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Hamsterscaping
•

Ja inderdaad, wij hadden het ook. Dat we even de wenkbrauwen fronsten
toen we voor het eerst geconfronteerd werden met de term ‘hamsterscaping’.
Maar hamsterscaping is precies wat je vermoedt als je het woord leest:
net zoiets als aquascaping, maar dan voor hamsters.
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amsterscaping is het creëren van een
natuurlijke leefwereld voor je hamster, in
een grote aquariumbak (ca. 70 x 50 cm
voor een dwerghamster. Omdat Syrische
hamsters wat groter zijn hebben die wat
meer ruimte nodig). Hamsterscaping het

biedt de dierenspeciaalzaak een prachtige kans om de

consument ervan te overtuigen dat een mooi hamsterverblijf net zo’n sieraad voor de huiskamer kan zijn als een

mooi ingericht aquarium. Hamsterscaping gaat over welzijn,
bewust omgaan met de huisvesting van je dier, creativiteit
en klantenbinding. Daar worden niet alleen de hamsters en
hun eigenaren, maar ook dierenspeciaalzaakondernemers
vrolijk van.

Blije hamsters

Bij Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk in Barendrecht

vond begin juni alweer de derde workshop hamsterscaping
plaats. Geestelijk ‘moeder’ achter dit concept is medewerkster Denise Huijts, 23 jaar oud, betrokken bij haar werk,
helemaal gek van hamsters, en bedenkster van de term
hamsterscaping.
“Ik zag de onderwaterwerelden die mijn collega’s van de
aquariumafdeling bouwden”, vertelt Denise, “en toen dacht
ik: dat kan ik ook, maar dan boven water. Als een hamster
in een klein verblijf moet wonen, waar hij weinig ruimte
heeft en niet kan graven, zie je vaak dat hij stereotyp gedrag
ontwikkelt. Hamsterscaping gaat over welzijn maar ook is
het een leuke hobby voor de mens. Het grootste voordeel
is echter dat je er blije hamsters van krijgt. Hamsters die
mogen leven in een verblijf waarin ze hun natuurlijke
gedrag kunnen uitoefenen, vertonen minder territoriumdrift.
Hamsters die leven in een goed verblijf, hoeven zich niet te
vervelen. Ze kunnen zich bezighouden met ‘hamsterdingen’
als lopen, graven en ontdekken. Daardoor zie je dat ze niet
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“Hamsterscaping
gaat over
welzijn
maar ook
is het
een leuke
hobby voor
de mens.”

meer eindeloos tegen de zijkanten van hun verblijf springen,
in tralies hangen of hele avonden in hun loopwiel lopen.
Omdat ze in een hamsterscapingbak veel meer te doen hebben, zijn ze simpelweg gelukkiger. Hier bij Wesdijk merken
we echt elke dag dat dat ook de wens is van een steeds groter wordende groep klanten: blije hamsters.”

Volle bak

“Op 8 juni hadden we onze derde workshop hamsterscaping”,
vertelt Liesbeth Vat-Wesdijk. “Bij ons in de winkel. Met tien
mensen die zes bakken gingen maken, zat ook deze weer
vol. In september hebben we er nog twee gepland, en die
zijn nu al bijna volgeboekt. Daarmee mogen we toch wel
zeggen dat de belangstelling voor deze creatieve vorm van
hamsters houden groot is. Het leuke van hamsterscaping is

bezig is in zijn eigen wereldje. Soms denken mensen dat

Hamsterverblijf
volgens het LICG
Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
houdt als minimaal formaat voor een dwerghamsterverblijf 70 x 50 cm aan. Voor een Syrische hamster
geldt ongeveer 100 x 50 cm. Omdat hamsters graag
graven geldt als maatstaf voor de diepte: hoe dieper
hoe liever. Minimale strooiseldiepte voor dwerghamsters is 15 cm, voor Syrische hamsters geldt 20 cm.

het lastig is om een hamsterscapingbak schoon te maken
maar het tegendeel is het geval. Doordat de hamster zo
veel ruimte heeft, en er een erg dikke laag bodembedekker in het aquarium ligt, wordt het verblijf veel minder
vies dan een traditionele hamsterkooi. Afhankelijk van de
hamster, moet een verblijf van 70 x 50 cm eens in de vier
tot acht weken worden schoongemaakt. Bij een gezonde
hamster vind je de meeste ontlasting in de huisjes. Om die
schuilplaatsen schoon te maken, hoef je natuurlijk niet de
hele bak te verschonen.”

De bodem

De bodem in een hamsterscapingverblijf maak je door

zaagsel en hennepvezel te vermengen. Denise: “Zo krijg
dat je als dierenspeciaalzaak kunt laten zien hoe belangrijk

je een stevige bodem waar de hamster ook in kan graven.

je het welzijn van hamsters vindt. Natuurlijk zijn wij een

Het is belangrijk dat je de dikke laag bodembedekking

commercieel bedrijf, maar als we consumenten kunnen

goed aandrukt, zodat het stevig is. In de bak maak je

leren hoe je zo goed mogelijk voor dieren kunt zorgen, dan

verder een aantal graafgedeeltes die extra diep zijn. Juist

laten wij die mogelijkheid niet onbenut. In deze tijd, waarin

dat graven is het natuurlijke hamstergedrag waar je de

steeds meer mensen bang zijn dat veel konijnen en kleine

hele inrichting omheen bouwt. Dat brengt echter ook een

“Ik hoor
regelmatig
van klanten dat ze
’s avonds
de tv uitzetten en
voor het
hamsterverblijf
gaan zitten.”

Denise Huijts

knagers een slecht leven hebben als huisdier, is dat heel

risico met zich mee, want als je zware attributen op het

belangrijk.”

zaagsel plaatst, bestaat de kans dat de boel instort als de

Zitten en kijken

attributen altijd te ondersteunen of om ze op de bodem

De voordelen van hamsterscaping ten opzichte van de

te leggen. Met de inrichting kun je verder heel creatief

traditionele – en vaak te kleine – hamsterkooien zijn legio.

zijn maar natuurlijke materialen zijn het mooist. Zaken

Denise: “Je creëert echt een wereld in je bak, waarin de

die sowieso in het verblijf aanwezig moeten zijn, zijn een

hamster eronderdoor graaft. Daarom is het zaak om zware

hamster zich volop kan bewegen en verstoppen. Graven

loopwiel van minimaal 16,5 cm voor een dwerghamster,

hoort bij het natuurlijke gedrag van de hamster en in een

een zandbadje en wilgentakken. Om ervoor te zorgen dat

hamsterscapingbak kan hij dat volop. Het is echt heel erg

natuurlijk materiaal vrij is van parasieten en bacteriën

leuk om je bak zo mooi mogelijk te maken en om steeds

kun je het minimaal 48 uur in de vriezer leggen. Pas als de

kleine veranderingen aan te brengen in je hamsterwereld.

bak klaar is, vul je het zandbakje met chinchillazand en

Ik hoor regelmatig van klanten dat ze ’s avonds de tv uit-

voeg je bijvoorbeeld mos toe. Zelf gebruik ik regelmatig

zetten en voor het hamsterverblijf gaan zitten. Gewoon

gekleurde Carefresh, om accenten aan te brengen die op

lekker gaan zitten kijken waar de hamster allemaal mee

stromend water lijken. ←
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