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Serie zoogdieren

Wallaby

Macropus eugenii, Macropus agilis,
Macropus parma en Macropus rufogriseus
Als u overweegt om een wallaby als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u zich van
tevoren goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter is hierbij een hulpmiddel.
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Verschillende varianten

moet minstens twee meter hoog zijn om

De wallaby behoort tot de familie

de dieren binnen het verblijf te houden.

van de kangoeroes, die valt onder de

De bodem van het buitenverblijf moet

buideldieren. De vier soorten wallaby’s die

voornamelijk bestaan uit gras met wat

in Nederland gehouden mogen worden,

zandvlaktes. Voor extra beschutting en

zijn de Bennett wallaby (Macropus

schaduw, kunt u bomen en struiken in het

rufogrisea), de Parma wallaby (Macropus

verblijf plaatsen. In ons klimaat heeft een

parma), de Tamar wallaby (Macropus

wallaby ook een binnenverblijf nodig. Dit

eugenii) en de zandwallaby (Macropus

dient 20 m² te zijn voor vijf volwassen

agilis). Deze soorten verschillen van

dieren. Meestal heeft een binnenverblijf

elkaar in grootte, kleur en soms ook

een betonnen vloer, met daarop een laag

gedrag. De Bennett en zandwallaby zijn

strooisel, zoals zaagsel of zand. Het is

een stuk groter dan de Parma en Tamar

zaak het binnenverblijf elke week te

wallaby. De grootste twee kunnen wel 80

voorzien van een schone laag strooisel.

tot 90 centimeter worden en 27 kilogram
wegen. De twee kleinste worden maar 50

Hanteren

tot 70 centimeter en wegen niet meer dan

Wallaby’s zijn geen knuffeldieren. Ze

zeven kilogram.

worden liever niet vastgepakt of geaaid,
en zijn vrij schuw. Soms is toch nodig

Natuurlijk gedrag

om een wallaby vast te pakken. Om hem

Wallaby’s komen, net als alle andere

te vangen moet u hem vastpakken bij

kangoeroes, oorspronkelijk uit Australië.

de basis van de staart, zo dicht mogelijk

Ze zijn daar vooral te vinden in de

tegen het lichaam aan. Als u de staart te

buurt van open grasvlaktes. Overdag

ver naar het uiteinde vastpakt, kan er een

verschuilen ze zich meestal in de

staartbot breken. Uw vrije arm slaat u

schaduw in het struikgewas en in de

rond de borst van het dier, net onder de

schemering zijn ze actief. Wallaby’s

voorpoten. Wees altijd voorzichtig. Het

hebben een heel kenmerkende manier van

hanteren kan veel stress veroorzaken bij

voortbewegen, ze maken grote sprongen

een wallaby.

met hun sterke achterpoten.

Wallaby’s zijn over het algemeen niet

De meeste wallabysoorten leven

agressief naar mensen toe. Toch kunnen

alleen, maar de zandwallaby leeft juist

ze aanvallen als ze zich bedreigd voelen.

in groepjes. In een groep heerst een

Voor een aanval blaast een wallaby zijn

bepaalde rangorde. Als er een nieuwe

borstkas op en “bokst” met zijn voorpoten

wallaby bijkomt, geeft dat onrust, totdat

in de lucht. Als ze echt aanvallen,

de plaats van het nieuwe dier bepaald is.

gebruiken ze ook hun sterke achterpoten.
Hierbij kan een mens gewond raken.

