


  

 
Voorwoord  

 
Aanleiding tot deze uitgave is het 50-jarig statutair bestaan van de  

Stichting Dierenpark Maastricht. Feitelijk kan het Dierenpark evenwel op een veel langere 
bestaansperiode bogen! Sinds het einde van de 19

e
 eeuw mag het Dierenpark, inclusief de 

“berekojl”, zich in een grote populariteit verheugen, met name bij de Maastrichtenaar zelf. 
 

Het bestuur van de Stichting vond dan ook dat dit jubileum niet onopgemerkt voorbij  
mocht gaan. Op donderdag 5 oktober 2006 werd door wethouder Costongs in het 
Natuurhistorisch Museum een fototentoonstelling geopend waarin zeer bijzondere  

historische foto´s te zien waren. Tevens werden door het bestuur op  
zondagmiddag 8 oktober allerlei activiteiten georganiseerd,  

waarbij ook onze samenwerking met het CNME, Dierenambulance  
en de kinderboerderijen tot uitdrukking kwam. 

 
Het bestuur is van mening dat deze samenwerking gecontinueerd dient te worden,  
mede gezien de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de Tapijnkazerne  

en het naburige Dierenpark. De gemeente Maastricht heeft bij monde van de  
wethouder doen blijken dat zij een dergelijke samenwerking, zeker als  

gesprekspartner in de toekomst, met hen toejuicht. 
 

Wij spreken de hoop uit dat de Maastrichtse bevolking in al haar geledingen,  
nog vele jaren van dit prachtige park mag genieten en de liefde voor onze 

dierengemeenschap, meer speciaal door de jeugd zal stimuleren. 
 

Namens het bestuur, 
J.M. Ruyters, voorzitter. 
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Zorg voor mensen, voor dieren,  
voor de natuur en voor elkaar. 

 
Er is in Maastricht al jarenlang  

een goede samenwerking  
tussen kinderboerderijen,  

de dierenambulance, het dierenasiel  
en het dierenpark in het stadspark.  

 
Tijdens het feest op 8 oktober 2006 

 laten zij, samen met andere  
organisaties, zien hoe belangrijk  

de natuur in en rondom de stad is en  
hoe belangrijk het is dat  

daar zoveel mogelijk mensen  
bij betrokken raken. 

 
 
 
 

 

 
Het stadspark in Maastricht, toen een flaneerroute met lindebomen, dateert uit 1706.  

Het hertenkamp wordt in 1920 aangelegd met een eindje verderop de  
huisvesting voor twee bruine beren, eerst in een kooi en daarna in de berenkuil.  

Steeds meer diersoorten vinden binnen en buiten het hek een plek.  
Zelfs everzwijnen scharrelen een tijdje rond buiten de oude stadsmuur. 

 
In 1956 wordt de Stichting Dierenpark opgericht en na discussies over dierenwelzijn  

komt in 1992 een einde aan het berentijdperk. In 2001 nemen bronzen beelden  
de plaats van de beren in, waaronder een dode giraffe die door een vrouw  

getroost wordt: de halfautomatische troostmachine. 
 

In  2003 gaan de hekken van het dierenpark voor de eerste keer een middag open  
voor publieksactiviteiten. De belangstelling is groot. Natuur- en milieueducatie midden  

in de stad. Dichterbij kun je het de mensen haast niet brengen.  
 

Een plek met zoveel mogelijkheden! 
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In het Natuurhistorisch 
Museum is een 

fototentoonstelling over 
het dierenpark ingericht. 

 
Wethouder Costongs  
verricht de opening:  

 
“ Het dierenpark zit in de 
genen van Maastricht.... 

....en moet een 
educatieve plek krijgen 

in de toekomstige 
ontwikkelingen bij de 
Tapijnkazerne …..” 

Het feest kan beginnen. 
Het is oktober en we 
houden rekening  met 

minder goed weer. 
 

De buren zetten  
tenten op. 
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Na de opening door Jan Janssen 
komt Wieker Fanfare St. Franciscus 

het feest luister bijzetten en loopt 
zich vast in het tentenkamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens een schitterende 
muzikale presentatie langs de Jeker. 
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Zo’n 160 kinderen doen 
mee aan de activiteiten op 

de stempelkaart. 
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Twee spetterende 
circusvoorstellingen 

door Boerderij Oan Köbbes  
van Maasveld in Heugem.  

