
 

 

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 
 
Medw. Fauna Beheer 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 
De Dwaze Herder 
Slakweg 5 
6228 NB Maastricht 
Tel.:043 - 4085762 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
Zondag 9 december 

Sfeermiddag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Woensdag 2 januari 
Wat hebben de uilen  
met kerst gegeten? 

Natuurhistorisch Museum 
www.nhmmaastricht.nl/ 

 
Zondag 20 januari 

Open dag / Tuinvogels 
Natuurtuinen Jekerdal 

www.cnme.nl 
 

Woensdag 13 maart 
Kikkerdrilmiddag 

Verschillende locaties in Maastricht 
www.cnme.nl 

 
Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je 

terecht voor kindernatuurclubs 

voor verschillende leeftijden. 
Zie voor meer informatie  
de activiteitenkalender  

op www.cnme.nl 
 

 

Wijwenseniedereen 
eenbeestachtigmooi 
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 Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com
http://www.nhmmaastricht.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.cnme.nl/


 

 

 
 

 

Bevers ‘headbangen’ door het ijs 

 
Een Duitse natuurfotograaf hoorde in de 
winter gebonk van onder het ijs. Op een 
gegeven moment zag hij een beverhoofd 

door het ijs komen. Er waren al eerder 
merkwaardige kleine wakjes in het ijs 

gevonden en nu weet men dus  
dat bevers met hun keiharde  

schedel ijs kunnen  
open bonken. 

 
De ijsvogel is ook heel  

blij met die wakken, want die kan  
daardoor gewoon verder vissen. Juist  

in koude winters met veel ijs sterven veel 
ijsvogels omdat ze niet bij het water kunnen.  

Meer info: www.natuurbericht.nl 
 

Paard, pony en ezel in de sneeuw 
 

De dierenpolitie krijgt regelmatig melding  
over paarden, pony’s en ezels  

die ’s winters buiten staan.  
 

De meeste dieren krijgen een  
superdikke vacht en kunnen goed  

tegen de kou. Wel moet er natuurlijk een 
beschutting of schuilgelegenheid aanwezig 

zijn. Omdat de dieren niet voldoende vocht uit 
hun voer (hooi, stro, brood en brokken) halen,  

moeten ze voldoende water binnen kunnen 
krijgen. Sneeuw is zeker niet voldoende.  

Laat de dieren twee maal per dag  
drinken en haal het water  

’s avonds weg als het vriest. 
 

Rijpaarden die moeten werken, worden vaak 
geschoren omdat ze het op stal anders te 

warm zouden krijgen. Die paarden  
kunnen natuurlijk niet ’s winters  

buiten blijven staan.  
 
 
 

 

Koolmezen overspoelen Nederland 

 
Oorzaak: het grote tekort aan 

beukennootjes en andere boomzaden 
in de bossen van Noordoost-Europa. 

Vogelaars telden in oktober zo’n 
80.000 mezen. Alhoewel veel daarvan 

ons land al weer verlaten hebben, 
zullen deze winter heel veel 
koolmezen de voedertafels  

bezoeken.  
 

De buitenlanders onder koolmezen 
‘praten’ ook anders dan de 

Nederlandse koolmezen. Het meest 
opvallend is een schel, hoog en snel 

‘wie-wie-wie’. Dat vogels van dezelfde 
soort in één gebied anders kunnen 

zingen en roepen is al een  
bekend verschijnsel. Ook vogels 

kennen dialecten. 
Zie ook: www.natuurbericht.nl  

 

Gevaarlijk speelgoed 
 

Niet al het speelgoed voor  
honden is even ongevaarlijk.  

 

Als een hond een flostouw  
kapot bijt en stukken opeet, kunnen  
de draden de darmen beschadigen. 

Ook rubberen speelgoed kan 
gevaarlijk zijn. Afgebeten en  
ingeslikte stukken kunnen 

verstoppingen veroorzaken. 
 

Als je hond graag achter takken en 
stokken aanrent, gebruik dan korte, 
dikke takken. Een lange tak kan zo 

terechtkomen dat de hond er in springt 
of dat de stok in de keel terecht komt. 

Door het spelen met stenen zullen  
de tanden snel afslijten. 

