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Katvriendelijk huis
Een katvriendelijk huis inrichten

Een kat heeft beslist meer nodig dan
alleen een kattenbak, etensbakken en
drinkbakje.
Een kat kan van nature voor zichzelf
zorgen. Dat wil zeggen dat ze voor haar
eigen bezigheid, voedselvoorziening en
slaapplaats zorgt. Het grootste gedeelte
van de dag zal ze daarmee bezig zijn
en het andere gedeelte vult ze in met
rusten en sociale contacten. Zodra we
een kat in huis houden dan moeten
wij in deze dingen voorzien. Het hele
activiteitenprogramma van de kat wordt
overhoop gegooid. Ze zal het grootste
deel van haar tijd nu kunnen besteden
aan het rusten en aan eten zoeken.
Echter voor de binnenhuiskat is dat heel
eenvoudig omdat het eten klaarstaat.
Hierdoor hoeft ze haar tijd daaraan niet
meer te besteden. Het gevolg hiervan is
dat de kat zich gaat vervelen en dingen
gaat zoeken om zich mee bezig te
houden.

nodig: twee kattenbakken, twee
waterbakken, twee krabplanken, twee
hogere en twee lage privéplekken,
klimgelegenheid, veel speelgoed,
het liefst een buitenruimte of op zijn
minst een mogelijkheid tot contact
met de buitenlucht en eventueel zacht
kattengras. Heb je meer dan één kat dan
geldt de regel: het aantal katten +1.

Om ervoor te zorgen dat onze kat
zich bezighoudt met dingen die wij
goedkeuren en niet met vernielen of
aanvallen, is het noodzakelijk dat we ons
huis katvriendelijk inrichten.

Wat betekent dat dan?

Katten houden van een territorium: hoe
groter het territorium hoe leuker ze dit
vinden. Dit betekent voor hen meer
voeding en meer levensmiddelen. Het
zegt iets over hun status. Hoe groter het
territorium, hoe hoger de status van de kat.
In het territorium moeten ook voldoende
levensmiddelen zijn. Een kat krabt niet
graag altijd op dezelfde plaats, slaapt niet
graag altijd op dezelfde plaats en eet ook
niet graag altijd op dezelfde plaats.
Voor één kat heb je dan ook minstens
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Waarom zoveel?

hun superneus niet van. Plassen en
poepen zijn handelingen, waarbij een
kat zich kwetsbaar voelt. Net als wij
mensen. Katten willen zich ook kunnen
terugtrekken op een rustige, veilige
plaats waar hij niet gestoord wordt.
Zet een bak dus bij voorkeur niet naast
de wasmachine of ander apparaat dat
plotseling een hard geluid kan maken. En
ook niet bij de openslaande deur of op
een plek waar vaak vlak langs gelopen
wordt. De kat moet er wel makkelijk
bij kunnen. De kattenbakken dienen
niet naast of tegen elkaar te staan,
maar zich liefst in verschillende kamers
te bevinden. Want meerdere bakken
naast elkaar ervaart een kat als 1 bak.
Bovendien kan een kat met een hogere
status dan alsnog alle bakken tegelijk
bewaken en een kat met een lagere
status beletten deze te gebruiken. Goede
kattenbakhygiëne is zeer belangrijk.
Schep dagelijks de plasjes en drollen uit
de bakken. Ververs het grit eenmaal per
week en boen de bakken uit met wat
bleekwater. Dit is de beste manier om
ziektekiemen en bacteriën te doden.
Misschien vind je het wat overdreven.
Bedenk echter dat een bak die in onze
beleving een beetje ruikt, voor de
superneus van je kat al een helse stank
verspreidt!

Waarom je zelfs voor één kat twee van
alles nodig hebt? Omdat katten niet
graag plassen en poepen in dezelfde
bak. Ze worden door de aanwezigheid
van meerdere drinkbakken gestimuleerd
tot drinken, ze willen op meer plaatsen
kunnen krabben en ze houden ervan om
een keuze te kunnen maken uit meerdere
privéplaatsen om te liggen.

