
Druk met dieren zijn ze bij 
 

Boerderij Daalhoeve 
Alesiahof 40 
6215 SX 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.pietersheim.be   
 

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   
 

Faunabeheer Gemeente Maastricht 
Tel. 06 – 55 45 99 88 
 

Kinderboerderij bij 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? 

 

Kijk op de websites/facebookpagina’s of 
bel even op of een locatie open is en of 

activiteiten doorgaan. 
 

Het leven van Bombus de Aardhommel 
De aardhommel (Bombus terrestris) is 
een grote, vredig brommende wilde bij. 
Herken de aardhommel aan een gele 

band net achter de kop, een brede gele 
band op het achterlijf en een witte kont.  

Doe mee met: 
kleurwedstrijd 
fotowedstrijd  

telling   
prijsvragen 

tekenwedstrijd      
https://bijenstichting.nl/bijen-

informatie/het-leven-van-bombus-de-
aardhommel/januari  

 
Beleef de lente! 

www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/i
ndeklas  

 
Kikkerdril was er al heel vroeg dit jaar! 

 

 

 

https://dierinnoodmaastricht.nl  www.cnme.nl  

Foto: CNME Maastricht en regio 
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Over hazen en konijnen 

 
Hazen en konijnen lijken op elkaar, maar 
hun manier van doen is totaal verschillend. 
Het zijn ook geen knaagdieren, maar horen 
bij een aparte dierenfamilie: de haas-
achtigen. Knaagdieren hebben nog 2 
tanden achter de boventanden,  
de haasachtigen hebben die niet. 
Een haas is groter dan een  
konijn, leeft alleen en boven  
de grond. Het vrouwtje krijgt  
haar jongen in een ondiepe kuil, het ‘leger’. 
De jongen hebben meteen al haar en  
 kunnen zien. Een konijn leeft in een hol  

onder de grond en krijgt  
daar ook haar jongen,  
die kaal en blind zijn.  

Konijnen leven in groepen.  
Dat is ook meteen de reden  

waarom een tam konijn samen  
met soortgenoten gehouden  

moet worden. Hazen kunnen niet tam  
gemaakt worden en hazen en konijnen 

kunnen ook niet paren. 
 

Melk voor katten? 

 
Jonge katjes drinken alleen  

melk bij hun moeder. Die  
melk bevat alles wat ze in  

het begin nodig hebben.  
Eenmaal volwassen gaan ze  

over op vast voedsel en hebben geen melk 
meer nodig. Gewone koemelk is niet 

gezond voor katten en kan voor diarree 
zorgen. Dat geldt trouwens ook voor 

egeltjes. Het is belangrijk dat katten altijd 
water kunnen drinken. De speciale 

kattenmelk voor volwassen katten kan wel 
als traktatie maar is absoluut niet nodig. Er 

zitten voldoende voedingsstoffen in 
gewoon kattenvoer (ook voor egeltjes). 

 

Regenwormen voelen nattigheid 

 
Regenwormen doen hun naam eer aan, 

zij houden van regen en nattigheid. 
 

Vaak wordt gedacht dat regenwormen 
alleen bij regen boven de grond komen 
omdat dan de graafgangen vollopen en 

ze zouden verdrinken. Maar een 
regenworm kan heel lang in water 

overleven. Ze hebben geen longen en 
‘ademen’ door de huid. Het getik van de 

regen zou de mol aantrekken, de 
aartsvijand van regenwormen en die 

zouden dan maken dat ze wegkomen. 
Ook als merels op de grasmat trappen, 
komen de regenwormen omhoog. Het 

blijft een raadsel want ook bij een 
miezerige regenbuitje zonder getik, 

komen de wormen omhoog.  
Waarschijnlijk kunnen ze zich  
door vochtige grond al  
etend makkelijker bewegen  
naar een nieuw leefgebied. 

 
Bed & Breakfast voor Bijen 

 

De Bed & Breakfast estafette voor Bijen 
is een actie van de Bijenstichting die als 
opmars dient naar de Nationale Zaaidag 

voor Bijen op 22 april 2021. Met deze 
actie wil de Bijenstichting gedurende 

een langere periode aandacht voor het 
voedselaanbod en de 

nestelgelegenheid van bijen.  
 

Door bij-vriendelijke planten  
te gebruiken in de eigen tuin  
kan iedereen meehelpen beter  
voedsel voor de bijen te regelen.  

