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I{ieuw pension bíj rnonurnenta}e bcerderij van §chep

Kattenhotel 'De Vuursch e' g

Poezen Heavy en Mystery vinden het
er hemels. De twee Noorse Boskatten

van onderneemster Marlise KoopSchep wachten in het gloednieuwe
kattenhotel van hun baasie in Lage
Vuursche op logeerpoezen. Een kat
kan het slechter freffen... Van buiten
ziet het kattenhotel er uit alsof het er

altijd al gestaan heeft. Net

als de

ruim

jaar oude schaapskooi op het boerenerÍ tegenover Kasteel Drakensteyn
is ook het pension met zwarte houten
planken gepotdekseld. Binnen verraad de lichte verflucht dat alles hier
gloednieuw is. Eigenaresse Marlise
100

Koop-Schep verwelkomt ons

in

de

ontvangstruimte.

Het gloednieuwe kattenhotel uan Mailise Koop-schep in Lage vuursche is klaar om'logees'te ontztangen
(Foto: Roeland de Bruyn)

den houden. Een kattenpension past in kening mee moest houden. Dat zijn nu
het plan en sluit goed aan bij mijn grote de grote pluspunten van haar ,hotel,.

liefde voor poezen", vertelt ze.
Marlise volgt de opleiding tot paraveterinair (dierenartsassistente) en loopt
stage bij de Baarnse Dierenkliniek
De tomp aan de Tromplaan. Daarna
werkt ze zeven jaar in een dierenkliniek in Bussum. Hier specialiseert ze
zich onder andere in vachtverzorging.
"Het idee om ooit een pension te beginnen was er al een tijd, maar ik heb
er naar toe moeten groeien. Door mijn
jarenlange ervaring als dierenartsassistent en na honderden katten te hebben

Per
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januari dit jaar heeÍt ze haar baan

als dierenartsassistente opgezegd om

zich fulltime aan het poezenpension
te wijden. Dat is zeker geen beslissing van stel op sprong geweest, vertelt ze. Al zeven jaar zljn haar ouders
en zij met dit project bezig. Marlise is
de derde generatie die op de boerderij
aan de Hoge Vuurseweg 'boert'. Haar
opa was pachter, haar ouders kochten
de boerderij en zij is hier geboren. "Sa,
men met mijn ouders heb ik melkkoeien, zoogkalveren en schapen. Voorop
stond dat we het bedrijf agrarisch zou-

ik er eindelijk klaar
voor." De familie vroeg vergunningen

behandeld, was

aan, schakelde een architect in en de
bouw ging van start.
Vanwege de lange aanlooptijd had
Marlise ruim tijd om bij diverse colIega-pensions op bezoek te gaan. "Het

viel me elke keer op dat ik daar als
collega werd ontvangen. Van concurrentie was geen sprake. Ik denk dat dat
typerend is voor mensen die van dieren houden". Tijdens de bezoeken kon
Marlise er achter komen waar ze met
het ontwerp van haar eigen pension re-

Frisse neus

Zo is er een ruim buitenverblijf voor
de katten. De gasten hebben uitzicht
op de weilanden en kumen een frisse
neus halen. Om te zorger. dat katten
van buiten geen besmettelijke ziektes
overdragen, is er een 'sluis' gemaakt.

"Zokan er geen neus-aan-neus contact
z11n en dat is de manier waarop de gevreesde niesziekte kan worden overge-

dragen."
Ook zijn de drie verblijven geheel van
elkaar gescheiden. Een ruimte is blauw
ingericht, een rood en een groen. Door
kleedjes, voederbakken en speeltjes gescheiden te houden, is de kans op een

mogelijke besmetting minimaal. "Ook
heeft elk verblijf een wasbak waar de
kattenbakken en voederbakjes worden
schoongemaakt. Dit is ook weer een
maatregel voor optimale hygiene".
Extra maatregelen

Aan de wasbakken en afuoer is extra
zorg besteed. Marlise vertelt: "Ik bezocht een gloednieuw poezenpension
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eopend
inAmsterdam. Het was prachtig, maar
er was een fout gemaakt. Kattengrit
en poezenhaar verstoppen al snel de
goot en daar hadden ze geen rekening
mee gehouden. Na twee weken zaten
de leidingen verstopt, heel vervelend.
Hier heb ik extra putjes laten maken en

ook op het erf zljn extra maatregelen
getroffen."
Een speciale ruimte is ingericht voor
vachtverzorging van katten. "Vooral
langharige katten kunnen problemen
krijgen, hoe goed de baas ook kamt
en borstelt. In sommig gevallen moet
ik de kat dan scheren. Nee, dat is niet
zielig. Voor de poes is het letterlijk en
figuurlijk 'een jas uitdoen'. Na de behandeling kan de vacht weer gezond
aangroeien. Wel heb ik door schade en
schande geleerd van tevoren de nageltjes goed te knippen!" lacht ze.

Lekker kroelen

Omdat Marlise door de melkkoeien
van haar ouders altijd al zes en soms
zeven dagen per week op de boerderij
aanwezig is, kan ze haar pensiongas-

ten goed in de gaten houden. Ze wrl
dan ook liever geen medewerkers in
dienst nemen. "Zo kan ik zelÍ nàuwkeurig bijhouden of elke kat goed eet
en drinkt en gezond en vrolijk ís". Ze
speelt zelfs met het idee om in de toekomst een web-camera in de poezenverblijven te installeren. "Dan kunnen
de baasjes op de computer kijken hoe

het met hun kat gaat". ZelÍ gaat

ze

niet van een afstandje kijken. "Ik vind
het veel te leuk om na de verzorging
even flrssen de katten te gaan zitten.
Even kroelen en spelen. Lekker kopjes
krijgen en aaien. Poezen zijn heerlijke
dieren, vroeger als meisje sjouwde ik al
rond met onze kat in mijn armen. Laat
staan dat ik sfraks een heel pension vol
van die leuke logees heb. Dan is mijn

toekomstdroom nu al uitgekomen!"
Op 30 maart a.s. wordt Kattenhotel
'De Vuursche' ofÍicieel geopend door
de Baarnse burgermeester Ihr. J. RoëII.
Op 31 maart is de feestelijke ontvangst
voor alle belangstellenden.
Marlise rekent er op dat er tegen die
tijd lammetjes en kafjes zijn. Ook is er
een springkussen voor kinderen en zal
in diverse stands inÍormatie over dieren en voeding worden gegeven.
Adres: Hoge Vuurseweg 1,

