Enquête hondenbeleid
Conclusies

Hondenbeleid voor Groenalliantie
Het besluit om een hondenbeleid op te stellen
Respons enquête
voor de gebieden van Groenalliantie is ver
1933 respondenten
voordat er sprake was van een Corona
1470 hondenuitlaters
pandemie genomen.
479
recreanten zonder hond
In de Algemene plaatselijke verordeningen van
72
respondenten die geen gebieden van
de deelnemende gemeenten is weinig geregeld
over het uitlaten van honden in het gebied
Groenalliantie bezoeken
buiten de bebouwde kom. Doorgaans is overal
in het buitengebied het laten loslopen van
691
willen meer informatie ontvangen
honden toegestaan. Op sommige plekken bleek
1080 hebben een mededeling of tip
dat er toch meer regelgeving nodig is. Zo zijn
meegegeven
op enkele drukke plekken regels ingevoerd,
zoals in de Reeuwijkse Hout en bij de surfplas
in de Krimpenerhout.
Uit reacties van recreanten blijkt dat er veel onduidelijkheid is over wat nu wel en niet mag. Met
het hondenbeleid wil Groenalliantie die duidelijkheid scheppen.
Uit de reacties in de enquête geven veel mensen die honden uitlaten aan dat ze liever niet meer
regels willen. Men spreekt van regelzucht en vreest voor het verkleinen van de
uitlaatmogelijkheden. Maar tegelijkertijd wordt ook door veel respondenten gevraagd om
duidelijke regels.
Hondenuitlaters geven vaak aan dat ze last ondervinden van fietsers en mountainbikers. Ze vragen
om de fietsers te scheiden van de wandelaars.
Veel hondenuitlaters ergeren zich ook aan de uitwerpselen van honden van andere eigenaren.
Diverse respondenten geven aan dat ze een andere weg kiezen als ze een hondenuitlaatservice
zien aankomen. De grote groepen honden zijn voor hen of hun hond bedreigend.
Ongeveer 70% van de respondenten die zonder hond komen, zegt wel eens last te hebben van
honden. Zij willen meer gebieden waar de hond is aangelijnd of niet mag komen. Uitwerpselen,
tegen je opspringen, voor de fiets lopen, en bedreigend zijn, zijn grote ergernissen.
Vaak wordt door beide groepen respondenten genoemd dat mensen hun verantwoordelijkheid
moeten nemen en toleranter moeten zijn naar elkaar toe. Ook wordt gevraagd om meer
handhaving.
De enquête geeft aan dat er zowel bij hondenuitlaters als mensen, die zonder hond lopen,
behoefte is aan meer duidelijkheid.
Een beeld van het gebruik van de gebieden
De respondenten geven (vooral via de opmerkingen aan het eind van de enquête) een beeld van
het gebruik van de gebieden.
Door de week lopen er vrijwel alleen mensen die hun honden uitlaten. Zij doen dit bijna allemaal
dagelijks in weer en wind en lopen vaak dezelfde rondes, vaak een uur of langer. Ze kennen
elkaar, het hondenuitlaten is een sociale bezigheid. Men vraagt dan ook om ontmoetingsplekken
voor hondenliefhebbers. Ze zijn gehecht aan de gebieden en geven aan dat ze ook zorgen voor
sociale controle. Diverse respondenten hebben hun woonplek zo gekozen omdat ze hier hun hond
op een prettige manier kunnen uitlaten.
In de weekenden is het aandeel van mensen zonder hond groter. Het is dan drukker. Sommige
hondenuitlaters zeggen dat ze hun route of tijdstip hierop aanpassen. Doordat mensen meer thuis
zijn ivm het coronavirus is het aandeel van mensen zonder hond dat de gebieden bezoekt,
toegenomen. Men vindt het nu te druk in de gebieden, maar verwacht dat dit weer zal afnemen
als de coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Het aantal honden is sinds de komst van het
coronavirus ook toegenomen. Volgens respondenten zijn de nieuwe honden zijn vaak (nog) niet
goed afgericht.
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Van de respondenten die geen honden uitlaten komen de meeste mensen om te wandelen. Een
kleiner aandeel komt op de fiets. 30% komt (bijna) dagelijks. 40% komt 1 of enkele keren per
week.
Bezoekers zonder hond vragen om een route waar men geen honden tegen komt en waar
natuurwaarden voorop staan. 40% vraagt om een totaal aanlijngebod in alle gebieden. Dat geeft
aan dat deze respondenten wel last hebben van honden en dat men zich zorgen maakt over de
verstoring van de natuur door loslopende honden.
Veel ergernis is er over het afval in de gebieden, waarvoor vooral hangjongeren als veroorzakers
worden aangewezen. Dit doet zich voor bij bankjes en op parkeerterreinen.
Op plekken waar wandelaars met of zonder hond over fietspaden lopen, zijn regelmatig
conflicten. Met name wielrenners en e-bikers zorgen voor overlast omdat ze vlak langs wandelaars
gaan. Ook zijn er scheldpartijen. De fietsers hebben last van loslopende honden. Dit doet zich ook
voor waar halfverharde wandelpaden naast verharde fietspaden liggen en wandelaars toch liever
op het asfalt lopen.
Ook paarden veroorzaken overlast door de uitwerpselen op wandel- en fietspaden en doordat ze
schrikken van honden of andersom.
Wensen
In de enquête worden diverse wensen geuit ten aanzien van de inrichting van de gebieden.
 De zonering moet duidelijk worden aangegeven met borden en op infopanelen bij de
entrees, maar er is ook een wens voor “niet teveel bordjes”.
 Op de website van Groenalliantie moet duidelijk worden aangegeven waar welke regels
gelden. De kaarten moeten gedownload kunnen worden.
 Fietspaden zo veel mogelijk scheiden van wandelpaden
 Meer vuilnisbakken om de uitwerpselen in op te ruimen. Ook vraagt men om dispensers
voor de zakjes.
 Meer vuilnisbakken voor al het afval dat wordt achtergelaten.
 Ontmoetingsplekken voor hondenuitlaters met bankjes.
 Bankjes waar je beschut voor de regen kunt zitten.
 Wandelroutes waar honden los mogen lopen.
 Velden met omheiningen waar honden los kunnen lopen (onder meer voor
hondenuitlaatservices).
 Omheiningen om speelplekken, zodat honden hier niet zomaar op kunnen rennen.
 Men vraagt om borden die er op wijzen dat men rekening met elkaar moet houden.
 Sommige respondenten vragen om afkoelmogelijkheden in de zomer en drinkplaatsen
voor de hond.
 Men wil graag meer zwemwater en hondenstranden, mits deze niet geteisterd worden
door blauwalg.
 Stranden om samen met je hond te zwemmen
 Horeca in het gebied (waar ook honden mogen komen)
 Hondenspeeltuin
 Sanitaire voorzieningen
Lokale verbeterpunten
 Gouwebos: De huidige infopanelen kloppen niet.
 ’t Weegje: je moet om een rondje te lopen over de Wilhelminakade (aanlijnen)
 Krimpenerhout bij hondenstrand:
o de hondenzwemplas is vies en heeft vaak blauwalg.
o Het hondenstrand ligt te dicht bij de speelplaats waardoor honden snel
“oversteken”.
o Je moet je hond voor 50 meter aanlijnen om bij het hondenstrand te komen.
 Krimpenerhout bij surfplas:
o Men wil ‘s winters met de hond over het strand kunnen lopen.
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De verbinding tussen de parkeerplaats en het
losloopgebied zou men graag ook als losloopgebied zien.