 

https://bijenstichting.nl/bed-en-
breakfast-voor-bijen-estafette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos in de stad 

 
Misschien heb je er al een gezien? In Maastricht 
leven ongeveer 50 vossen  
in de stad. Ze komen pas  
tevoorschijn in de schemer  
of ’s nachts. Een enkele brutale  
vos laat zich ook overdag zien.  
Vossen zijn niet kieskeurig als het  
op eten aankomt. Niet alleen  
muizen, ratten en konijnen staan  
op het menu maar ze vinden ook wel hapjes 
tussen het afval dat mensen laten slingeren. 

https://natuurgluren.nl/onderwerpen/de-vos-
roofdieren/ 

 
Dieren zijn precies als mensen …. 

 

Het internet staat vol met mierzoete filmpjes 
over dieren van 2 verschillende diersoorten die 

stapel op elkaar zijn. Onderzoek wees uit dat we 
ons een stuk beter voelen na het bekijken ervan. 
Onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat de 

filmpjes vaak in scene zijn gezet. 
 

Bij het zien van jonge dieren begint bij mensen 
het lichaam wel direct het knuffelhormoon’ 

oxytocine aan te maken en kunnen we eigenlijk 
niet anders dan het dier te knuffelen. 

 
Ook dieren kunnen   

wel vertederd raken  
door andere dier- 

soorten, vooral als  
die zelfde grote  

ogen hebben als  
hun eigen jongen.  

 
Soms, als er geen dieren van dezelfde soort 

aanwezig zijn, zoeken ze bij een andere 
diersoort troost, gezelschap  

of bescherming. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwaardere straffen voor 
dierenmishandeling 

 

Het heeft wel twee jaar geduurd voordat 
een wetsvoorstel over dierenmishandeling 

voor advies naar de Raad van State is 
gestuurd. Maar beter laat dan nooit. 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

Er kan dan bijvoorbeeld een boete worden 
opgelegd als mensen dieren die bepaalde 

ingrepen hebben ondergaan laten 
deelnemen aan wedstrijden,  

 tentoonstellingen en keuringen. 
www.animalstoday.nl/maximaal-10-jaar-

houdverbod  
 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet … 

 
Ben je regelmatig buiten en zie je af en  
toe dieren? Faunabeheerder Janneke 

Ackermans (gemeente Maastricht) 
probeert een beter beeld te krijgen van 
welke dieren in Maastricht leven. Vooral 

het in kaart brengen van vossen, dassen, 
steenmarters, bevers en vleermuizen is 
belangrijk. Zie je een van deze dieren of 
sporen ervan (poep, holen, loopsporen, 

knaagsporen, etc)? Maak foto's, onthoud 
goed waar je het gezien hebt en klim dan 

in je mail om een berichtje te  sturen. 
Uiteraard mag je ook mailen als je een 
ander (al dan niet) bijzonder dier hebt 

gezien  janneke.ackermans@maastricht.nl 

    

Wist je … dat wilde ratten graag hondenpoep eten? Een reden des te meer om hondenpoep op te ruimen. Dat scheelt een hele hoop!…. dat rode eekhoorns hun staart niet alleen gebruiken 

om in balans te blijven? Ze zwiepen hem heen en weer als ze alarm slaan … dat katten hun leefgebied afbakenen met grote drollen. Daarom poepen ze buiten de tuin van hun 
baasje … dat konijnen, naast hun normale vaste keutels, een tweede soort uitwerpselen produceren? Deze keutels bevatten veel Vitamine B1 en worden meteen weer opgegeten … dat bij 

wilde konijnen en hazen ongeboren jongen weer door het lichaam worden verteerd als er overbevolking dreigt? … dat maar liefst meer dan 200 mensen (!) gereageerd hebben op een 
advertentie op Marktplaats van https://puppyexpress.nl/ om een ‘corona-pup’ te laten bezorgen? Het was een actie van www.houseofanimals.nl tegen Markplaats die nog steeds advertenties 

van broodfokkers plaatst … dat broodfokkers mensen zijn die het absoluut niet uitmaakt waar en hoe de hondjes gehouden worden? Het gaat hen alleen om het geld. Vaak worden de hondjes 
naar ‘keurige’ families gebracht zodat het betrouwbaar lijkt. Door daar een hondje van broodfokkers te kopen houd je deze handel in stand  …  
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