Wat is een goede kattenbak?

Kattenbak

Wat is goed kattenbakgrit?

Katten zijn sociale dieren. Daar zijn
alle wetenschappers die kattengedrag
bestuderen het over eens. Katten zijn
niet dominant, maar in een groep
is er wel verschil in hoge en lagere
status. Wanneer echter te weinig zaken
beschikbaar zijn die katten nodig
hebben, levert dat onherroepelijk stress
op. Het geeft katten met een hoge
status een kans om soortgenoten met
een lagere status te terroriseren. De
katten met een lage status mogen dan
bijvoorbeeld niet of nauwelijks naar
de kattenbak en krijgen nauwelijks
gelegenheid om te drinken en eten.
Vaak speelt zo’n ‘koude kattenoorlog’
zich af zonder dat mensen er ook maar
iets van merken. Kat met een hogere
status kan een kat met een lagere status
namelijk al het leven zuur maken door op
een strategische positie te gaan zitten,
bijvoorbeeld bij een kattenbak en hem
simpelweg aan te staren. Oogcontact
is een dreigende taal. Voor de kat met
een lage status zo intimiderend dat hij
de bak niet durft te gebruiken. En zit er
niets anders op dan ergens anders zijn
behoeften te doen. Door te zorgen dat
alle kattenzaken in de juiste aantallen
voorhanden zijn, kun je stress en de
koude kattenoorlog voorkomen.

Katten houden zoals gezegd niet van
plassen en poepen op dezelfde plaats.
Van nature doen ze dat ook niet. Daarom
heb je zelfs bij één kat al twee bakken
nodig. Katten plassen en poepen van
nature ook niet in een afgesloten ruimte.
Gebruik daarom liever bakken zonder
kap. De geur van plasjes en drollen
blijft onder een kap bovendien meer
hangen en daar houden katten met

Het liefst geen kap en ook geen deurtje,
voor oudere katten een lage instap, de
lengte van de bak is anderhalf keer de
lengte van de kat, 3 cm ongeparfumeerd
grit, wekelijks geboend en per dag
uitgeschept, geen geurpoeder of
geurstekkers gebruiken, de bak staat op
een rustige plaats, de bak stinkt nooit.
Fijn zandachtig grit, klontvormend, niet
geparfumeerd want katten haten dat!
Het grit stuift niet of nauwelijks (denk aan
de longen van de kat).
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Minimaal 2 krabplankjes

Katten moeten op verschillende plaatsen
in huis kunnen krabben op strategische
doorgangen. Waarom dat zo is leg ik uit
in het volgende hoofdstuk.

Zet eten en drinken niet naast elkaar.

De waterbakken kunnen het beste niet
bij de kattenbak of het eten in de buurt
staan. Dat zijn namelijk geen plekken waar
katten van nature drinken. Onderzoek
heeft aangetoond dat als water en eten
niet bij elkaar staan een kat 30% meer
drinkt. Eten en drinken gescheiden
aanbieden kan dan ook bijdragen aan
het voorkomen van blaasproblemen. Is
je kat al gewend om naast een voerbak
te drinken? Haal dan vooral niet zijn
vertrouwde drinkbak weg, maar zet op
andere plaatsen extra drinkbakken neer.
Hou deze bakjes schoon en ververs het
water dagelijks. Katten zijn erg kieskeurig
en zullen niet drinken van oud water. Oud
water krijgt een geurtje en is niet meer
fris: dat vinden katten vies. Bovendien is
de (groene) wateraanslag ongezond voor
katten. Stromend water uit de kraan of
een waterfontein zal je kat erg waarderen.
Ook bestaan er denkpuzzels voor het
eten. Zo zal de kat moeite moeten doen
voor zijn eten net als in de natuur en per
keer een muizenhapje eten. Het is fijn als
katten doorlopend toegang hebben tot
eten, omdat zij van nature ook wel vaak
(tot 16 keer per dag) kleine hoeveelheden
eten. We kunnen het voor de afwisseling
wel wat moeilijker maken door eten
te verstoppen of een denkpuzzel te
gebruiken. Dit is wel een vaardigheid,
die een kat langzaam moet kunnen
opbouwen. Voor sommige katten is en
blijft het prettig als er ook nog gewoon
ergens een bakje gevuld met brokjes staat.
Vaak zetten mensen het eten en drinken
bij de kattenbak. Voor mensen is dit zo
handig en overzichtelijk. Voor de kat is
het niet zo prettig. Ze houden niet van
eten en drinken bij een plaats waar ze
zich ontlasten en doen dat van nature
ook niet. Zoals wij onze boterham ook
liever niet eten op de wc. Verder levert
eten en drinken bij de kattenbak gevaren
op voor de gezondheid van de kat. De
kattenbak kan immers ziekteverwekkers
bevatten, die het eten en drinken kunnen
besmetten.
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Twee hoge en twee lage
privéplekken/slaapplekjes

