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Een tuin poesdicht maken is geen alledaagse job wan t er komt best 
veel bij kijken om het doel te bereiken. Er spelen drie variabelen 
en wel  
           |------------------|    |--------------- --| 
           |  Tuin echt dicht |    | benodigd budge t | 
           |------------------|    |--------------- --| 
 
                      |------------------| 
                      | Menselijke smaak | 
                      |------------------| 
 
 
 
Een tuin echt dicht maken is eigenlijk best eenvoud ig, want als je 
een hoog hek/schutting om de tuin zet (hoe hoger ho e beter) is de 
tuin al gauw poesdicht. 
 
Maar hoe hoger je gaat hoe meer het gaat kosten aan  materiaal en 
aan arbeid. Ongeacht het systeem dat je daarvoor ki est. 
 
Maar hoe lager je blijft met de hoogte van een schu tting des te 
mooier voor de mensen om naar te kijken of in zo’n tuin te leven. 
 
Hoe kom je nu uit dit paradigma ? Welke keuzes moet  je maken ? Dan 
is het goed als je bepaalde waarden gaat geven aan deze drie ken-
merken zoals bijvoorbeeld : 
 
 
** de tuin moet echt poesdicht zijn onder alle omst andigheden 
** het mag niet meer kosten per jaar als een bepaal d bedrag 
** het moet wel een tuin blijven en moet geen kooi worden/zijn 
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Echt poesdicht  hangt af van hoeveel katten je hebt, de aard van 
hen en hoe vaak ze in de tuin zijn. De ene kat onts pant zich 
lekker in de tuin terwijl een andere kat een echte houdini kan 
zijn en de meest gekke capriolen bedenkt om weg te komen. De 
hormonen kunnen zo’n kat de gekste dingen laten doe n want die 
prooi achter dit schutting moet hij hebben. 
 
Ook zijn er de klimmende katten die langs een schut ting of een 
muur omhoog klimmen om weg te komen en dat kan ook bij een gaas- 
systeem zo leert de praktijk. Maar er zijn ook katt en die gewoon 
van de grond af over een schutting heen springen.  
 
Voor de klimmende kat is het voldoende een barriere  te hebben 
bovenaan de schutting terwijl de springende kat het  zicht op wat 
er achter de schutting is uit het zicht van de kat te houden. Zo’n 
kat springt nooit in het ongewisse, maar al ziet ie  maar een klein 
detail dan gaat ie na een zorgvuldige studie en tes tbewegingen. 
 
Het mag niet meer kosten  afhankelijk van ieders persoonlijke 
situatie. Bedenk daarbij dat het om een investering  gaat voor de 
komende jaren en dat het dus geen eenmalige kostenp ost is. Som-
mige systemen kun je zelfs meenemen als je gaat ver huizen en be-
houden dus hun waarde op de lange termijn. Zie het meer als het 
afkopen van een langdurige verzekering en benader h et vanuit de 
lasten per maand. Dit spreekt nog meer als de ervar ing leert dat 
een gekozen systeem dat in de praktijk in jouw situ atie niet 
blijkt te werken weleens een hoge kostenpost blijkt  te zijn. 
 
Aan de andere kant is de vraag wat het zou kosten a ls een gekozen 
systeem niet werkt en een kat alsnog ontsnapt en ee n ongeluk 
krijgt of nog erger. Het is dan beter om even door te sparen voor 
een wat duurdere oplossing dan het risico te nemen dat je kat iets 
overkomt na de aanschaf van een goedkopere oplossin g. Ook vanuit 
de katten bekeken is een systeem dat is gebaseerd o p stroom niet 
echt katvriendelijk en in sommige landen al wetteli jk verboden. 
 
Tenslotte nog het argument dat wat je zelf kunt doe n elk systeem 
goedkoper maakt, maar reken je niet blind rijk want  vaak worden de 
onzichtbare kosten (btw, reiskosten, gereedschap, v erpakking) over 
het hoofd gezien, maar die zijn er wel en moeten wo rden betaald.  
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Het moet wel een tuin blijven  en geen kooi. Alle oplossingen met 
ijzerdraad of pvc zijn geen natuurlijke oplossingen . Hout is dat 
ook met als voordeel dat het gebruik van hout de tu in als tuin in 
takt laat. 
 
Zo is de eenvoudigste oplossing met het verhogen va n de schutting 
met houten planken, gevolgt door de wat duurdere ra sters of met de 
nog duurdere rolbalk systemen. 
 

