dier & tuin

Tuinen om
in te struinen
Thuis moeten blijven én prachtig weer: dat is een garantie voor veel tuinarbeid.
Er wordt gesnoeid en geschoffeld, gemaaid en geknipt, maar ook geplant,
gebouwd, geverfd en aangelegd. We zijn massaal druk met de buitenboel. Voor de
ondernemer in de dierenbranche zijn al deze activiteiten niet echt ‘corebusiness’,
tenzij… er een hond, kat of konijn bij die harde werkers woont. Dan is de tuin
opeens wel degelijk interessant!

A

Tekst: Marleen van baal | foto’s: Tim Cooper, zane lee, berkay gumustekin en shutterstock
ls eigenaar van Hersenwerk voor dieren maak

natuurlijke gedragingen is een voorwaarde voor het welbevin-

ik mij hard voor het welzijn en welbevinden van

den van een dier. Uiteraard kunnen dieren zich aanpassen als zij

hond, paard, kat en konijn. De focus ligt op de

de mogelijkheid niet hebben om natuurlijk gedrag te vertonen,

samenwerking tussen mens en dier waarbij de

maar dat resulteert onvermijdelijk in minder welbevinden en

natuurlijke behoeften en gedrag van het dier

mogelijk in probleemgevend gedrag en/of fysiek ongemak.

het uitgangspunt zijn. Hersenwerk is – heel in

het kort – het aanbieden van voer in diverse materialen, waarbij

Het thema is dier & tuin dus ik laat het paard even met rust en

het dier op eigen wijze het voer bemachtigt. De stimulans van

ga verder met de drie andere dieren in mijn werk: kat, konijn en

zintuigen, creativiteit en concentratie in combinatie met de

hond. Ook zij hebben natuurlijk gedrag wat ze graag vertonen

samenwerking met zijn mens, maakt Hersenwerk een veelzijdige

en waar ze echt behoefte aan hebben. Tuinen, en ook balkons,

activiteit voor dier en mens.

Verrijking

Nu ga ik het in dit artikel niet over Hersenwerk hebben, maar
wel over de basis van Hersenwerk en dat is verrijking. Een ver-

rijkte omgeving is een vertaling van ‘enriched environment’ en
die wordt uitgelegd als ‘het stimuleren van de hersenen door

bieden een scala aan mogelijkheden om tegemoet te komen aan
onze viervoeters. Alleen al de buitenlucht is een fijne ervaring,
zeker voor dieren die veel binnen zitten.

De mens achter het dier

Als lezer van dit artikel heb je misschien niet direct een link met
je eigen diensten en producten als je aan een verrijkte omge-

de fysieke en sociale omgeving’. De verrijkte omgeving heeft het

ving denkt. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar één ding

krachtigste effect als de aangeboden verrijking het natuurlijke

hebben alle lezers gemeen: jullie werken met dieren. Dus ook

gedrag van het dier stimuleert. Als een dier natuurlijk gedrag

met de mensen die bij deze dieren horen. En daar zit de meer-

kan vertonen, zal hij vaker ontspannen zijn. Vanuit die ontspan-

waarde. Want ook al kun je niet daadwerkelijk iets verkopen

ning kan hij beter leren, concentreren en verbinden.

rondom de tuin, je kunt de mens achter het dier wel informeren
en adviseren over welzijn en welbevinden van hun huisdier. Een

Als voorbeeld neem ik het paard. Van nature loopt het paard

goed advies is goud waard; men vertelt het verder, waardoor er

vele uren op een dag. Ze eten ‘hapje stapje’. Veel paarden wor-

mogelijk nieuwe klanten bij jou terechtkomen én tevreden klan-

den gehuisvest in situaties waarin zij die natuurlijke beweging

ten keren bij je terug.

niet krijgen. Bij een verrijkte omgeving ga je dus een omgeving
aanbieden waarbij het paard wel kan bewegen en in zijn loop op

Ik neem je mee in de wereld van hond, kat en konijn en wat er

meerdere plaatsen voer kan vinden. Het kunnen toegeven aan

voor hen mogelijk is in een tuin en op een balkon.
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Marleen van Baal is eigenaar van Hersenwerk
voor dieren (hersenwerkvoordieren.nl). Met een
team van collega's informeert en inspireert zij
diereigenaren in het aanbieden van Hersenwerk. Voor de dierprofessional zijn voor zowel
hond, paard, kat als konijn opleidingen om
Hersenwerk in het werk te integreren.

de kat
Natuurlijke behoeften

Bewegen. Klimmen. Jagen. Omgevingsgeluiden in zich opnemen. Op hoogte zitten. Wassen. Eten. Slapen.

