinderboerderij in Daalhof de geiten en 

schapen een behoorlijke tijd niet te zien zijn in 
het voorjaar. Wel wordt een camera in de stal 

opgehangen, zodat bezoekers het wel en 
wee van de dieren op een  

beeldscherm  
kunnen volgen. 

 
De dieren op de  

Maastrichtse  
kinderboerderijen worden regelmatig 

gecontroleerd en zijn gelukkig allemaal 
gezond. Toch moeten de kinderboerderijen 

zich ook aan de regels houden en  
blijft het daarom voorlopig stil  

rondom de lammertijd. 
 

Konijn als huisdier? 
 

Konijnen zijn net zoals honden sociale dieren. 
In de natuur leven ze in grote groepen.  

Een hond beschouwt het gezin als  
zijn roedel. Als hij de hele dag  
alleen gelaten wordt, krijgt hij  
niet genoeg aandacht, gaat  
zich vervelen en vervelend  

gedrag vertonen. 
 

Een konijn, alleen gelaten in een hok, is net 
zoiets. Ook al is het hok nog zo mooi en krijgt 
hij voldoende water en voer. Hij is wel alleen 

en kan niet rennen en spelen. 

Animal Cops in Nederland? 

 
Iedereen kent wel de serie Animal 
Cops op de zender Animal Planet. 
Een soort dierenpolitie gaat er in 

uniform op uit om dierenleed op te 
sporen en aan te pakken. Veel 
zaken komen voor de rechter  

en er worden behoorlijke  
straffen uitgedeeld. 

 
De Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) doet dit 
opsporingswerk in Nederland. In 
totaal zijn daarvoor 14  betaalde 

districtsinspecteurs en 150 vrijwillige 
inspecteurs beschikbaar.  

 
Zij kunnen dieren wel in beslag laten 

nemen, maar in Nederland wordt 
mishandeling van dieren (nog) niet 

als misdrijf gezien, waar zware 
straffen op kunnen staan. 

 
In Capelle aan de IJssel worden 

vanaf mei twee getrainde 
opsporingsambtenaren, een soort 

dierenpolitie, aangesteld om 
dierenleed op te sporen en aan te 

pakken. Het is een proef  
van een jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Padden op liefdespad 

 
Van oudsher loopt de paddentrek  
van eind februari tot begin april. 

 
De padden trekken van de plek waar 
ze overwinteren naar een plaats waar 

ze met elkaar kunnen paren. Dat  
kan een sloot, een ven of een vijver 
zijn. In ieder geval is het stilstaand 

water, liefst waar ze zelf geboren zijn.  
Als de paartijd voorbij is,  trekken  

de padden weer van de  
paarplaats weg. 

 
Padden leven  

hoofdzakelijk op het land,  
vaak ver van het water.   

Ze overwinteren in een holletje  
onder de grond 

 
In de paartijd moeten de dieren nogal 
eens een drukke weg oversteken. In 

het hele land zijn vrijwilligers dan druk 
in de weer om ze veilig naar  
     de overkant te brengen. 

 
Kikkerdril 

 
   Op woensdag 10 maart  

is het weer zover. Op verschillende 
plekken in Maastricht kunnen ouders 

met kinderen wat kikkerdril  
komen ophalen. 

 

Het is de dril van de bruine kikker die 
thuis verzorgd kan worden totdat  
het  kikkertjes zijn. Dan kunnen  

ze weer bij de afhaalplek  
worden  teruggebracht.  

 
Zie ook achterpagina. 

 

Wist jeGGG.Gdat binnenkort in de Natuurtuinen Jekerdal een echt mierenvolk van heel dichtbij te volgen is?  Fred Verseijden van mierenbak Fred Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud van de 
Gemeente Maastricht heeft er een gebouwd voor de Natuurtuinen. Die mierenbak,  een formicarium, wordt ook gebruikt bij een kleine diertjesles daarGGdat je aan de kleur van de oorlellen van 
een kip kunt zien of ze bruine of witte eieren legt? Een kip met een witte oorlel legt witte eieren en een kip met een rode oorlel legt bruine eieren. De kleur van de eieren heeft dus niets te maken 

met de kleur van de kipGGdat een paartje pimpelmezen wel duizend keer per dag op een neer vliegt om de jongen insecten te brengen?.......... dat bijen in de kast een ‘dansje’ doen voor de 
andere bijen als ze nieuwe bloemen gevonden hebben? Zo’n dansje is ook meteen een wegwijzer voor de andere bijenGG.dat een haas (dus ook de Paashaas) niet in een hol leeft, maar boven 

de grond? Zo’n nestplaats heet een ‘leger’GGde meest logische verklaring voor de herkomst van paaseieren lijkt te zijn dat  vogels eieren leggen in verlaten hazenlegers zodat die vroeger 
werden aangezien voor 'hazeneieren'GGook zou een Paasei een teken van vruchtbaarheid zijnGGdat varkens altijd direct schreeuwen als er tegen ze aan wordt geduwd of als ze vastgepakt 

worden? Die natuurlijke reactie stamt uit de tijd dat ze nog een biggetje waren. Het was hun enige waarschuwingsmiddel als ze onder hun moeder bekneld dreigden te rakenGG 

Mezen zijn slimmer dan we denken  

 
Lang is gedacht dat vetbollen in het 

voorjaar weggehaald moeten  
worden omdat de mezen  

daar hun jongen mee  
zouden voeren. 

 
Met het gevaar dat die  

zouden stikken in de pindabrei.  
Nu is bekend geworden dat de mezen 
de pinda’s wel zelf opeten (snelle hap 
met veel energie) en de jongen voeren 

met insecten, zoals dat hoort. 
 

Eenden blijven dooreten 
 

De eenden in het stadspark in  
Maastricht hoeven zich niet  
direct zorgen te maken over  

hun dagelijkse hap.  
            
           Veel mensen komen de  

‘eendjes voeren’, een bijna 
onuitroeibare traditie. Veel voer 

betekent, naast een groot  
aantal tevreden ratten, ook:  
hoe langer meer eenden. 

 
Het voeren heeft ook tot gevolg dat de 

mannetjes meer dan genoeg tijd 
hebben om zich volop op de  

vrouwtjes te storten met  
alle gevolgen van dien. 

 
Soms worden de vrouwtjes zo belaagd 

dat ze gewond raken of zelfs 
verdrinken. 

 
 
 

 

Deze jongen zoekt 
een goed tehuis. 
Asiel Maastricht 