       
 
    Planken           rasters           gaas          rolbalken          
    10/meter          45/meter        35/meter        45/meter       
 
 
Net als eindresultaat een poesdichte tuin voor de k at (links) en 
voor de mens (rechts). Wel ook een aardig groot pri jsverschil met 
of zonder een poesdicht garantie. 
 
 

    
 
           ZO             of               ZO 
          ========                            ===== ===
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      CatPower          CatRas          CatWire  

 

             
    CatOsc           CatRol-1          CatRol-2  

  
 
Indicaties van het benodigde budget excl. de montage die je vaak zelf kunt doen 
 
 
Prijs per meter CatWire     a euro 35 per meter met diverse opties (let op) 
Prijs per meter CatPower    a euro 15 idem 
Prijs per meter CatRas      a euro 10 idem 
Prijs per meter CatRol-1    a euro 50 idem 
Prijs per meter CatOsc      a euro 60 idem 
Prijs per meter CatRol-2    a euro 75 idem 
 
Kattenbeveiliging kan alle mogelijke wensen van haar afnemers 
invullen, maar wel op basis van een goed advies binnen het gegeven 
budget. Dat is advies is vaak katgericht aan de hand van onze 8-
jarige ervaring met het poesdicht maken van tuinen 
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Zoals eerder aangegeven is het zelf monteren van ee n van de mogelijke systemen 
best te doen en daardoor ook goedkoper. Maar vergee t niet de onzichtbare kosten 
mee te rekenen. De montage en de aanleg van deze sy stemen kunnen bij ons worden 
uitbesteed en daarvoor rekenen we met een montage-b udget van Euro 30 – 45 per 
strekkende meter. Dit is afhankelijk van de aard va n de tuin met eventuele 
bijzondere wensen (bomen, tuinstoelen, kliko, fiets enstalling enz). Wij kunnen 
voor de montage een voorstel doen aan de hand van f oto’s van de tuin en de 
preciese maten. 
 
 
Referenties in NL/BLG 
 
Arnhem               13 st GOGO-2 met weinig extra Euro  2.300 incl. montage 
 
Tienhoven            26 st GOGO-2 met veel extra   Euro  4.900 incl. montage 
 
Ammerzoden            6 st GOGO-2 zonder extra’s   Euro    460 zonder montage 
 
Bergen op Zoom       13 st GOGO-2 met veel extra   Euro  2.180 incl. montage 
 
Den Haag              7 st GOGO-2 zelf gemonteerd  Euro    985 zelf gedaan 
 
Capelle ad IJssel     4 st GOGO-1 veel extra       Euro    615 incl. montage 
 
Swifterbant          10 st GOGO-2 wat extra        Euro  1.550 incl. montage 
 
Almeren/Swifterbant  13 st GOGO-2 standaard        Euro  1.235 incl. montage 
 
Fijnaart             10 st GOGO-2 standaard        Euro    965 incl. montage 
 
Goirle                6 st GOGO-1 standaard        Euro    545 incl. montage 
 
Oud-Heverle BLG       6 st GOGO-2 standaard        Euro    865 incl. montage 
 
MAARN                32 st GOGO-1 veel extra       Euro  3.880 incl. montage 
 
ARNHEM               16 st GOGO-1 veel extra       Euro  1.985 incl. montage 
 
UDEN                  8 st GOGO-2 standaard        Euro    785 incl. montage 
 
ALPHEN ad RIJN       12 st GOGO-1 standaard        Euro  1.720 incl. montage 
 



CatPalace/CatRol 
                      Veilingweg 1B, 5301 KM ZALTBOMMEL 
                          Tel 0418-5191912/0618886855 
                   KvK 24160274 en BTW NL00.71.51.949.B01  
 
 
 
 

      Stappenplan CatRol   
 
 
 
 
 

1.  Bepaal keuze 1-rol of 2-rol systeem (v.a. 170 cm) 
 

2.  Bereken globaal budget met resp. E 50 of E 80 per m eter  
 

3.  Maak foto’s van de tuin en mail die door  
 

4.  Met name van ev. moeilijke plaatsen of wensen 
 

5.  Geef aan of het gaat om zelfbouw of totaalbouw 
 

6.  Wacht op de globale offerte   
 

7.  De nauwkeurigheid ervan is meestal 5 % 
 

8.  Maak een keuze en geef uw bestelling door  
 

9.  Wacht op de orderbevestiging 
 

10  Doe de vereiste aanbetaling  
 

11  Maak een afspraak voor de levering en/of plaatsing 
 

12  Rond de montage af en ontvang een nacalculatie/slot betaling 
 

 