zijn lekker warm en knus. Kleerkasten zijn
ook een geliefde rustplaats voor katten.
Mocht je dus ergens een plaatsje hebben
waar het je niet stoort dat je kat er gaat
liggen, laat de kasten dan op een kier. Hij
zal dit plekje met veel plezier ontdekken.

Als een kat bang is en het huis niet
uit kan vluchten, zal hij zich meestal
verstoppen. Bij voorkeur op een hoge
plek. Vanaf zo’n plek kan hij de boel goed
in de gaten houden. Deze privéplekken
kun je voorzien van fleece of een zacht
ligmatje. Katten verstoppen zich graag
en kunnen ontzettend genieten van een
rustig plaatsje. Kattenmandjes die vlakbij
de radiator staan,

Klimgelegenheid

Katten hebben behoefte aan privacy.
Daarom hebben ze privéplekken
nodig waar niemand hen stoort. Hoge
privéplekken zijn een must.

Speelgoed

Katten zijn dol op spelen. Dit geeft hem
een alternatief voor de jacht. Hierover
vertel ik meer in deel 1, hoofdstuk 3
‘spelen met je kat’.
Zorg ook voor een speelgoed, waarmee
de kat zelf aan de gang kan zoals
balletjes en speelgoedmuizen. Berg de
speeltjes liever niet op in een mandje
want dan heeft je kat er niets aan. Het is

Een goed klimmeubel is een must, zeker
voor katten die binnen leven. Zorg dat je
een kwalitatief goed klimmeubel koopt,
dat niet wankelt of maak het vast aan de
muur of plafond. Een goed klimmeubel
heeft meer plekken om te liggen, spelen,
krabben of te schuilen.

beter regelmatig andere speeltjes neer te
leggen en veel te variëren. Koop of maak
af en toe iets nieuws. Veel katten vinden
ritseltunnels bijvoorbeeld leuk. Neem ook
eens wat dozen mee uit de supermarkt.
Die nodigen uit tot spelen, zeker als je er
loergaten of spleten in maakt. Of hang
eens een fleecedekentje over je stoel: zo
ontstaat een leuke schuilhut.
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Buitenruimte?