 
 

Boerderij Oan köbbes is een 
werkproject voor mensen met 
een verstandelijke handicap. 

 
 

Zij verzorgen ook lessen voor 
het basisonderwijs, waarbij 
kinderen leren omgaan met 

boerderijdieren. 
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Contact met 
dieren bevordert 
gezondheid en 

welzijn. 
 

Zorgcentrum 
Molenhof is een 
overbuur van het 

dierenpark. 
 

Zij zoeken 
vrijwilligers voor 

activiteiten 
 met dieren. 

Het hekwerk rond 
het dierenpark is 

opgevrolijkt door de 
vele tekeningen en 

collages van 
leerlingen van 
basisschool  
St. Pieter 

Mensen zijn dol op dieren. 
Op mooie dagen bezoeken 

ze het stadspark of  
een kinderboerderij.  

Maar er loopt, kruipt, zwemt 
en vliegt nog veel meer 

 in de stad......... 
 

Foto expo  
‘Dieren in de Stad’ 

CNME Maastricht en regio 
 
 



Vijftig jaar Dierenpark ...... en nu verder! 

 
8  

Flupke ’t kuke  door Jan Janssen 

 
Op de boerderij kós ederein 
Flupke, ’t kuke. Dat kaom zoe. 
De mama vaan Flupke, 
Gertruda de hin, had op 
zekeren daag e sjoen ei gelag. 
E prachteg ei. Egaal wit vaan 
kleur. Häöre maan, Sjarel d’n 
haon, had dat gans gruuts aon 
alle hinne in de ren vertèlt. 
 
Gertruda waor dat ei indirek 
goon oetbreuje. Mèt alle 
leefde heel zij ’t ei lèkker 
werm. Daag en nach. Ze 
wouw hiel geer mama weure 
vaan e leef kukensje. Aaf en touw kaom Gertruda vaan ’t nès aof. Ze ging daan get ete of drinke, 
of naom e zandbad. Daan waors ’t ei hiel eve te zien. Noe moot gezag zien tot alle hinne die ’t ei 
gezeen hadde mooste touwgeve tot ze nog noets zoe’n sjoen ei hadde gezeen. 
 
Meh wat gebäörde? Wie mama Gertruda d’n einentwintigsten daag op ’t ei zaot te breuje, kraakde 
get in ’t nès. Mama Gertruda vloog vaan ’t nès aof. In ’t ei waor e hiel klein leukske gekoume. E 
klein geel snevelke waor te zien. Mama Gertruda ging veurziechteg neve ’t ei zitte en begós hiel 
leef op ’t kukensje in ’t ei te rope. “Tok, tok, tok”, want zoe rope hinne. ’t Kukensje hoort zien mama 
rope. ’t Pikde hiel hèl vaan binnenoet tege de eiersjaol en aaf en touw zag ’t veurziechteg: “tjliep, 
tjliep!” Inins barsde ’t ei ope en in de underste eiersjaol zaot e hiel leef kukensje. Gans geel vaan 
kleur. Papa Sjarel, dee in de naoventrint waor, zaog ’t kukensje, - zie kukensje - , en gans gruuts 
staok heer promp z’n haoneboors nao väöre en krejde ’t oet .... kuklekuuuuu 
 
’t Kukensje sjrok e bitsje en waor vlot bij mama Gertruda oonder de vleugele gekrope. Dao waor ’t 
lèkker werm en veileg. “Sjarel”, zag Gertruda de hin, “’t is e jungske!” Sjarel d’n haon woort promp 
nog gruutser es tot heer al waor. “Höb geer dat gehuurd”, reep heer door de ren, “höb geer dat 
gehuurd. Iech höb ‘ne zoon gekrege”. 
 
