
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? 

 

Zondagmiddag 11 juli 
Heksendag 

Natuurtuinen Jekerdal  
 

31 juli en 1 augustus 
Egyptian Horse Event 
Domein Pietersheim 

 
Vrijdag 3 september 

Boerderijpop 
Activiteitenboerderij De Grubbe 
 

Zondag 5 september  
Vlinderdag 

Natuurtuinen Jekerdal  
 

10, 11, 12 september 
Kermis op Maasveld 

 
18  t/m zo 26 september 

Groene Week in Maastricht 
www.cnme.nl 

 
Woensdag 22 september 

Hondendag in de wijk Malberg, 
Maastricht 

 
Zondag 3 oktober 

Dierendag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Maandag 4 oktober 
16.00 u. – 19.00 u. 

Open Dag 
Dierenambulance 

 
Woensdag 6 oktober 
Dierendagactiviteit 
14.00 u. – 16.00 u. 
Kinderboerderij de 

Wieringenberg 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 



 
 

 

Waarom niet voeren? 
 

Regelmatig krijgen Dierenambulance en de 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud  van de 
Gemeente Maastricht meldingen binnen over 
verkrachtingen van vrouwtjeseenden door de 

talloze mannetjeseenden in het stadspark. 
Door het voeren hoeven de eenden niet  

meer naar voedsel te zoeken en hebben tijd 
genoeg om de vrouwtjes lastig te vallen.  

Veel vrouwtjeseenden overleven  
dit ‘liefdesspel niet’. 

 
Op de meeste kinderboerderijen wordt het 

voeren door bezoekers niet meer toegestaan 
om de dieren te beschermen tegen te veel en 

verkeerd voer. In Lanaken zijn zelfs al  
eens twee grote trekpaarden dood 

gevoerd door bezoekers! 

 
Het voeren van keukenafval aan varkens is in 

Nederland bij de wet verboden omdat dit 
ziektes kan veroorzaken die op de mens  

kunnen overgaan. 
 

Bij paarden en 
pony’s bestaat 
voedernijd. Ze 

kunnen namelijk 
heel vervelend 

worden als ze door 
bezoekers gevoerd 

worden, ook al is dit ‘alleen maar’ gras. Ze 
gaan uiteindelijk zelfs bijten en trappen. 

Niemand zit te wachten op een vals  
paard op een kinderboerderij  

of in een natuurterrein! 
 

Duiven kunnen, net als andere stadsvogels 
ook zelf hun kostje bij elkaar zoeken, bijv. in 

parkjes of in de natuurgebieden  
in en rond de stad. 

 
 

Nog steeds worden er 
huisdieren gedumpt! 

 
Met de zomervakantie voor de deur, 
houden dierenambulance en dieren-
asiel hun hart vast! Niet ieder baasje  
zoekt namelijk ruim  
van te voren  
een goed  
vakantieadres. 

 
Vorig jaar ving de Dierenambulance 

over de 200 kleine huisdieren op, 
het merendeel daarvan bestaat  
uit konijnen. Dat aantal dreigt  

    dit jaar overtroffen te worden.  
Nog steeds schaffen  

mensen in een impuls  
huisdieren aan.  

 

Waar koop je een huisdier? 
 

Huisdieren koop je bij een goede 
fokker. Af en toe hebben kinder-
boerderijen ook dieren te koop. 

Zo krijg je goede informatie  
en weet je waar je dier vandaan 
komt. Je kunt ook een ‘tweede-
hands’ dier kopen bij de dieren-

ambulance of bij het asiel.  
Daar krijg je goed advies  

welk dier bij jou past. 
 

Pension voor kleine huisdieren 
 

Boerderij Daalhoeve en de 
Dierenambulance hebben 

pensionmogelijkheden voor kleine 
huisdieren als konijnen en cavia’s. 

Kosten zijn € 1,00 per dag (incl. voer 
en huisvesting). Eigen huisvesting 

meebrengen kan ook. Je moet  
wel tijdig reserveren. 