Buitenlucht is voor katten onontbeerlijk.
Een afgeschermde tuin is het fijnst. Ook
een balkon kan veel plezier opleveren.
Liefst met kattenluikje zodat de kat er
altijd op kan. Een balkon moet goed
afgeschermd worden om naar beneden
vallen om te voorkomen. Dit gebeurt
helaas te vaak. En nee, katten komen
niet altijd op hun pootjes terecht.
Woon je in een drukke straat of wil je
zeker weten, dat je kat geen overlast
veroorzaakt of wegloopt, overweeg dan
een kattenren in de tuin, bereikbaar
via raam of kattenluik. Zo krijgt hij toch
nieuwe impulsen en komt hij in contact
met geuren die hij binnen niet ervaart.
Voor de kat met zijn superneus is dat van
groot belang.
Ook naar buiten kunnen kijken is
belangrijk, vooral voor katten die binnen
blijven. Zorg dus voor uitkijkposten,
bijvoorbeeld op de vensterbank, waar de
kat lekker kan zitten of liggen. Bedenk
wel, dat vreemde katten die naar binnen
kijken, heel veel stress kunnen opleveren.
Kijken is dreigen en dit kan uitmonden in
een ‘koude kattenoorlog’. Of nog erger,
de vreemde kat komt door het kattenluik
naar binnen! Dit kun je voorkomen door
een kattenluik te laten werken op de chip
van je kat.
Let op met kantelramen: dat zijn
kattenkillers. Wanneer je thuis
kantelramen hebt, zet deze dan niet
open in de kantelstand als de kat erbij
kan. Het gebeurt nog wel eens dat
katten op de bovenkant van het raam
willen springen, uitglijden en met hun
kop in de opening van het raam naar
beneden zakken. De kat zakt dan in een
wig en stikt. Menige kat komt op deze
manier aan zijn eind. Er bestaan speciale
rekjes als beveiliging voor geopende
kantelramen, te koop bij Zooplus. Geen
overbodige luxe als je bijvoorbeeld
googlet in de afbeeldingen op kat en
kantelraam. Pas op: geeft nare beelden.
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Krabgedrag van je kat
Waarom?

Er zijn verschillende redenen waarom
katten van nature krabben.
Onderhoud van de nagels
De kat verzorgt zijn nagels door deze
langs stevig materiaal te wrijven.
Hierdoor laat de afgesleten buitenste
laag van de nagel los en komen
de onderliggende scherpe nagels
tevoorschijn.

Katten doen dat graag op hun looproute
om zo hun territorium af te bakenen met
hun eigen geur. Het is daarom fijn om op
meerdere plaatsen een krabgelegenheid
te maken. Soms willen ze zich strekken,
maar ook horizontaal krabben op een
mat of krabplank is heerlijk. Ik neem
regelmatig een losse krabgolf mee
naar mijn oppaskatten. Hiervan wordt
dankbaar gebruik gemaakt, omdat het
leuk is om te krabben en ook heerlijk
geurt naar kattenkruid.

Als er geen geschikte krabmogelijkheden
zijn, dan is de kans groot dat de kat zich
Afbakenen van territorium
gaat richten op meubels, het behang of
Krabben wordt gebruikt als onderdeel
het tapijt.
van het afbakenen van het territorium.
De kat markeert daarmee zijn leefgebied.
Wanneer de kat met zijn nagels over
een oppervlakte krabt, wordt zijn geur
afgezet. De combinatie van het markeren,
afgevallen nageltjes en de geur zorgen
voor een sterke zichtbare en ruikbare
boodschap voor andere katten.
Afreageren van spanning
Katten kunnen ook gaan krabben als
ze spanning ervaren. Dat kan door
conflicten met soortgenoten, maar
ook omdat een kat gefrustreerd raakt
bijvoorbeeld doordat de deur naar
buiten dicht is. In dit soort gevallen is
het krabgedrag een manier om stress te
verminderen.
Waar?
Iedere kat heeft zijn eigen voorkeur. Dit
kan ook wisselen. Het is daarom fijn als
een kat kan kiezen. Katten krabben graag
met de nerven van het hout mee en niet
er dwars op. Buitenshuis kiest een kat dan
ook heel graag zacht hout bijvoorbeeld
van een tuinhekje of boompje.
Binnen wil de kat ook graag krabben.
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Krabpaal?

