
Druk met dieren zijn ze bij 
 
Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof) 
Tel.: 043 - 3474786 
 
Kinderboerderij De Heeg 
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.: 0900-7009000 (10 cpm) 
 
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 
dierinnoodmaastricht@gmail.com 
 
Dierenpolitie 
Tel. 144 of 0900 - 8844 
 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
Zondag 11 maart 

Voorlichtingsmiddag 
Meer vogels in uw tuin 
www.ivn.nl/maastricht/ 

 
13 maart t/m 15 april 

Lammetjesdagen 
Boerderij daalhoeve 

 
Woensdag 1 februari 
Vogels in de winter 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 25 maart 
Kaasactiviteit 

Boerderij Daalhoeve 
 

Woensdag 14 maart 
Kikkerdrilactie 
Vanaf 14.00 u. 

Verschillende locaties 
www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda/ 

 
Zondag 29 april  

Hoevefeest op Hoeve Lichtenberg 
Sint Pieter 

Vanaf 13.00 u. 
 

Zondag 6 mei 
Met de hond op pad  

Sint Pietersberg 
14.00 – 16.00 u. 

Aanmelden bij Natuurmonumenten 
 

Zondag 13 mei 
Schapen worden geschoren 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 10 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
 
 
 
 
 
 

Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je 
terecht voor kindernatuurclubs 

voor verschillende leeftijden. 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com
http://www.ivn.nl/maastricht/


 
 

 

Muis zingt liedje om vrouwtje te versieren 

 
Mannetjesmuizen zingen liedjes als ze het 

muisjesmeisje van hun dromen willen 
versieren. Net zoals vogels dat doen.  

 
Dat het zingen  
door muizenmannetjes  
nog niet eerder is ontdekt, 
is niet zo raar. De tonen van  
hun liedjes zijn namelijk niet  
door mensen te horen.  
 

Plaagdierenbestrijding zonder vergif? 

 
Niet alles in rozengeur en maneschijn 

in de muizenwereld. Wat doe je als je last 
hebt van ratten en muizen? Vergif lijkt een 

makkelijke en afdoende oplossing.  
Toch blijft voorkomen beter dan  

genezen, zeker als het om  
vergif gaat! 

 
De gemeente Maastricht  

loopt al vooruit op mogelijke Europese 
regelgeving en gaat niet meer zonder meer 

vergif verstrekken of neerleggen. Eerst wordt 
gekeken hoe het probleem op een milieu-
vriendelijke manier opgelost kan worden. 

Maak je huis onaantrekkelijk voor ongedierte.  
Als ratten en muizen bv. in huis niets te eten 

vinden, hebben ze daar ook verder niks  
te zoeken en zullen wegblijven.   

 

Opruimen dus, gaten dichtmaken met 
ventilatieroosters en gewone 

 klapvallen neerzetten  
in het vervolg! 

 

  De gemeente zal wel altijd 
op afspraak langs blijven  

komen om advies  
te geven. 

 
 

Schapen, koeien en honden 

 
Een hond is van nature een roofdier, 
rent dus ook van nature graag hard 
achter een wegrennend dier aan.  

Het jachtinstinct ontwaakt.  
 

Een schaap is een prooidier,  
kan zich niet verdedigen en zal bij 
gevaar vluchten. ‘Rennen wat je  

rennen kan’ is dan het instinct. Soms 
rennen ze zich vast in de omheining 
of worden ze flink gebeten.  
Het komt ook voor dat  
er  schapen worden  
doodgebeten.  

 

Koeien zullen zich eerder 
verdedigen en de hond  

in het nauw drijven. Koeien kunnen 
een hond behoorlijk toetakelen.  

Er zijn hondenrassen die worden 
gebruikt om schapen en koeien te 
hoeden. Meer weten over honden? 

Kijk op www.cnme.nl 
downloads/dieren en planten:  
‘Doet u mij maar een hond’. 

 

Schmallenbergvirus  
 

Het Schmallenbergvirus is genoemd 
naar de plaats in Duitsland waar het 

virus voor het eerst ontdekt is.  
Het virus veroorzaakt afwijkingen  

bij ongeboren lammeren van 
schapen en geiten en bij  

ongeboren kalfjes. Het virus wordt 
overgebracht door een ‘knut’ een 

klein insect. Voor zover  
bekend, gaat het niet  

             over op mensen.  
     Natuurlijk altijd handen  
wassen na contact met dieren. 
 

