h uisdier & hui sv esti n g

Goede huisvesting:
natuurlijk  gedrag
in de hoofdrol
Wie kan doen wat hij van nature graag doet en waar hij goed in is,
voelt zich stukken beter dan wie zich hele dagen verveelt. Dat geldt
niet alleen voor mensen, maar ook voor huisdieren. Hun welzijn wordt
mede bepaald door de mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag uit te
voeren. Huisvesting speelt daarin een sleutelrol.
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et natuurlijke gedrag van een dier is aangepast aan

we hobby. Voorbeelden zijn de prachtige ‘Duitse stijl’-verblijven, of

zijn manier van leven en aan de omstandigheden die

‘hamsterscaping’. Zoiets kan natuurlijk voor alle knaagdieren. Ook

hij in zijn natuurlijke omgeving tegenkomt. Dat gedrag

voor vogels zijn er veel mogelijkheden. Een mooie kamervolière met

is belangrijk voor zijn overleving en zijn kans op

gevarieerde inrichting is een pronkstuk in de huiskamer en maakt

voortplanting. Daarom heeft het dier een inwendige

dat de vogels zich veel beter voelen dan in een kaal, standaard

‘drang’ om zulk gedrag uit te voeren. Kan dat niet, bij-

vogelkooitje. Met een beetje creativiteit en natuurlijk kennis van de

voorbeeld doordat zijn verblijf geen mogelijkheden biedt, dan liggen

diersoort kan voor elk dier een fantastisch verblijf worden gemaakt

frustratie, verveling en daardoor gedragsproblemen op de loer.

waar de eigenaar trots op mag zijn.

Steeds maar hetzelfde…

Verkoopkansen

steeds op dezelfde manier herhaald wordt en erg intensief is, maar

biedt zo’n manier van huisvesten nieuwe kansen. Wie zijn klanten

Stereotiep gedrag is een van die problemen. Het is gedrag dat

Voor de dierenspeciaalzaak of het tuincentrum met een afdeling dier

toch nergens toe leidt. Bekende voorbeelden zijn hamsters die

inspireert met een goed voorbeeld én het juiste materiaal kan leve-

steeds aan hun tralies knagen of gerbils die continu in de hoeken

ren, kan een heel nieuwe markt aanboren. Dat begint bij voldoende

van hun verblijf graven. Een ander effect van een saai verblijf kan

grote verblijven, want ruimte is een eerste voorwaarde voor natuur-

zijn dat het dier lusteloos wordt en nauwelijks actief is.

Het mes snijdt aan twee kanten!

Ook voor de eigenaar is zulk afwijkend gedrag vervelend. Eeuwig

geknaag of gegraaf kan flink gaan irriteren en geeft de eigenaar
bovendien een machteloos gevoel. Wie niet weet waardoor het

lijk gedrag. Kun je die lastig kwijt in je zaak? Zorg dan dat je ze snel
kunt bestellen. Daarnaast is er een heel scala aan mooie, natuurlijke
inrichtingsmaterialen verkrijgbaar.

Ben jij al interieuradviseur?

Maar jouw rol gaat verder dan die van verkoper: zorg vooral dat je

ontstaat of wat er aan gedaan kan worden, raakt teleurgesteld en

goed advies kunt geven. Zowel over de behoeften van het dier in

verliest het plezier in het houden van zo’n huisdier. En een dier dat

kwestie als over het inrichten van een verblijf valt heel wat te vertel-

weinig anders doet dan slapen en eten is voor de eigenaar al snel

len. Denk bijvoorbeeld eens aan de veiligheid van de materialen en de

niet meer boeiend. Wie zijn dier geestelijk en lichamelijk fit wil

manier van opbouwen: wie dat niet goed doet,

houden én zichzelf niet tekort wil doen, zorgt dus voor een

brengt zijn dier in gevaar! Het LICG helpt je met

interessant verblijf dat natuurlijk gedrag mogelijk maakt.

informatie in de Huisdierenbijsluiters en in een

Nieuwe hobby

Het mooie is dat betere huisvesting ook voor de eigenaar

een leuke uitdaging biedt, wat kan uitgroeien tot een nieu-
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document over inrichting van knaagdierverblijven. Om het dier actief te houden leveren
de documenten over voedselverrijking leuke
ideeën. Voldoende inspiratie dus! ←
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