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Ik wil naar buiten….. 
 
Het warme weer komt er (bijna) aan en dan krijgen zowel de baasjes als onze katten en 
poezen de lentekriebels. We willen graag met heerlijk weer buiten zijn met onze dierbare 
huisgenootjes om er samen van te genieten. Zonder dat we er stil bij hoeven te staan dat ze 
iets overkomt. Hebben zij überhaupt lentekriebels en mogen ze van ons onbeperkt naar 
buiten of willen we graag dat ze binnen blijven of wel samen naar buiten maar in afgesloten 
katvriendelijke tuin of balkon. 
 
Wat zijn lentekriebels ….. 
De lente, een seizoen waar alle katten en poezen onrustig van worden. Ze drentelen de hele 
tijd door het huis van de deur naar het raam en vice versa. Als ze in de tuin zijn, lopen ze 
langs de schutting of de rand van de tuin op zoek naar een plek om te ontsnappen. 
Hormonen spelen hierbij een rol, ook bij katten en poezen die gecastreerd of gesteriliseerd 
zijn. Bij katers komt het gedrag meer voor, zij willen naar buiten om door de buurt te 
struinen op zoek naar een krolse poes en als het meezit ergens een lekker hapje te scoren. 
Poezen blijven over het algemeen dichter in de buurt van het huis, zij roepen en verspreiden 
hun geur waar de katers op af komen. Katers die de mogelijkheid hebben om op pad te gaan 
komen daardoor in gebieden en territoria terecht van andere katten. Er kan dan zomaar een 
gevecht ontstaan met alle gevolgen van dien. Naast de sterke behoefte aan onderling 
contact willen de katten graag naar buiten om achter al die fladderende en bewegende 
diertjes zoals vlinders, bijen, wespen, muizen en/of kikkers aan te kunnen gaan. Bij ons 
mensen is dat niet anders, wij worden ook vrolijk en verliefd zodra de zon schijnt en we 
kunnen genieten van het mooie weer. 
 
 
 
 
Perikelen waar ze mee te maken kunnen krijgen als ze buiten komen  
De meeste katten en poezen gaan als zich de mogelijkheid voordoet, het huis uit en de tuin 
uit. Bij beiden kan het leiden tot sproeien. Bij binnenkatten, katten die wat ouder zijn of 
katten die door andere buurtkatten worden weg gejaagd (en daardoor niet meer graag naar 



buiten kunnen of durven) kan het gebeuren dat ze binnen in huis gaan sproeien. Door het 
iedere keer te verversen zorgen ze ervoor dat hun territorium veilig en vertrouwd blijft 
aanvoelen. Voor katten komt erbij dat ze het territorium of de krolse poes gaan verdedigen 
door te vechten met concurrerende katers. Van nature mijden katten een gevecht maar als 
het er dan op aan komt kennen katten geen overgavegedrag waardoor een gevecht een 
strijd kan worden op leven of dood. Gelukkig weet er meestal één van de vechtersbazen te 
ontsnappen door heel voorzichtig steeds meer afstand te nemen van de belager. Een 
bijtwond tijdens dit gevecht kan vaak lijden tot Kattenaids (FIV). 
Buitenkatten kunnen eerder in aanraking komen met overdraagbare ziekten zoals de 
Kattenziekte(FPLV) en Kattenaids (FIV). Kattenziekte is zéér besmettelijk en wordt vooral 
overgedragen via de ontlasting van besmette katten. Een groot deel van onze kanjers zal hier 
geen last van hebben maar als er wel ziekteverschijnselen zijn is de kans op overlijden groot. 
Sommige katten met bijtwonden zullen nooit ziek worden van een FIV besmetting maar in 
de meeste gevallen leidt deze besmetting tot Kattenaids die verschillende verschijnselen kan 
hebben. Andere gevaren waar ze buiten mee te maken kunnen krijgen zijn voorbijrijdende of 
razende voertuigen, vergiftiging of vermissing. Vooral jongere katten hebben een verhoogde 
kans om te worden aangereden. Katers hebben daarbij 1.3x meer kans om te worden 
aangereden dan hun vrouwelijke soortgenoten.1 
 
