
De tuin betegelen uit angst voor overlast van honden en katten is wel een heel drastische oplossing. Er zijn namelijk 

veel groene manieren om overlast van huisdieren te beperken.

KIES EEN GOEDE TUINAFSCHEIDING
Met een heg, muur of schutting en een dichte poort hou 

je honden tegen, maar katten sluipen er onderdoor of 

klimmen er overheen. Dat wordt moeilijker met een ste-

kelige haag van berberis, hulst, meidoorn, sierkwee of 

vuurdoorn. De openingen aan de voet van de planten kun 

je met gaas of losse stekeltakken dichten. Of kies voor een 

hoge afscheiding van tuingaas met mazen die te klein zijn 

voor katten, met klimplanten er tegenaan, zoals klimop, 

kamperfoelie of een klimroos. 

GEEN GEGRAAF
We willen vooral voorkomen dat dieren in de tuin gaan 

graven en er hun behoefte doen. Het meest kwetsbaar is de 

kinderzandbak; die kan na het spelen met een deksel of net 

worden afgeschermd. Over pas ingezaaide groentebedjes 

kan een net worden gespannen, of er kunnen stokjes in de 

grond worden gestoken. Komt het dier steeds rond een vas-

te tijd langs, geef de zaailingen dan vlak daarvoor water, 

want in natte grond graven dieren niet graag.  

PLANTEN IN PLAATS VAN OPEN GROND
Een weelderige groene tuin is niet aantrekkelijk voor dieren 

om in te graven, want er is geen losse aarde zichtbaar. 

Gebruik daarom veel bodembedekkende planten. Hierin is 

bij tuincentra veel keus: tuingeranium, longkruid, vrouwen-

mantel, dovenetel, penningkruid, schijnaardbei enz. Laat 

bodembedekkers gerust ook onder bomen en struiken en 

tussen bloembollen groeien. Zo wordt de tuin fleurig en de 

grond goed bedekt. 

GEBRUIK EEN MULCHLAAG
Op plekken waar (nog) niets groeit, kan een laag van 5-10 

cm mulchmateriaal aangebracht worden waar dieren niet 

graag in graven, zoals grove boomschors of grof grind. 

Hoe minder het lijkt op kattengrit, hoe beter. Cacaodoppen 

verspreiden ook nog een sterke geur, die dieren onaange-

naam vinden. Een mulchlaag kan ook tussen planten toe-

gepast worden, omdat deze de bodem beschermt tegen 

uitdrogen en onkruidgroei tegengaat.
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LEG GAAS TUSSEN DE PLANTEN
Een andere bescherming tussen planten is een stuk gaas 

of latwerk. Leg dit vóór de planten in de lente uitlopen 

plat op of net boven de grond. Bodembedekkende planten 

zullen er doorheen groeien en het gaas al snel onzichtbaar 

maken, maar voor dieren wordt het heel lastig om tussen 

de planten te lopen en zeker om er te graven. Snoeiafval 

met stekels, bijvoorbeeld rozentakken, tussen uitlopende 

planten leggen helpt ook.

AFSCHRIKKENDE GEUREN
Verschillende sterke geuren zijn onaangenaam voor hon-

den en katten, zoals citroenschil, peper, azijn, koffiedik en 

knoflook, en planten als wijnruit en citroenmelisse. Er is 

ook kant-en-klare geurspray te koop. Helaas biedt geen 

van deze geuren een waterdichte bescherming tegen kna-

gen aan spullen of het afbakenen van hun territorium met 

urine. Het ene dier wordt erdoor afgeschrikt, terwijl het 

andere zich er weinig van aantrekt. Ook moeten de geuren 

vaak ververst worden. Er zijn wel planten die katten juist 

aantrekken, zoals kattenkruid. Hiermee zijn ze weg te lok-

ken naar een plek waar ze geen overlast geven. 

BESCHERM VOGELS
Huisdieren kunnen jagen op de vogels in de tuin. Voer vo-

gels daarom op een veilige, hoge plek en hang vogelhuis-

jes zo op dat de kat er niet bij kan. Of zet een boom met 

een dichte of stekelige kroon in de tuin als veilige nestel-

plaats, zoals een conifeer, hulst, meidoorn of veldesdoorn.

GELUID EN SPROEIERS
Er zijn allerlei producten te koop die dieren verjagen met 

ultrasoon geluid of met sproeiers die aangaan als een 

bewegingsmelder een dier detecteert. Die kunnen werken, 

maar dieren zijn slim. Ze leren snel waar ze natgespoten 

worden en waar niet, dus wissel regelmatig van plek.
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Met deze tips blijft je tuin mooi  
en speelbaar zonder overlast  

van ongewenste huisdieren.
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