Alle hinne oet de ren kaome 
metein loere, meh ’t kuke waors 
nurges te zien. ’t Kukensje waor 
zoe bang gewoorde vaan alle die 
hinne die kaome loere tot ’t wied 
eweg waor gekrope oonder de 
vleugele vaan mama Gertruda. 
Mama Gertruda waor evels eve 
gruuts es papa Sjarel en wouw 
häör kukensje netuurlek ouch 
gere aon ederein in de ren laote 
zien. Ze reep d’n hielen tied op 
häör kukensje “tok, tok, tok, laot 
diech ins zien aon de lui, tok!. 
Meh mie es veurziechteg gesjiep 
waor neet te hure en al gaar oet 
niks te zien. ’t Kukensje heel zich  
veileg oonder de vleugele vaan  
zien mama. 
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Opins kaom papa Sjarel, mèt zien haoneboors veuroet, aongestamp. “Vrouw”, zag heel hiel 
kordaot tege zien hin Gertruda, “iech höb loupe prakkezere euver ‘ne sjoene naom veur euze zoon 
en wat dach’ste vaan de naom Flup? ”Mama Gertruda knipperde drei kier mèt häör ouge en loerde 
toen hiel verleef nao häöre maan Sjarel en zag: “Sjarel diech bis ’n haon nao mien hinnehart. Wat 
höbste toch ’n sjoene naom bedach!  Ech ‘ne naom veur ‘ne prompte haon. Veer numme häöm 
Flup. Jeh, veurluipeg es heer nog klein is Flupke, meh later, es heer al zien sjoen vere heet en kin 
krije wie ‘nen echte haon hèt heer Flup. Sjoen”, zag Gertruda, “sjoen, sjoen en nog ins sjoen. 
Sjarel, iech bin ‘n contente hin”. ’t Kukensje, dat noe Flupke hèdde, had tösse de vere vaan mama 
mètgekrege tot zien papa en mama ’t euver häöm hadde. Stèllekes had Flupke zitte luustere en 
wie ziene papa veur d’n ierste kier Flup gad gezag had ’t kukensje eve mote lache. ’t Voont Flup 
mèr ‘ne gekke naom meh wie zien mama Flupke devaan maakde voont ’t kukensje toch ouch tot ‘t 
‘ne sjoene naom had gekrege. ‘ne Leve naom! 
 
‘nen Daag later kraog Flupke zien ierste lès. Same mèt mama Gertruda ging heer nao de voorbak. 
“Zuug”, zag mama tege Flupke, “de buigs diene nek get veureuver zoetot’ste mèt diene snavel aon 
de bojem vaan de voorbak kumps. Bis mèr neet bang, de vèls neet veureuver. Kiek mèr, iech daon 
’t ouch en iech val ouch neet. Wat op de bojem vaan de voorbak ligk hèt voor en dat is um dien 
buukske te völle zoetot’ste geinen hoonger krijgs”. Flupke snapde ’t metein, heer waor e slum 
kuke. Heer pikde veurzichteg get vaan ’t voor en ... Flupke voont ’t metein erg lèkker. “Es’te good 
its”, zag mama tege Flupke, 
“daan weur’ste ‘ne sterken 
haon, sjus wie diene papa 
Sjarel en daan kin’ste edere 
mörge, es d’n daag in de loch 
kump krejje”. Nou, dat wouw 
Flupke wel. 
 
Ederen daag ging Flupke ete 
en nao e paar weke kraog 
heer al zien ierste sjoen vere 
en raakde Flupke de gele 
dons kwiet. ’t Krejje wouw 
nog neet zoe ein, twie, drei 
lökke. Meh heer bleef perbere 
en wie Flupke 14 weke aajd 
waor gebäörde ’t volgende: 
mama waor sjus vaan häöre stèk aof gekoume. Ze had good geslaope en ze sjöddelde häör ver 
eins good. Ze leep nao boete um e zandbad te numme wie ze häöre Flup boete op d’n mèshoup 
zaog stoon. Heer had sjus zien haoneboors vol loch gepoomp en jewel huur.....heer staok ziene 
kop in de loch en dao kloonk veur d’n ierste kier “kuklekuuuuu .......”. 
 
Flupke kos ’t zelf neet geluive. Waor heer dat? Kos heer zoeväöl geluid make zoetot alle hinne in 
de ren noe wiste tot de nuie daag waor aongebroke? Heer wouw ’t nog ‘ne kier perbere en loere of 
’t neet touwvalleg eine kier gelök waor. Heer haolde weer deep aosem, zat ’n boors op en ..... 
jewel ... dao kloonk ’t weer door de ren ... kuklekuuuuu .....  
 
