Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043-7370009

www.kinderboerderijdeheeg.com

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 06 – 22 55 34 86
Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 088 – 5069470
Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20

www.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120

www.lanaken.be/domeinpietersheim

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)
www.dalz.nl

Stichting Dier in Nood

https://dierinnoodmaastricht.nl

Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313
De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762
Dierenpolitie.
Tel. 144
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012
www.animalsfaith.nl

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zaterdag 23 juni 2018
Lezing
Een nieuwe hond! Wat is wijsheid?
Animal’s Faith
Woensdag 4 juli 2018
Nagelstudio
Kinderboerderijen Limmel, De Heeg,
Maasveld, Dwaze Herder, Daalhof en
Dierenambulance
Zaterdag 1 september 2018
Lezing
De hond, de basis
Animal’s Faith
Woensdag 3 oktober 2018
Dierendag
Meerdere locaties

Ezel tegen wolven

Darwin komt naar de stad

Op safari in je eigen tuin

Momenteel komen er steeds meer wolven
naar ons land. Ze verkennen de omgeving
om te bezien of er plek is om zich te
vestigen. Schapenhouders zijn daar niet zo
blij mee, want een schaap is een makkelijke
hap voor een wolf. Een flink aantal schapen
is al verwond of gedood door een wolf.

Er wonen niet alleen mensen in de stad. Tal
van planten en dieren wonen er ook. Van de
muis in huis tot de slechtvalkfamilie in de
St.Janstoren in Maastricht. Soms lijken hun
plekjes op die in de natuur zoals richels
bij flats. Stadsduiven en gierzwaluwen
voelen zich daar gewoon prima ‘thuis’.

In een gezonde tuin leeft van alles en
nog wat. Niet met alle beestjes zijn we
blij: slakken eten je hosta’s op,
bladluizen laten je rozen plakken. Niet
meteen naar de gifspuit grijpen! Meestal
lost de natuur het zelf op: slakken
worden graag gegeten door egeltjes
(maar schuttingen houden vaak wel die
egeltjes tegen); mieren verslinden
bladluizen en spinnen
vangen vliegen weg.

In het buitenland worden Pyrenese
berghonden ingezet in de bergen om
schaapskuddes te beschermen tegen
wolven en beren. Die honden groeien
op tussen de schapen en beschouwen
die als hun roedel. Zij blijven bij de
schapen in tegenstelling tot de honden
die schapen drijven. Die gaan met de
herder weer mee naar huis.
In Nederland is het niet zo handig die
berghonden in te zetten, want ze zullen de
schapen zelfs willen beschermen tegen
(ook aangelijnde) honden.
In het buitenland zie
je wel ezels bij een
schaapskudde. Zij
verjagen ook wolven
en zijn makkelijker in
een weiland te houden
dan een hond.

Andere dieren passen zich
langzaam aan zoals vogels die
hoger zijn gaan fluiten om over het
geluid van het verkeer heen te komen. Vaak
worden die aanpassingen erfelijk net zoals bij
dieren die hun spijsvertering aanpassen aan
menselijke voedselresten of spinnen die hun
web naast lampen maken om zo meer
insecten te vangen. Menno Schilthuizen van
Naturalis in Leiden heeft er een boek over
geschreven. ‘Darwin comes to town’.
Muziek tegen stress bij politiehonden
In Madrid gaan 22 politiehonden
binnenkort muziek te horen krijgen.
Politiewerk levert voor de honden
veel stress op en studies hebben
uitgewezen dat muziek daartegen helpt.
Daarnaast worden de verblijven van de
honden vernieuwd en krijgen ze een
grotere speelweide.
Kennelijk heeft niet alleen
klassieke muziek een positief
effect. Ook jazz, reggae en
rock helpen maar van
heavy metal
schijnen ze
hyper te
worden

Gek genoeg zijn
gemeentes en veel
instanties gestopt
met het gebruik van
vergif, maar gebruiken ‘gewone’
mensen het wel nog volop. Lees er
meer over in het Plaagdierboek en het
Onkruidboek door Suze Peters.
Van batterijkip naar boshoen
Als je in de winkel eieren koopt,
is er meer dan genoeg keus.
Biologisch, gras-ei, vrije uitloop en
scharrel. De zogenaamde ‘batterij’eieren zijn niet meer te vinden,
maar worden wel nog verwerkt
in bakkerijproducten.
Er komen hoe langer hoe meer
diervriendelijke kipproducten op de
markt. Eieren van kippen die in een
voor hen natuurlijke ‘bos-omgeving’
worden gehouden en o.a. met insecten
worden gevoerd. De haantjes worden
niet meer als kuiken vernietigd maar
opgefokt voor de vleesconsumptie. Een
paar grote supermarkten verkopen
deze eieren en dit vlees.

Konijnen op de Maastrichtse
kinderboerderijen
Vroeger wist men niet beter dan dat
konijnen in kleine hokjes gehouden moesten
worden. Liefst apart van elkaar. Gelukkig
denken veel mensen daar nu anders over
en veel kinderboerderijen willen laten zien
dat groepshuisvesting heel belangrijk is.

Op de kinderboerderij in Limmel is een
‘konijnenvilla’ gebouwd en op boerderij Oan
Köbbes bij Maasveld is samen met de
cliënten begonnen met de bouw van een
konijnenparadijs. Bovendien worden de
ouderwetse etagehokken naar boven,
beneden en opzij doorgebroken voor de
mannetjeskonijnen, zodat ook zij een
meer natuurlijke leefomgeving krijgen.
Tips om overlast van kleine
diertjes te voorkomen
Laat mieren verdwalen. Leg iets
op hun route zoals pepermunt of
komkommer. Ze raken het spoor
kwijt en gaan op zoek naar ander voedsel.
Lok slakken met een halve meloen en zet
ze daarna ver weg uit. Voer wespen een
eindje verderop met iets zoetigs,
dan blijven ze uit jouw buurt.
https://www.naturetoday.com

Wist je … dat stadsmerels steeds ouder worden? Ze leven wel langer maar zijn niet gezonder dan de merels buiten de stad. Hoe ze dan toch ouder kunnen worden is nog niet duidelijk. Misschien
doordat er meer voedsel is en minder roofdieren zijn … dat je vooral in de zomer erg moet uitkijken dat je niet gebeten wordt door een teek? Zie ook www.tekenradar.nl …dat de kinderboerderijen
in Maastricht ook vreemde snoeshanen hebben? De kinderboerderij in De Heeg heeft reptielen, de kinderboerderij van Daalhof heeft stokstaartjes en de kinderboerderij bij de Dwaze Herder heeft
Wallabies … dat ook alpaca’s die bij schapen in een wei lopen het tegen een wolf durven opnemen? … dat roofmijt tegen bloedluis bij kippen en sluipwespen tegen bladluis en witte vlieg bij
planten worden ingezet? Dat scheelt weer een hoop bestrijdingsmiddel. Te bestellen via tuincentrum of landbouwwinkel … dat vogels waarschijnlijk moeten leren dat de buxusrups ook eetbaar
is? Maar als er met vergif gespoten wordt zullen vogels dat vergif ook binnen krijgen. Met de hand de rupsen weghalen dus … dat nachtvlinders op een lamp afvliegen omdat ze denken dat het de
maan is? Ze gebruiken de maan namelijk om de weg te weten in het donker …

