
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? 

 
Zondag 24 oktober 

Zuurkoolmiddag 
13.00 u. – 17.00 u. 

Boerderij Daalhoeve 
 

Woensdag 27 oktober 
Hondendag in Malberg 

in de Groene Wig achter  
tijdelijk winkelcentrum 

13.30 u. – 16.00 u. 
 

Zaterdag 30 okt. 
Halloween  

Kinderboerderij De Wieringenberg 
 

Zaterdag 30 oktober 
Griezeltocht 

17.00 u. – 22.00 u. 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zondag 7 november 

Biomarkt / Slow Foodmiddag 
13.00 u. – 17.00 u. 

Boerderij Daalhoeve 
 

Woensdag 17 november 
Herfstactiviteit 

14.00 u. – 17.00 u. 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zaterdag 18 december 
Boerderij Oan Köbbes 

Kerstactiviteit 
 

Zondag 19 december 
kerstwandeling Pietersheim 
Opgeven: 00 32 89  72 2467 

 
Woensdag 1 december 

Sinterklaasmiddag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zondag 12 december 

Sfeermiddag 
14.00 u. – 19.00 u. 

Boerderij Daalhoeve 
 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 



 
 

 

Geen schapen aaien op de 
kinderboerderij? 

 
Een tijdje geleden kwam het alarmerende 

bericht dat je beter geen schapen op 
kinderboerderijen kunt aaien, vanwege 
mogelijke besmetting met o.a. Q-koorts.  
Dit bericht is zeker niet afkomstig van de 
Stichting Kinderboerderijen Nederland 

(SKBN), een overkoepelende organisatie 
voor kinderboerderijen in Nederland. Van 

gezonde dieren wordt je niet ziek. Wel is het 
zo dat je na contact met dieren, je handen 

moet wassen. Iedere bij de SKBN  
aangesloten kinderboerderij heeft  

een handenwasgelegenheid. 
 

             En toen waren het  
               er nog maar drie 

 
Alhoewel er nu wel veel eenden in het 

stadspark zitten, zijn dat niet allemaal de 
jongen van dit jaar. Van 12 jonge eendjes 

blijven er meestal maar een of twee in leven.  
De rest valt ten prooi aan steenmarters,  
ratten en vossen. Die moeten ook eten.  

In de natuur is het zo dat wanneer er  
bij een diersoort veel dieren opgegeten  

zullen worden, er ook heel veel  
geboren worden. Dat is ook  

zo bij ratten en muizen.  
 

Konijnen 
 

Jarenlang zag je amper konijnen in de natuur, 
maar dit jaar zijn ze massaal terug. Konijnen 

hebben een interessante levenswijze en 
vervullen een belangrijke rol in de natuur. 

Doordat konijnen grazen en graven houden 
ze een gebied open. Daardoor kunnen 

planten kiemen die normaal in een dicht 
grasland geen kans krijgen.  

 
 

 
 

De vos in de stad 

 
Dit voorjaar zat er een familie vos in 
de Hoge Fronten en in augustus zag 

een wandelaar twee vossen in de 
Kleine Weerd, bij hun geslaagde 

achtervolging van een konijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaagdierdeskundige Fred 
Verseijden van de gemeente komt al 
op een totaal  van 45 vossen in de 

stadsrand van Maastricht! 
 

Hun hoofdvoedsel, het konijn, neemt 
dit jaar enorm in aantal toe. Smullen 
voor de vos! Soms zetten mensen 
een tam huiskonijn, waar ze niet 
meer voor willen zorgen, uit in de 
natuur. Zo’n konijn weet natuurlijk 

van niks en is meteen de klos. 
Vossen moeten ook eten. 

 
Op kinderboerderijen en in het 

dierenpark wordt het pluimvee hoe 
langer hoe meer voor de  

nacht opgesloten. 
 

In het oktobernummer van 
Grasduinen lees je veel meer  

over slimme stadsvossen. 
 

http://www.grasduinen.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natuurlijk paardrijden 

 
Paardrijden kun je op verschillende 

manieren. Dressuur, springen, western 
riding of er gewoon een beetje op uit 
trekken op een paard. Mensen in de 

stad kunnen meestal geen paard  
bij huis houden. Die stallen een   
paard in een manege of rijden  

op een manegepaard.  
 

Privé paarden in een manege  
staan zich vaak zo’n 22 uur per  

dag op stal in hun eentje te vervelen. 
Soms hebben ze door een traliehek 

nog contact met soortgenoten.  
 