Struintuin-tips

• Zorg voor diverse zit- en ligplekken op hoogte.

• Creëer plekken waar de kat echt alleen kan zitten, buiten
bereik van handen die willen aanraken.

• Strooi af en toe wat brokjes door de tuin en laat je kat die
in eigen tempo opeten.

• Plaats eens een doos of een bigshopper in de tuin en laat
je kat die op eigen tempo en op eigen wijze onderzoeken.

• Zorg voor zon- en schaduwplekken.

• Plant kattengras, catnip, valeriaan, kattenkruid of kruizemunt her en der in de tuin of zet het in potjes op je balkon.

• Geef je kat altijd de mogelijkheid om weer naar binnen te

gaan of maak een plek waar hij zich kan verstoppen als hij
schrikt.

• Scherm tuin en balkon af, zodat je kat niet over de reling of
schutting kan gaan.

• Is afschermen niet mogelijk, wen je kat dan aan een tuigje
met een lijn eraan. Dit biedt alsnog bewegingsvrijheid.

• Zorg voor vers drinkwater uit een brede lage bak. Een fonteintje is wel een extra feestje!
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de hond
Natuurlijke behoeften

Zijn neus gebruiken, geuren opsnuiven, informatie verzamelen via geur.
Eten zoeken en vinden. Bewegen. Omgevingsgeluiden in zich opnemen.
Gezelschap. Luieren. Slapen.

Struintuin-tips

• Zorg voor meerdere plekken om te liggen, zowel in zon als schaduw.
• Strooi eens wat brokjes door de tuin en laat de hond deze op eigen
tempo opeten.

• Verstop op verschillende plaatsen wat lekkers en laat je hond dit zoeken
op eigen tempo.

• Maak looppaadjes achter je planten om. Het geeft ruimte aan de behoefte om te struinen.

• Houd je hond gezelschap; niets leuker dan samen luieren.

• Zet af en toe vreemde objecten in de tuin en laat je hond deze besnuffelen. Ook een boodschappentas, een jas van bezoek of een net bezorgd
postpakket zijn interessante items om zorgvuldig te onderzoeken.

• Ben je aan het tuinieren? Geef je hond ook wat te doen, zoals op een
takje knagen of graspollen uitschudden.

• Is je hond een enthousiast graver? Geef hem dan een vierkante meter
waarin hij mag graven. Met wat management is dat heel goed te sturen,
zodat het bij die vierkante meter blijft.

• Heb je een schutting met gluurkieren? Laat je hond daar naar hartenlust
doorheen kijken/snuiven. Heb je een balkon? Geef je hond dan de gelegenheid om naar beneden te kijken. Om het veilig te houden kun je de
onderste rand afschermen.

• Zorg altijd voor vers drinkwater.

konijnen
Natuurlijke behoeften

Samenleven met minimaal één ander konijn. Scharrelen. Eten.
Onderzoeken en ontdekken. Bewegen. Schuilen. Slapen.

Tips

• Laat je konijnen vrij rondlopen als je tuin veilig omheind is.
Je zult versteld staan van de enorme sprongen die ze kunnen
maken.

• Of maak een ren voor je konijnen, waarbij je zeker bent dat ze
hem niet omhoog kunnen wippen.

• Zorg voor schuilplekken, konijnen zijn prooidieren met behoefte zich te kunnen verstoppen bij onraad.

• Leg op verschillende plaatsen lekkere hapjes in de tuin, zodat
ze op zoek gaan naar het lekkers.

• Zet regelmatig vreemde objecten in de tuin en laat hen die op
eigen tempo ontdekken. Alles waar ze ook in kunnen, zal met
enthousiasme ontvangen worden.

• Je kunt in bakjes, rolletjes of een vergiet hooi doen, zodat de
konijnen op een andere manier hun voer moeten bemachtigen.

• Zorg voor vers drinkwater.

• Houd je konijnen in het vizier; ze kunnen door kleine openingen ontsnappen en gezien hun nieuwsgierige aard is dat
een reële optie.
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