
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.  06-82693639 
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.kinderboerderijlimmel.nl/   
 

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. 
 
 

Vogels kijken … 
 

Gluur live mee in de nesten  
van een aantal vogels. 

www.vogelbescherming.nl/beleefdelente  
 

Een handige vogelwegwijzer voor 
onderweg vertelt je welke soorten je kunt 

tegenkomen en waar je op moet  
letten om ze ook echt te kunnen zien. 

www.mijnvogelvinder.nl 
 

Ontdek welke vogels in jouw buurt leven 
en wat jij voor ze kan doen. 

www.mijnvogeltuin.nl  
 

In vogelkijkhutten kun je bijzondere 
soorten spotten, zonder dat de vogels last 

van jou hebben. Door Covid en 
vogelgriepmaatregelen zijn ze  

niet overal toegankelijk. 
www.vogelkijkhut.nl  

 
... en meedoen … 

 

Vrijwilligers verzamelen wereldwijd een 
massa aan natuurwaarnemingen. Dat is 

belangrijk voor o.a. natuurbehoud. 
www.waarneming.nl  

en 
www.trektellen.nl  
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Muurhagedis op weg naar  
de Sint Pietersberg? 

 

CNME, Ravon en  
Natuurmonumenten  
gaan dit jaar uitzoeken  
of de muurhagedis zich  
weer thuis gaat voelen op de Sint-
Pietersberg in Maastricht.  

 
Dat zou niet zo vreemd zijn want 

oorspronkelijk kwam de muurhagedis 
daar ook vandaan. Het kleine reptiel is 
vanwege o.a. de mergelwinning daar 

vertrokken naar de vestingmuren  
van de Fronten in Maastricht.  

Daar doen ze het goed en  
zijn bij zonnig weer  

goed te zien.  
https://ravon.nl/soorten/soortinformatie/

muurhagedis  
 

 De naaktkat: foutje, bedankt? 

 
Katten hebben van nature een vacht die 

hen beschermt tegen kou, warmte en 
verwondingen. Naaktkatten hebben die 
niet, al hebben sommige naaktkatten  

wel een beetje dons.  
 
Ze hebben geen snorharen  
waardoor ze in het donker  
lastig hun weg kunnen  
vinden. Net zoals bij de  
Mexicaanse naakthond  
zijn ze ook erg gevoelig  
voor huidschimmels. Het is een foutje in 

het DNA. Per ongeluk werd er in 
Canada een kat zonder haar geboren  

en daar werd mee verder gefokt.  
Zo ontstond het ras Sphynx. 

www.dierenrecht.nl/raskatten/sphynx  

Een zwerfhond voor het leven 

 
Het boek over  
zwerfhondje Gobi  
wordt verfilmd.  
Het is het verhaal  
van een marathon- 
loper die tijdens  
een duurloop van  
250 kilometer door  
de Gobi woestijn  
gezelschap kreeg  
van een straathondje.  
De marathonloper  
nam haar mee naar huis en schreef een 
boek over de barre tocht.  
 

 
 
 
 

Windmolens  
stiller  

door uilen? 
 

Veel uitvindingen zijn gedaan  
door goed naar de natuur te kijken en 

handige dingen over te nemen. 
 

Windmolens maken nogal veel lawaai 
door de lucht die langs en naar het 

uiteinde van de wieken wervelt. 
Omwonenden hebben daar last van. 

 
Bij vogels hoor je ook geluid bij het 

vliegen, maar uilen willen bij de  
jacht natuurlijk niet gehoord worden.  

De randen van hun vleugels zijn aan de 
achterkant ruw en rafelig, waardoor ze 

bijna geruisloos kunnen vliegen. 
Onderzoekers bekijken hoe dit bij 

windmolens toegepast kan worden. 
 