In de natuur leven paarden in 
groepsverband. Het zijn sociale  
dieren die niet alleen willen zijn. 

 
Steeds meer maneges houden 

rekening met het natuurlijk gedrag  
van paarden. Zij houden de dieren in 

groepsverband en hebben ook  
een meer natuurlijke wijze van  

voeren. Ouderwetse hoge  
hooiruiven, waarbij de dieren  
stof in hun ogen krijgen, zijn  

daar uit den boze. Hooi kan het  
beste gevoerd op de grond,  
langs een speciaal voer rek,  
waardoor niet gemorst wordt. 

 

Ook  de manier van rijden verschilt van 
manege tot manege. Er zijn nu ook 
maneges waar zonder bit gereden 
wordt. Dan is het wel heel belang- 

rijk dat je de bewegingen en  
het natuurlijk gedrag van het  

paard leert aanvoelen.  
 

Kijk eens op www.spirithorses.be 
 
 
  
 
 

 

Wist je……….… dat er bij heel veel rashonden veel te ver is doorgefokt naar wat mensen mooi vinden?....... dat dit soms zo erg is dat bepaalde rassen niet meer goed kunnen ademhalen en 
lopen?.........dat hier zelfs bij de allerbelangrijkste hondententoonstellingen zoals Crufts in Engeland totaal geen aandacht aan wordt besteed?........dat er hoe langer hoe meer diervriendelijk 

geproduceerd vlees wordt verkocht?...........dat de populaire ‘kipnugget’ of het gewone kippenboutje gemaakt is van kuikens die niet ouder worden dan 6 of 7 weken?..... dat die kippen ook wel 
‘plofkippen’ worden genoemd omdat ze veel te snel groeien en hun poten hun gewicht niet meer kunnen dragen?.......... dat in vetbollen per 1kg vogelzaad tot wel 2500 Ambrosiazaden kunnen 

zitten? Heel veel mensen zijn allergisch voor de Ambrosiaplant en door vetbollen in je tuin te hangen, krijg je de plant ook in je tuin. Als je allergisch bent, zijn pindaslingers een betere keus …. dat 
varkens dol zijn op eikels?........dat de kinderboerderij in Daalhof daar heel blij mee is? Daar worden ze aan de varkens gevoerd.……dat je het beste de herfstbladeren in de tuin kunt laten liggen 
i.p.v. de tuin ‘winterklaar’ (=schoon opgeruimd) maken? In zo’n hoop bladeren gebeurt van alles: vogels vinden er nog insecten en egeltjes een winterslaapplaats…….….dat de Sophia vereniging 

‘Snuffelcolleges’ op scholen verzorgt? Die zijn bedoeld om kleine kinderen te leren met honden om te gaan. De honden zijn speciaal getraind. Zie ook www.sophia-vereeniging.nl ………….. 
 

Hondenpoep opruimen  
is kinderspel! 

 
Voetballen op een grasveldje? Meestal 
ligt dat veld vol hondenpoep. Vreemd 

genoeg bleek bij navraag, dat ook 
kinderen de poep van hun eigen  

hond niet opruimen! 
 

Ook op losloopgebiedjes vinden veel 
hondenbazen het niet nodig de poep 
op te ruimen, terwijl er wel een bak bij 

staat. Zij denken er niet bij na dat  
ook honden niet graag in de poep  

lopen of spelen en dat al die  
viezigheid ziektes en wormen  

kan verspreiden. 
 

Het is niet zo moeilijk om met een 
zakje de drollen op te ruimen. 

Misschien moet je eerst een beetje 
oefenen met nepdrollen die van 

peperkoek en water  zijn gemaakt.  
Dan kun je alle diktes op je 

gemak uitproberen! 
 

Houd een muis buitenshuis! 

 
  Muizen in huis, menigeen gruwt er 
van. Je wil ze nu eenmaal niet op je 

brood en over de aardappelen hebben. 
Je kunt er zelf heel goed voor zorgen 

dat muizen buitenshuis blijven.  
Door goed opruimen van voedsel 

bijvoorbeeld, ook dat van honden en 
katten. Als er voor muizen niets  

te halen valt, komen ze ook  
niet bij je wonen. 

 

Natuurlijk moeten de buren zich daar 
dan ook aan houden. Mocht dat  

allemaal toch niet helpen, dan is er 
altijd nog de ouderwetse muizenval! 

 
 

http://www.grasduinen.nl/
http://www.spirithorses.be/
http://www.sophia-vereeniging.nl/