Wat woar mama Gertruda gruuts op häör Flupke en ... papa .....? Dee waor zelfs e bitteke zjeloes 
want ierlek gezag ... Flupke krejde sjoender en hèlder es heer zelf. Meh toch waor heer ouch 
gruuts want Flupke waors toch ziene zoon. Papa Sjarel had ouch allang gezeen tot ’n koppel jong 
hinne Flupke ’n leuke haon voonte. En zoe kaom ’t tot ’t hinneke Philomèneke, dat vaan die 
sjattege veerkes aon häör puutsjes had en e parmanteg wit kuifke op häöre hinnekop, ’t hart 
gestole had vaan Flup d’n haon. Philomèneke zörgde in de jaore daonao veur hiel get eier en, 
netuurlek, ouch veur leef klein kukensjes en Flup, dee krejjde edere mörge nog laank en gelökkeg 
d’n daag in de loch. 
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IVN-Maastricht neemt een groep 

wandelaars mee in de voetsporen  
van de in Maastricht geboren  
Jac. P. Thijsse (1865 – 1945),  

onderwijzer en natuurbeschermer  
van het eerste uur.  

 
Bij het grote publiek werd hij bekend 

door de Verkade albums. 
Nederland leerde lezen  

in het boek van de natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Speurtocht in de Binnenstad 
speelt zich ook in omgeving  

van het park af en  
is bedoeld voor kinderen.   

 
Ze rekenen uit hoe snel de Jeker 

stroomt, zoeken fossiele resten en 
voelen de verschillen tussen 

boombasten. 
 
 
 
 

Optredens met 
doedelzakmuziek  

brengen oude tijden 
terug en verhogen de 
sfeer van het feest. 



Vijftig jaar Dierenpark ...... en nu verder! 

 
11  

 
Een constante 

stroom van mensen. 
 

We schatten dat er 
meer dan 3000 
bezoekers zijn 

geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste plaatsen 
op de stadsmuur- 
tribune worden in 
beslag genomen. 
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....we denken de 
hekken weg en kijken 

naar nog een plek, met 
terras voor een kop 

koffie of een 
pannekoek, 

voordat je op een 
mooie dag verder 
wandelt naar het 
Jekerdalpark.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.…en we kijken vooral 
naar een beter en 

blijvend contact tussen  
mens, dier en natuur. 

 

 Bij het dierenpark van de toekomst denken we aan .... 
 

... een plek, open voor publiek om van heel dichtbij van dieren te genieten.  
Aan ieder dier zit wel een luchtje, ieder dier voelt anders aan en ieder dier heeft  

iets heel bijzonders. Je merkt snel genoeg of ze het naar hun zin hebben.  
Dat haal je niet uit boeken of uit films en dat leer je niet op school.  

Daar moet je zelf bij zijn.... 
 

.....een plek waar vrijwilligers en stagiaires van een beheerder kunnen  
leren hoe je mensen in contact brengt met dieren, waar kinderen 

mogen meehelpen en waar van alles wordt georganiseerd.....   
.....waar je ook bij slecht weer terecht kunt voor een cursus dierverzorging,  

een geitenclub, een ezelproject, een les of een tentoonstelling..... 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De buren ruimen de tenten weer op  

en wij zien uit naar de toekomst! 



  

 
Aan de festiviteiten 50 jaar Dierenpark op 8 oktober 2006 werkten mee: 

 
Activiteitenboerderij De Grubbe, Vijverdal 

Boerderij Oan Köbbes, Maasveld 
Dierenambulance Maastricht 

Educatieve Boerderij Daalhoeve 
Doedelzakspeelsters Carolien Boosten-Stürtz en Astrid Stürtz 

IVN-Maastricht 
Jan Janssen 

Kinderboerderij de Wieringenberg 
Natuurhistorisch Museum 

Tapijnkazerne 
Wiekerfanfare St. Franciscus 

Zorgcentrum Molenhof 
en de vele vrijwilligers, zonder wiens inzet het feest niet mogelijk zou zijn geweest. 

 
 

De festiviteiten werden mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: 
 

ABN AMRO Private Banking Maastricht 
ABP Heerlen 

IHC-ALG (ING) Maastricht 
Koenen en Co Accountants en Belastingadviseurs Maastricht 

Moraco NV Maastricht 
Stichting DIER in NOOD Maastricht 

Stichting Elisabeth Strouven Maastricht 
Stichting Kanunnik Salden Maastricht 

 
 

Organisatie: 
 

CNME Maastricht en regio 
Stichting Dierenpark Maastricht 

 
 

 
 
 
 

 
Informatie: 

 
Stichting Dierenpark Maastricht 

p/a  Jo Boosten  
Meutestraat 23

E
, 

6219 BJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3213760 

E-mail: jo.boosten@hetnet.nl 

Layout omslag: Chrys Steegmans 
Samenstelling foto impressie: Pauline Wolters 

 


