
 
 

Wat is het? 
Het Snuffeltuin Initiatief  
is een verzameling van 

tuinen/grondstukken van 
hondenliefebbers, die hun 

tuin „gratis“ aanbieden 
waar andere honden op 
afspraak kunnen komen 
snuffelen en hun neus 

kunnen gebruiken zoals 
de natuur het bedoeld 

heeft. 
 

Hoe werkt het?  
Als eigenaar van een 
omheinde tuin, maak 

jij het mogelijk dat  
hondenbezitters met 

hun hond bij jou in de 
tuin een 

Snuffelavontuur 
kunnen maken. 

Bezoekers van een 
Snuffeltuin geven 

meestal een donatie 
aan een goed doel 

voor dieren.   

www.snuffeltuinen.jimdo.com 

Contact: 
Birgitta Geerlings 

snuffeltuinen@hotmail.com 
 

Folder overhandigd door:  

 Het Snuffeltuinen 
Initiatief 

 
www.snuffeltuinen.jimdo.com 

 
 

Wat is het? 
Het Snuffeltuin Initiatief  
is een verzameling van 

tuinen/grondstukken van 
hondenliefebbers, die hun 

tuin „gratis“ aanbieden 
waar andere honden op 
afspraak kunnen komen 
snuffelen en hun neus 

kunnen gebruiken zoals 
de natuur het bedoeld 

heeft. 
 

Hoe werkt het?  
Als eigenaar van een 
omheinde tuin, maak 

jij het mogelijk dat  
hondenbezitters met 

hun hond bij jou in de 
tuin een 

Snuffelavontuur 
kunnen maken. 

Bezoekers van een 
Snuffeltuin geven 

meestal een donatie 
aan een goed doel 

voor dieren.   

www.snuffeltuinen.jimdo.com 

Contact: 
Birgitta Geerlings 

snuffeltuinen@hotmail.com 
 

Folder overhandigd door:  

 Het Snuffeltuinen 
Initiatief 

 
www.snuffeltuinen.jimdo.com 

 
 

Wat is het? 
Het Snuffeltuin Initiatief  
is een verzameling van 

tuinen/grondstukken van 
hondenliefebbers, die hun 

tuin „gratis“ aanbieden 
waar andere honden op 
afspraak kunnen komen 
snuffelen en hun neus 

kunnen gebruiken zoals 
de natuur het bedoeld 

heeft. 
 

Hoe werkt het?  
Als eigenaar van een 
omheinde tuin, maak 

jij het mogelijk dat  
hondenbezitters met 

hun hond bij jou in de 
tuin een 

Snuffelavontuur 
kunnen maken. 

Bezoekers van een 
Snuffeltuin geven 

meestal een donatie 
aan een goed doel 

voor dieren.   

www.snuffeltuinen.jimdo.com 

Contact: 
Birgitta Geerlings 

snuffeltuinen@hotmail.com 
 

Folder overhandigd door:  

 Het Snuffeltuinen 
Initiatief 

 
www.snuffeltuinen.jimdo.com 

Snuffeltuinen Initiatief

Snuffeltuinen Initiatief



 

  
s 

 
 Waar gaat het over: 
Houdt jouw hond van jagen en moet hij daarom vaak aan de riem? Kan jouw hond niet goed 
met andere honden overweg en kan hij daarom bijna niet loslopen? Is jouw hond verlegen of 
bang en reageert heftig als hij andere honden ziet? Of zijn er andere redenen dat de hond niet 
los kan lopen? 

Bezoek een Snuffeltuin en al deze problemen lossen zich op! 😊😊 
 
Een Snuffeltuin verricht wonderen voor het welzijn van jouw hond: 
 
• Jouw hond kan rond lopen in een veilige omgeving 
• In eigen tempo, zonder druk van anderen de nieuwe omgeving onderzoeken 
• Het tegen komen van andere honden en de daarbij komende stress is er niet 
• De band met jouw hond wordt beter zodra je samen op snuffeltoer gaat😊😊 
• Jouw hond wordt geestelijk positief gestimuleerd door het bezoek aan een Snuffeltuin 
• Het bezoek aan een Snuffeltuin is geestelijk vermoeiender dan een gewoon rondje  

 lopen en maakt de hond tevreden en blij 
• Honden zijn neusdieren en houden van snuffelavonturen 
• Belangrijk voor het zelfvertrouwen van de hond 
• Snuffelen reduceert het stressniveau  
• De hond wordt ontspannen 
• En: je ontmoet aardige tuineigenaren, die net als jij ook veel van honden houden en                 

daarom mee doen met het Snuffeltuinen Initiatief.   
 

  

Het Snuffeltuinen Initiatief 
Schnüffelgärten • Honden zijn neusdieren en moeten dagelijks uitgebreid kunnen snuffelen. 

• Honden zijn hoog intelligente wezens, die ruimte nodig hebben om zich zelf 
te kunnen zijn.  

• Honden hebben rust en compensatie nodig na een drukke dag in dit vaak 
hektische moderne leven.  
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