
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. 
 

 Dierentellingen in 2023 
 

Natuurorganisaties zijn heel blij met de 
vrijwilligers die in de natuur of thuis dieren 
en planten tellen. Zij leveren 95% van alle 

gegevens aan over soorten die naar de 
EU gaan. Wil je ook meetellen? 

 
27 t/m 29 januari Tuinvogeltelling 

www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling  
 

Februari Mollen 
Maart Kikkerdril 

April Bijen 
Juni Libellen 

Juli Tuinvlinders  
Augustus Wespen 
September Egels 

September Spinnen 
Oktober Bodemdieren 

 
Kijk voor meer info en data op: 

 

www.naturetoday.com/intl/nl/observations
/natuurkalender 

 

www.zoogdiervereniging.nl/agenda/ 
 

www.tuintelling.nl/jaarkalender  
 

www.vlinderstichting.nl/  
 

https://waarneming.nl/  
 

www.trektellen.nl  
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ….. 

 
In Nederland wonen zo’n 12 miljoen 

varkens. Varkens zijn sociale en  
heel intelligente dieren. Waar het 

bijvoorbeeld een hondenbaas veel 
moeite kost om een pup zindelijk  
te krijgen, zijn biggen dat al na  

7 dagen na hun geboorte. 
 

Varkens behoren  
ook tot de weinige  
diersoorten die hun  
eigen spiegelbeeld  
snappen. 
 

www.animalstoday.nl/bijzondere-
weetjes-varkens/  

 
Konijnen hebben altijd hooi nodig 

 

Hooi is zo belangrijk voor konijnen dat 
80 % van hun dieet daaruit moet 

bestaan. De lange vezels zorgen voor 
gezonde spijsvertering en voor de 

slijtage van de tanden die anders te veel 
zouden doorgroeien. Verse of 
gedroogde wilgentakken zijn  

daarom ook prima.  
 

Beter geen knaagstenen geven. Het 
calcium in knaagstenen kan blaasstenen 

veroorzaken en knaagstenen laten 
alleen de voortanden slijten. 

De Valse Wolfspin rukt op 

 
De Valse Wolfspin is niet vals maar lijkt 

alleen maar op een echte Wolfspin.  
De Valse Wolfspin is  

ongeveer 1 cm (de  
mannetjes) tot 1,8 cm 
 (de vrouwtjes) groot.  

De spin kwam eerst  
alleen in Zuid-Europa  
voor, maar is nu ook  

in Nederland te vinden.  
De spin bijt alleen als  

hij in het nauw gedreven  
wordt en dan voelt het  
als een wespensteek. 

www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=29707  

 
Katten onder invloed 

 
Kattenkruid bevat nepetalacton, een stof 
met een ietwat hallucinerende werking. 

Veel katten gaan bij het snuffelen 
vreemd kijken of miauwen of wild 

omrollen. De lol is van korte duur. Na 
een paar minuten is het effect weg en is 
ook een uur erna niet meer merkbaar. 

Een enkele kat wordt agressief van 
kattenkruid. Kattenkruid kan worden 
geplant in de tuin en wordt wel een 

meter hoog. Gedroogd kattenkruid is te 
koop en kan in speeltjes gestopt 

worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een Kramsvogel schiet met poep 
 

Net voor de winter gaan de Kramsvogels van het 
hoge noorden naar het warme zuiden. Toch 

blijven er steeds meer hier overwinteren. Ze zijn 
familie van de spreeuw maar hebben een grijze 

kop.  Ze eten allerlei bessen en fruit dat nog  
in de bomen hangt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kramsvogels broeden in kolonies en als zo’n 
kolonie in gevaar komt door kraaien, sperwers 
en buizerds, wordt de aanval ingezet … met 

poep! De vijand wordt zo ondergepoept  
dat die niet meer kan vliegen. 

www.natuurpunt.be/pagina/kramsvogel 
 

Tamme ratten worden snel te dik 

 
Tamme ratten zijn leuke en slimme huisdieren. 
Ze worden graag opgepakt om geknuffeld te 

worden. Hoewel ratten van oorsprong alleseters 
zijn, wordt de tamme versie heel snel veel te dik 

van zoet, zout, gekruid en vet voedsel. Er is 
speciaal voer voor tamme ratten in de handel. 

Ratten knagen graag op takken van de  
wilg, hazelaar of berk.  

 
Een tamme rat koop je  

niet in een dierenwinkel of 
tuincentrum, die dieren uit de 

 groothandel halen maar bij  
de knaagdierenopvang.  

Die weet vaak ook adres- 
sen van goede fokkers. 

 
. 

 

 
 
 
 

Winterslaap of winterrust? 
 

Egels, vleermuizen, hamsters en  
spitsmuizen laten hun lichaams- 
temperatuur wel tot 0  
graden zakken. Voordat  
ze gaan slapen, vreten ze  
zich helemaal vol. Ze  
verbranden hun opge- 
slagen vet en overleven  
zo de winter.  

Als ze tijdens hun winterslaap wakker 
worden gemaakt of als de winter te lang 

duurt, overleven ze dit meestal niet. 
Dieren als dassen en  

eekhoorns leggen een  
wintervoorraad aan. Ze  
brengen hun lichaams- 
temperatuur een paar  
graden naar beneden  
en gaan in winterrust.  

Af en toe worden ze wakker om iets te 
eten, te poepen en te plassen. 

 
Mogen honden wortels?  

 
Ja hoor, wortels zijn zelfs prima tegen 
tandplak en de vezels zijn goed voor de 
spijsvertering. Er zit ook veel  
vitamine A in, goed voor  
ogen en vacht. Veel  
honden zijn dol op  
vegetarische snacks  
zoals banaan, selderij,  
courgette en aardbei.  
Je hoeft er niet voor  
naar de dieren- 
winkel, je kunt  
gewoon bij de  
groenteboer terecht 

 

      

Wist je … dat jasjes voor honden echt niet nodig zijn? Alleen ‘bibberhondjes’ en dieren die iets mankeren kunnen buiten niet op temperatuur blijven en hebben bescherming nodig … dat 

Stichting Oopoeh mensen die een oppas zoeken voor hun hond in contact brengt met oudere mensen die er graag op willen letten? https://www.oopoeh.nl/  … dat hoe langer hoe meer boeren  
elkaar vinden in kringlooplandbouw waar de natuur een belangrijke rol speelt?   https://caringfarmers.nl … dat een wintervlinder een nachtvlinder is, waarvan de mannetjes geen last hebben 

van de kou omdat ze suikers omzetten in een soort antivries en ze langzamer met hun vleugels klapperen? www.onzenatuur.be/artikel/tien-bizarre-weetjes-over-wintervlinders  … dat er vanaf 1 
januari 2024 nog maar 30 soorten zoogdier als huisdier gehouden mogen worden? www.dierenbescherming.nl/actueel/positieflijst  … … dat er een app bestaat om de gegevens van  

je huisdier bij te houden? www.any-mal.com … dat we al wisten dat kinderboerderijen heel belangrijk zijn? En dat daar ook over wordt geschreven in het buitenland? 
https://cityfarms.org/guidances/view/81  

 
 
 
 

www.animalstoday.nl/
vegetarische-snacks-
honden/ 

www.licg.nl/kat
ten/kattenkruid  

www.licg.nl/konijnen-
en-knaagdieren/rat  
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