 
 
 

Dierenwelzijn en supermarktvlees 
 

Met ingang van 2020 zal er bij de 
supermarkten in Nederland alleen  
nog maar vlees verkocht worden  
dat in ieder geval voldoet aan het 

Beter Leven Kenmerk met één ster.  
 

Het sterrensysteem van de 
dierenbescherming werd in 2007 

ingevoerd. Hoe meer sterren,  
hoe beter het dierenwelzijn. 

www.beterleven.dierenbescherming.nl 
 
 
 
 
 
 

Vliegend hert 
 

Het vliegend hert, (geen echt hert met 
vleugels!) is de grootste kever in 
Nederland. Het mannetje kan wel  

 10 cm lang worden! Waarschijnlijk 
wordt het dier vliegend hert  
genoemd omdat de kaken  

van het mannetje zo op een  
gewei lijken. Die kaken worden  

niet gebruikt om te eten maar om 
indruk te maken op andere mannetjes. 

 

Het vrouwtje is kleiner en heeft niet 
zo’n indrukwekkend ‘gewei’. Het 
vrouwtje legt haar eitjes in door 
schimmels aangetast rottend 

eikenhout. Omdat die plekken steeds 
schaarser worden, zijn de Vliegende 
herten ook heel zeldzaam geworden.  

 

Door ‘broedstoven’ van rottend 
eikenhout aan te leggen, probeert men 

het Vliegend Hert te helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wist je… dat je het best geschaafd ijs aan de vogels kunt geven, als het vriest?......dat chocola, druiven, avocado en knoflook giftig zijn voor honden? ……..dat je bij vuurwerk bange honden totaal 
moet negeren? Als je ze namelijk geruststelt, denken ze dat er echt iets aan de hand is en blijven ze bang…….. dat er cd’s zijn met knalgeluiden en onweer? Zo kun je de hond rustig laten 

wennen aan al dat lawaai……….dat ruiters in verschillende gemeentes de poep van hun paarden moeten opruimen? Bij rijtuigen werd al een soort opvangdoek gebruikt die tussen het paard en 
het rijtuig hangt…..dat rozenstruiken het heel goed doen op paardenmest in het najaar of in de winter………dat er erg veel ammon iak in verse paardenmest zit? Daarom moet paardenmest een 

jaar bewaard worden voordat het in de tuin gebruikt kan worden.….. dat katten kopjes geven om de eigen geur aan jou af te geven? Eigenlijk willen ze daarmee zeggen: ‘wij horen bij 
elkaar’…..Meer weten over katten? Kijk op www.cnme.nl bij downloads (dieren en planten, ‘Doet u mij maar een kat’) ………dat Labradors ‘zwemvliezen’ tussen de tenen hebben? Samen met de 
‘otterstaart’ kunnen ze daarmee heel snel door het water gaan. Het ras was namelijk bedoeld om de afgeschoten eenden uit het water te halen……meer weten over honden? Kijk op www.cnme.nl 

bij downloads (dieren en planten, ‘Doet u mij maar een hond’) ……….dat een kip niet kan vliegen? Een kip kan wel een stukje fladderen, bijvoorbeeld naar de hoogste tak van een boom …..  

Voor de klas met je hond? 
 

  Heeft u een sociale, gehoorzame en 
kindvriendelijke hond en lijkt het u het 

leuk om regelmatig voor de klas te 
staan? Dan is het werk als 

Snuffelvrijwilliger voor het Sophia 
Snuffelcollege misschien iets voor u!  

Als de hond slaagt voor een gedragstest 
volgt een workshop lesgeven. 
 www.sophia-vereeniging.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 Red een dier  
 

Momenteel is de dierenpolitie druk  
bezig een herstart te maken. Het is  

zo goed als zeker dat  
deze afdeling aan het  

werk mag blijven. 
 

In Maastricht is de Dierenpolitie  
ook bezig met het controleren van  

waakhonden. Vaak hebben die geen 
nachthok of is de loopketting te kort. 
Waakhonden mogen aan een ketting 
liggen maar hun loopruimte moet ten 
minste 10 meter zijn. De ketting moet 
aan de halsband zijn verbonden met 

een wartelhaak. Dat is een haak die om 
zijn as kan draaien, om te voorkomen 

dat de hond zich zelf wurgt. 
Strophalsband en prikkelhalsband 
mogen niet en het hok moet aan 

bepaalde eisen voldoen.  
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