o
Goudse Hout: De fietspaden worden gebruikt als wandelpad en andersom. Dit levert
conflicten op.
Loetbos: de wandelpaden zijn vaak erg modderig.

Wensen ten aanzien van de zonering
 Bij voorkeur verandert er zo min mogelijk aan de huidige situatie.
 Men wil grote stukken (1 uur) kunnen lopen waarbij de hond niet steeds aangelijnd hoeft
te worden. Men wijst er op dat, als de losloopgebieden kleiner worden, er zich meer
conflicten zullen voordoen. Er zijn dan meer loslopende honden per hectare.
 Er is ook behoefte aan wandelroutes waar men GEEN loslopende honden tegen hoeft te
komen.
 Men is het er over eens dat er op speelplekken, sportvelden en stranden in het
zomerseizoen geen honden mogen komen.
 Fietspaden lopen bij voorkeur niet door losloopgebieden. Als het niet anders kan, moet
aan de fietsers duidelijk worden gemaakt dat het pad door een losloopgebied loopt.
 Een aanlijnplicht voor fietspaden kan op draagvlak rekenen.
 Aparte gebieden voor hondenuitlaatservices, zodat je ze niet onverwacht tegen komt.
 Een opruimplicht van uitwerpselen wordt door veel mensen gewenst. In ieder geval op
plekken waar (veel) mensen komen (paden, picknickplekken, ligweides). In bossen en
natuurgebieden vindt niet iedereen het nodig.
 Er wordt voorgesteld om de aanlijnplicht alleen te laten gelden in het weekend en ‘s
avonds. Doordeweeks en overdag zijn er nauwelijks mensen zonder hond in de gebieden
en kunnen de honden los lopen. (Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de fauna
in de gebieden. De handhaafbaarheid van zo’n regeling is erg lastig).
Hondenbelasting
Hondenbelasting komt diverse keren ter sprake.
In de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard wordt hondenbelasting geheven. De gemeenten
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel hebben de hondenbelasting
afgeschaft. Groenalliantie heft eveneens geen hondenbelasting. Groenalliantie profiteert niet van
de hondenbelasting die in Gouda en Krimpenerwaard wordt geheven.
Hondenuitlaatservices
11 van de respondenten hebben een hondenuitlaatservice, waarvan er een is die als particulier
honden uitlaat. 8 daarvan komen met de auto en 3 lopend. Zij geven bijna allemaal aan dat zij hun
honden los willen laten op wandelpaden, open grasvelden, natuurgebieden en bos. 1 geeft ook
hondentrainingen.
9 van de 11 hondenuitlaatservices lopen met meer dan 5 honden.
De helft zou graag een apart veld willen waar de honden vrij kunnen rennen.
Hondentrainingen
Uit de reacties van de enquête blijkt dat er veel verschillende soorten hondentrainingen zijn en dat
het onduidelijk is voor welk soort trainingen de vergunningen bedoeld zijn.
De vergunningen worden afgegeven voor het in georganiseerd verband (bedrijfsmatig in een
vereniging of volgens een afspraak) trainen van honden. Het trainen van een eigen hond hoort
hier niet bij.
Volgens de enquête zullen er ongeveer 19 vergunningen worden aan gevraagd.
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