Kleren voor dieren 

 
Steeds meer huisdieren, vooral honden,  

blijken een eigen garderobe te hebben. Vaak 
aangepast aan die van het baasje. Nodig? Het is 
wel zo dat onze afstammeling van de wolf hoe 

langer hoe meer van buitenhond naar 
binnenhond is veranderd. Voor ‘bibberhonden” 

‘ als naakthonden, oude of zieke honden of 
honden met een te dunne of slechte vacht kan 
het een uitkomst bieden. Gezonde honden met 

een vacht die buiten in beweging blijven, hebben 
het niet nodig. Handig zijn de schoentjes  

die beschermen tegen pekel. 
https://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/87385-

functionele-kleding-voor-honden.html  
 

De kolibrievlinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De kolibrievlinder is heel bijzonder. Het is een 
trekvlinder die vóór de winter naar Afrika vertrekt 

en in het voorjaar weer terugkomt. Zijn naam 
heeft hij te danken aan de kolibrie die we 
allemaal wel kennen, maar hij ziet er een  

stuk lomper uit. Hij heeft een lange  
roltong om nectar op te zuigen.  

 
Net zoals de kolibrie kan hij voor- en achteruit, 

heen en weer vliegen en als een helikopter  
voor een bloem blijven hangen. 

www.naturetoday.com/nl/nl/nature-
reports/message/?msg=26712 

Graaskorf voor te dikke pony’s 

 
Niet alleen honden, katten, konijnen en 

cavia’s zijn dikwijls veel te dik. Bij paarden 
en pony’s is dit vaak ook het geval. Net 
zoals bij mensen is dit slecht voor de 

gewrichten, hart en bloedvaten.  
Minder eten en meer beweging 

doen wonderen, maar hoe 
beperk je bij paarden en 

pony’s het eten van  
gras in de wei? 

 
Soms zie je ze met een  

soort muilkorf om. Dat is  
niet omdat ze zouden  

bijten, maar door de  
openingen in de korf  
kunnen ze niet al te  

veel gras eten en toch  
lekker in de wei staan. 
 

Educatie in de dierentuin 

 
Niet alleen op kinderboerderijen wordt  

aan educatie gedaan, meestal over 
boerderijdieren. Ook dierentuinen bieden 

schoolprogramma’s aan, die veel 
informatie geven over het hoe en waarom  

van de dieren in dierentuinen. 
 

Veel diersoorten in  
dierentuinen worden in  
hun eigen leef- 
omgeving bedreigd.  
 
Dierentuinen  
laten mensen kennis  
maken met deze dieren  
om te laten zien hoe  
bijzonder die zijn.   
www.nvddierentuinen.nl/nvd/  

 

      

Wist je … dat je de natuur in één klik kunt herkennen? https://waarneming.nl/apps/obsidentify … dat mollen in de winter veel meer grond omhoog graven omdat hun eten, de 
regenwormen, bij koud weer dieper de grond in trekken? www.animalstoday.nl/weetjes-de-mol-een-professionele-graver …dat er een bijzondere tak van paardensport 

bestaat? Rossfechten, krijgskunsten te paard. Ook de paarden lijken het leuk te vinden www.historischerijkunst.nl … dat veel vogels zich dood vliegen tegen glazen ruiten? 
Zij zien geen glas, maar wél de plakplaatjes van (roof)vogels … dat katten niet van water houden omdat ze zich vaak zelf wassen? Daardoor krijgt het huidvet geen kans en 

zuigt de vacht zich vol met water … dat je ook vanuit Limburg mee kunt helpen een sluis open te zetten voor vissen in Utrecht?  https://visdeurbel.nl … dat hondenpoep slecht 
voor de natuur blijkt te zijn? Nog een goede reden om hondenpoep op te ruimen en in een afvalbak te doen! … dat ook sommige parkietensoorten kunnen leren praten? … 

  
 

… dat er een strip is verschenen over Lewie de Rat? www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/even-voorstellen-lewie-bruine-rat-en-stripfiguur  ... 
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