 
 

144 Red een dier 

    
Bij de politie Limburg-Zuid zijn nu vijf 

agenten actief. De dierenpolitie zit ook 
bij het overleg tussen de organisaties 
die in Maastricht met en voor dieren 

werken. De dierenpolitie volgt in haar 
werk de ‘Vijf vrijheden van Brambell’, 
die sinds 1965 algemeen aanvaard 

worden als men het over  
dierenwelzijn heeft:  

 
Een dier moet vrij zijn: 

  
1. van honger en dorst 
2. van ontberingen door slechte 

leefomstandigheden  
3. van pijn, verwonding of ziekte 
4. van angst en stress 
5. om natuurlijk gedrag te vertonen. 

 
www.144redeendier.nl 

 
Waarom spint een kat? 

 

Hoe katten spinnen is nog steeds een 
raadsel, maar we denken wel te weten 
waarom ze spinnen. Zelfs grote wilde 

dieren, zoals de tijger of panter, 
spinnen. De meeste mensen  

denken dat een kat die  
spint tevreden is.  

 

Spinnen kan ook een teken van  
pijn of angst zijn. Sommige 

onderzoekers denken dat er twee 
‘valse’ stembanden achter de gewone 

stembanden zitten. Andere denken  
dat het geluid iets te maken heeft met 
de bloedsomloop. Meer weten over 

katten? Kijk op www.cnme.nl 
downloads/dieren en planten: 

 ‘Doet u mij maar een kat’. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wist je… dat er dit jaar weer een kikkerdrilactie plaatsvindt? Op woensdag 14 maart                                  kun je met je vader of moeder een beetje kikkerdril komen ophalen om thuis te verzorgen. 
Natuurlijk krijg je er ook een ‘gebruiksaanwijzing’ bij. Neem een schoon jampotje mee. Als de kikkertjes zo’n 3 maanden oud zijn, moet je ze terugbrengen. Kijk voor adressen: 
www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda/...........dat de verplichte registratie van puppies binnenkort in het bijzijn van de moederhond moet gebeuren? Dit om te voorkomen dat pups te vroeg bij hun 
moeder worden weggehaald……..dat het dit jaar ook het ‘Jaar van de Bever’ is? http://bever.zoogdiervanhetjaar.nl/ …….... en wist je dat er zelfs bevers in Maastricht voorkomen? Laatst zat er 
eentje op de Kesselskade onder een bankje……dat je binnenkort weer via webcams kunt meekijken in vogelnesten? Klik eens op www.beleefdelentejunior.nl van de Vogelbescherming. Speciaal 
voor kinderen. Je kunt er ook spelletjes vinden……..dat op de kinderboerderij in Daalhof ook vlees verkocht wordt? Dat is scharrelvlees en je weet tenminste zeker dat de dieren een goed leven 
hebben gehad……dat je op www.dierenasiels.com  heel makkelijk kunt zien welke honden en katten er zo allemaal in de Nederlandse en Belgische asielen zitten? Je kunt aangeven wat je 
ongeveer zoekt: vrouwtje, mannetjes, ras of geen ras, etc.  Natuurlijk moet je dan wel nog steeds afgaan op het advies van de mensen van het asiel. Die kunnen beoordelen wat bij jou past…… 

 
 

Jaar van de bij 

 
‘Als de bijen uitsterven, zal de 

menselijke samenleving in vier jaar 
volgen’: Albert Einstein.  

 
De honingbij wordt gebruikt als 

bestuiver voor veel plantensoorten  
zoals gewassen en fruitbomen. 
Momenteel is er sprake van een  
grote bijensterfte door ziektes, 
bevolkingsgroei, landbouwgif  

en de achteruitgang in de  
natuur. Daarnaast zijn er  

ook steeds minder imkers.  
 

Gevreesd wordt dat er ook steeds 
minder planten zullen zijn. Ook in de 

land- en tuinbouw merkt men dat minder 
groenten en fruit onze economie 

bedreigen. Kleine diertjes, 
 grote gevolgen. Zie ook: 

www.jaarvandebij.nl 
 

Kinderboerderij Pietersheim  
krijgt bijenhal 

 

De hal, eigenlijk een groot woord voor 
een ruimte van 8 bij 3,5 meter, maakt 
deel uit van een educatief project dat 
vooral gericht is op kleuterklassen. 

Er zal plaats zijn voor  
circa 4 bijenkasten. 

. 
Als het gebouwtje er eenmaal staat, 
kunnen per keer circa 25 kleuters de 

imker met zijn bijen aan het werk 
zien. De kinderboerderij werkt samen 

met de Belgische Imkerbond en 
Natuurpunt Lanaken. Een imker 

plaatst enkele bijenkasten en  
neemt ook de verzorging  
ervan voor zijn rekening. 

 

http://www.cnme.nl/
http://www.144redeendier.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda/
http://bever.zoogdiervanhetjaar.nl/
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.dierenasiels.com/
http://www.jaarvandebij.nl/