Huisvesting

Wallaby’s moeten buiten gehuisvest

Voeding

worden op een groot stuk grond. Als er

Wallaby’s moeten altijd gras en hooi tot

voldoende ruimte is, is het meestal ook

hun beschikking hebben. Daarnaast kan

geen probleem om wallaby’s in groepen te

er bijgevoerd worden met rauwe groenten

huisvesten. Voor vijf wallaby’s heeft u een

en fruit . Ook is het belangrijk om kant-

verblijf nodig van 200 m². De afrastering

en-klare kangoeroebrokken te voeren,

2

www.licg .n l

LICG Huisdierenbijsluiter | Wallaby

maar dit mag nooit het enige voedsel

verminderde eetlust. Wallaby’s kunnen

zijn dat de dieren binnenkrijgen. Leg het

onder andere lijden aan kaakontstekingen,

voer niet op de grond, maar bied het aan

worminfecties, toxoplasmose en tetanus.

in een hooiruif of voerbak. Zo blijft het

Ook kunnen ze kangoeroepokken krijgen,

voedsel droog en schoon. Verder moet

deze worden doorgegeven door muggen.

een wallaby ook altijd voldoende vers

Een van de symptomen is het ontstaan

water hebben.

van wratten op de poten, meestal gaat dit
vanzelf over. Een wallaby kan drager zijn

Van jong tot volwassen dier

van zoönosen, zoals salmonellose.

Mannelijke wallaby’s zijn meestal iets

Raadpleeg, als u twijfelt over de

groter en zwaarder dan vrouwtjes. Ze

gezondheid van uw wallaby’s altijd uw

hebben ook wat meer kleur in de vacht.

dierenarts.

Het vrouwtje is natuurlijk te herkennen
aan de buidel waar ze haar jong in draagt.

Benodigde ervaring

De zandwallaby en de Parma wallaby

De wallaby is niet heel makkelijk als

kunnen het hele jaar door jongen krijgen,

huisdier te houden. Vooral niet als het

terwijl de voortplanting zich bij de Tamar

gaat om hanteren en huisvesting, er is

wallaby en de Bennett wallaby beperkt

namelijk een behoorlijk groot verblijf

tot de maanden januari tot en met juni.

nodig. We raden wallaby’s daarom niet

Wallaby’s worden vruchtbaar op een

aan voor beginnende huisdierhouders.

leeftijd van acht maanden tot ongeveer
twee jaar, dit verschilt per geslacht en

Kosten

per soort. Na een draagtijd van ongeveer

U kunt een wallaby kopen vanaf

een maand wordt er meestal één joey

ongeveer 200 euro. Voor 25 kilogram

(een jong) geboren. Dit jong is nog geen

kangoeroebrokken betaalt u ongeveer

twee centimeter groot en weegt minder

twintig euro. Natuurlijk kost ook het

dan een gram. Het kale, blinde diertje is

maken en onderhouden van een verblijf

nog lang niet klaar om voor zichzelf te

geld. Daarnaast kunt u voor kosten

zorgen. Direct na de geboorte klimt het

komen te staan als uw dier onverhoopt

naar de buidel waar het zich vastklampt

ziek wordt.

aan een tepel van de moeder. Na drie
tot vijf maanden gaan de ogen en oren

Bijzonderheden

open en begint de vacht te groeien. Na

• Niet elke dierenarts heeft verstand van

vijf tot negen maanden, afhankelijk van

wallaby’s. Zoek al een dierenarts die

de soort wallaby, verlaat het jong voor

kennis heeft van wallaby’s, vóórdat uw

het eerst de buidel. In het begin komt de
joey nog regelmatig terug om te drinken
bij de moeder. Ongeveer een jaar na de
geboorte is een wallaby zelfstandig.
Wallaby’s worden meestal tien tot vijftien
jaar oud.
Een zieke wallaby is vaak te herkennen
aan lusteloosheid, een vieze vacht en
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dier iets gaat mankeren.
• De meeste wallaby’s zijn bang voor
honden. Hun natuurlijke vijand is
namelijk de dingo; een hondachtige.
• Laat kinderen nooit alleen met
huisdieren!
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Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl

Het LICG is hét informatiepunt voor het ‘houden van huisdieren’. Deze
stichting geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie over het op
een verantwoorde wijze kopen en verzorgen van huisdieren.
Deze informatie is op de meest recente inzichten gebaseerd en wordt
bovendien wetenschappelijk getoetst. Door het bieden van informatie en het organiseren van campagnes, levert het LICG een bijdrage
aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in
Nederland.
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