Er zijn allerlei krabpalen verkrijgbaar. Deze
krabpalen bieden mogelijkheden om te
spelen, te trainen en uit te rusten. Katten
hebben graag diverse oppervlakten en
materiaal om aan te krabben. Let op de
oppervlaktestructuur van de krabpalen:
die is helaas vaak niet goed en dwars op
de krabrichting. Desondanks krabben
onze katten toch wel graag aan alle
krabpalen, gelukkig.
Als je meer katten in huis hebt, is het
verstandig om 1 krabpaal per kat (plus een
extra om keuze te bieden) te plaatsen op
verschillende plekken in huis. Wanneer
ruimtegebrek een probleem is, dan
kunnen krabpanelen een uitkomst bieden.
Deze kunnen om een hoek op de juiste
hoogte bevestigd worden. Je kunt deze
ook zelf maken door vloerbedekking of
tapijt met dubbelzijdig plakband vast te
zetten tegen de muur. Het is belangrijk
dat de kat zich kan strekken tijdens het
krabben; dus kijk even op welke hoogte
dit bevestigd moet worden.

Ongewenst krabgedrag
Wat doe je als de kat aan
de bank of het behang
krabt in plaats van aan een
krabmeubel?

Straf nooit! Het is belangrijk dat
je weet dat je kat niet krabt uit
ondeugendheid of kwaadheid.
Als je kat krabt om zijn nagels
te onderhouden dan bestraf je
zijn natuurlijke gedrag en dat is
zeer verwarrend voor de kat.
Het is belangrijk om een
acceptabel alternatief te
bieden dat een vergelijkbaar
gevoel geeft tijdens het
krabben. Wanneer de kat
bijvoorbeeld krabt aan behang
op een bepaalde hoogte
dan is het belangrijk dat de
alternatieve krabplaats ook
verticaal is, van dezelfde
textuur en met hetzelfde
patroon, waarbij de kat zich
tot dezelfde hoogte uit kan
strekken. Dit vereist dus nog
enige analyse om een goed
alternatief te kunnen bieden.
Misschien heb je nu een kleine
kitten krabpaal die inmiddels
niet meer hoog genoeg is voor
je groter gegroeide kat.
Wil je tips om krabben op
ongewenste plaatsen te
ontmoedigen, dan mag je
me altijd een mail sturen.
Wellicht kan ik je helpen
of anders doorverwijzen
naar bijvoorbeeld een
kattengedragstherapeut.
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Gewenst gedrag belonen

Wil je graag dat je kat in de krabpaal
krabt en speelt? Speel dan eens zelf
met je kat rondom de nieuwe paal.
Bijvoorbeeld met een eenvoudig katen-muis-spelletje met de verenhengel.
Dit associeert je kat met leuk en daarom
zal de kat graag terugkomen bij de
krabpaal. Spreek hem lovend toe als
hij zijn nageltjes krabt bij de krabpaal.
Je kunt ook de krabpaal bewerken
met kattenkruid. Dit kruid heeft grote
aantrekkingskracht op de meeste
volwassen katten. Als de krabpaal
meerdere plateaus heeft, kan het
plaatsen van droogvoer of een snoepje
uitnodigend werken.

Een leuk krabalternatief zijn krabmanden
en krabhuisjes. Hierin is ook vaak
kattenkruid gewerkt. Bij ons is het zo dat
de katten graag hierin krabben om er
vervolgens voldaan in te gaan liggen.
Onze oude schildpadpoes Wina heeft
nooit iets met een krabpaal gedaan. Zij
heeft haar plekjes buiten: het tuinhekje,
het treurboompje en de houten vlonder.
Zij heeft altijd de mogelijkheid gehad om
naar buiten te gaan en buiten aan haar
krabbehoefte kunnen voldoen. Dat kan
dus ook.
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Slotwoord
Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit E-book (in twee delen) en mijn kennis
en ervaringen gedeeld. Uiteraard is wat ik schrijf niet zaligmakend of volledig en
blijft er veel te observeren en te ontdekken.
Ik hoop in ieder geval dat je nieuwsgierigheid is gewekt om ook vanuit de ogen
van je kat naar de wereld te kijken en daardoor nog meer plezier te beleven aan
het samen leven met je huisdier.
Ik vind het leuk als je vragen hebt of een reactie wilt geven naar aanleiding van
dit E-book. Je kunt me bereiken per mail of WhatsApp.
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Bronvermelding
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