‘Streng verboden te voeren’ 
 
In sommige steden is de overlast door 

het voeren van dieren zo erg ge-
worden dat  het daar zelfs streng 
verboden is duiven en meeuwen 

 te voeren, zoals in Bristol in  
Engeland. De boetes kunnen  

heel hoog zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat dan te doen met ‘oud’ brood? 

 

Als het brood niet beschimmeld is, kun 
je er wentelteefjes, tosti’s, broodpap, 

paneermeel, geroosterd brood en nog 
veel meer lekkere dingen van maken. 

 

Wat te doen met etensresten? 
 

Kliekjes kun je meestal de volgende 
dag gewoon opbakken. Vaak kun je 
van een paar kliekjes zelfs een heel 

nieuw recept maken. 
 

Ons eten, ook brood, is niet gezond 
voor dieren (te vet, te veel, te zout of te 

eenzijdig), waardoor ze ziek kunnen 
worden en zelfs dood kunnen gaan. 

 

…….en als er echt niets meer van oud 
brood of etensresten te bakken valt, is 

er nog altijd de GFT- of de 
compostbak! 

Wist je……….…dat konijnen het beste buiten in de tuin gehouden kunnen worden? En dat een konijn alleen ook maar alleen is en zich vreselijk verveelt? Konijnen zijn graag bij andere konijnen; 
die praten dezelfde taal. Leuke voorbeelden van konijnenhuisvesting in de tuin vind je op www.konijnindetuin.n.l  Zulke verblijven maken een tuin een stuk levendiger en je konijnen hebben het 

geweldig naar hun zin……dat je natuurlijk nooit een hond in een auto achterlaat bij warm weer. Ook niet als de auto in de schaduw staat…… dat paardeneigenaren oververhitte paarden met het 
bit in lauw water laten drinken. Ze leggen ook wel eens een laagje hooi op het lauwwarme water. Zo kunnen paarden niet te veel ineens en te snel drinken……………..dat zgn. blauwalgen schoon 

en helder water veranderen in een troebele, stinkende massa? Het komt vooral voor in stilstaand water tijdens warme zomers. Bij mensen kan het diarree en huiduitslag veroorzaken. 
……….…dat op de kinderboerderij in Daalhof een zeldzaam varkensras wordt gehouden? Een Bonte Bentheimer. Lees meer op www.bontebentheimer.nl ….…….dat een konijn te veel warmte 

via de oren afgeeft? …..dat dieren minder voer nodig hebben als het heet is? ………dat er bij het CNME de laatste jaren meldingen binnen komen over katten die muurhagedissen en 
hazelwormen zouden vangen in de Hoge Fronten in Maastricht? Feit is in ieder geval dat de aantallen muurhagedissen daar in de afgelopen jaren sterk gedaald zijn…… 

Dieren zoeken verkoeling 
 

Ook dieren kunnen last van de warmte 
hebben. Honden hijgen om warmte 
kwijt te raken en zij zweten via hun 

voetzolen. Paarden en koeien  
zweten net zoals mensen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het is natuurlijk niet verstandig op het 
heetst van een tropische dag een grote 

wandeling met je hond te maken.  
Als honden, katten, konijnen en knaag-
dieren het te warm hebben gekregen 

kun je ze nat maken met koel  
water. Maak vooral  

de poten nat.  
 

Gebruik bij oververhitte dieren 
geen ijskoud water. De bloedvaten 

trekken dan samen waardoor het nog 
lastiger wordt om de lichaamswarmte 
af te geven. Breng het dier naar een 

plek in de schaduw en zorg voor  
vers drinkwater, niet ijskoud en  

niet te veel ineens.  
 

Sommige dieren die  
bijvoorbeeld op de  
oren weinig of geen  
  haar hebben moeten  
   worden ingesmeerd  
     met zonnebrand- 
      crème om verbran- 
       ding door de zon  
         te voorkomen.  