Een paar pluspunten van de kat die buiten komt 
Door het buiten zijn krijgen katten allerlei prikkels waardoor ze gaan jagen op muizen, vogels 
en ander ongedierte. Het komen, gaan en rennen zorgt ervoor dat een kat zijn 
lichaamsbeweging krijgt en het verkleint de kans op overgewicht. 
Ze leren andere dieren of soortgenoten kennen, waardoor sociaal contact kan ontstaan 
tussen hun eigen soort en/of een andere diersoort. 
Het buiten komen en leven staat dichtbij de natuurlijke levenswijze van de kat. Het 
bevordert daardoor het welzijn van de kat. Een kat die buiten kan komen, of dat nu 
onbeperkt of in een afgeschermde tuin of balkon is, zal minder snel ongewenst gedrag laten 
zien. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan verveling, (binnen) sproeien, het plassen 
buiten de kattenbak en/of krabben aan spullen. 
 
Onze eigen Abessijnen 
Sinds een aantal jaren hebben we een katvriendelijke en afgeschermde tuin. Een aantal 
redenen waarom we hiervoor hebben gekozen zijn; dat we inmiddels vier Abessijnen 
hebben rondlopen, Boris (helaas moeten laten inslapen, hij had FIP) was een keer een paar 
dagen niet thuisgekomen (lentekriebels J), bij terugkomst was een van zijn poten uit de 
kom en de buren vonden het niet prettig dat de katten in hun tuin hun behoefte deden.  
Ondanks dat een aantal van onze katten (Bessy, Bibi en Boris) gewend waren dat ze 
onbeperkt overal konden en mochten komen buiten ging het goed met de katten in de 
afgeschermde tuin. Ze hadden in het midden een klimboom en uitkijktoren waar ze 
omstebeurten graag inzaten. Ze konden daardoor de andere tuinen vanaf hoogte in de gaten 
houden. Vorig jaar hebben we de tuin nogmaals veranderd waardoor de klimboom en 
uitkijktoren zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats is een overdekte buitenkeuken gekomen. 
Ook deze hebben we voorzien van allerlei klim- en uitkijkposten voor de katten. Wij blij, de 
katten minder blij en dan vooral onze jongste dondersteen Roos. Ze is een ware klimaap 
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geworden en komt zelfs wat we ook aanpassen aan de schutting eroverheen. Op dit moment 
hebben we een stuk van het gaas weggehaald zodat Roos zonder al te veel acrobatiek de 
tuin in- en uit kan (welteverstaan als wij thuis zijn). De rest van de clan taalt er niet naar en 
blijft gelukkig en fijn bij ons in de tuin en tot nu toe hebben we nog geen andere katten bij 
ons in de tuin op bezoek gehad. 
Onze katten vinden het heerlijk om buiten te zijn (tenminste als het niet te koud of te nat is). 
Zodra ze buiten zijn kijken ze eerst door het gaas naar de tuin van de buren of de buurkatten 
ook buiten zijn. Als dat zo is komen ze naar elkaar toe, snuffelen even aan elkaars neus. Dat 
is iedere keer weer genieten. Heel af en toe vindt Billy dat maar niets en begint hij te blazen, 
terwijl de buurkat of poes rustig blijft zitten aan de andere kant van het gaas. Nadat hij is 
uitgeraasd draait hij zich om om vervolgens ergens in de tuin te gaan rondsnuffelen. 
 
In het kort…. 
Laat je je kat binnen, mag hij naar buiten of beiden, dat is een keuze die wij maken als 
eigenaren van deze mooie en temperamentvolle kattenbeesten. Het is belangrijk om te 
kijken naar het karakter van je kat en naar zijn of haar lichamelijke gesteldheid. Katten 
kunnen wennen aan een situatie (bijvoorbeeld van buiten naar binnen) mits er in huis, hun 
territorium en leefgebied wordt voldaan aan hun natuurlijke gedragingen en behoeftes.  
 
Meer weten over gedrag? 
Heb je vragen over het bovengenoemde, heb je een ander probleem of problemen met je 
katten en/of wil je meer informatie over het gedrag van je katten dan kun je vrijblijvend 
contact opnemen met Christina Kremer (www.rosemallow.nl), telefonisch resp. 06 – 134 56 
819. 


