
Werkgroep Hondenuitlaters - 28 november 2019  

Naar aanleiding verslag 6 november 2019  

 Vraagtekens of alles blijft zoals dit dadelijk wordt aangelegd gelet op de erosie die nu al 

optreedt op een aantal plaatsen langs de Lek. 

 Vraagtekens of hondenuitwerpselen zo erg van invloed zijn op de ontwikkeling van 

stroomdalgrasland. 

 De hondenuitlaters zijn van mening dat op een klein stukje uiterwaard veel 

ontwikkelingen/ambities ingevuld moeten worden (horeca, boothelling, evenementen etc.). 

 Een strook tegen de rivier wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. 

 Begeleidende beplanting bijvoorbeeld Meidoorn kan de fysieke scheiding vormen waar je 

wel of niet mag komen.  

 Een afrastering langs het onderhoudspad van het waterschap om te voorkomen dat honden 

de dijk en dus de weg opschieten is niet gewenst vanuit beheer en onderhoud.  

 Toegelicht is dat het voornemen is oorspronkelijke kleiputten te herstellen vanuit de ambitie 

cultuurhistorische en ecologische waarde. Deze kleiputten vormen wellicht ook al een 

natuurlijke barrière dat honden de dijk en dus de weg opschieten.  

 Een indicatie hoe vaak maaipaden worden uit gemaaid is ongeveer 6 maal per jaar. Vraag is 

of ieder mogelijk pad uit gemaaid moet worden of dat het meer olifanten paadjes worden.  

 

Openstaande vragen naar aanleiding van de bijeenkomst van 6 november:  

Wellicht is het mogelijk om wel in de KRW te kunnen zwemmen (afstemming met RWS) 

Antwoord: Hier hebben we geen beleid voor. Incidenteel/ spontaan gebruik is geen probleem. Als 

het een structureel of georganiseerd karakter krijgt is het wat anders. 

 

Wat zijn de mogelijkheden dat de hond in de zwemplas kan na het zomerseizoen? (Inventariseren 

SGL) 

Antwoord: wat in ieder geval niet moet gebeuren is dat er uitwerpselen komen op het strand. Dit 

geldt jaarrond dus ook na het zomerseizoen.  

 

Wetende wat de wensen van de hondenuitlaters zijn bekijken wat al dan niet mogelijkheden zijn in 

het struingebied (SBB) 

Antwoord: aangezien SBB de mogelijkheid wil hebben om grazers het struingebied te laten beheren 

wat ten goede komt aan het stimuleren van stroomdalgrasland worden er in het struingebied geen 

honden toegestaan. In de schets is het struingebied iets verkleind om nog een plek te creëren waar 

de hond de rivier in kan. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat de oppervlakte van het struin gebied 

een bepaalde grootte moet hebben wil het voor graasbeheer aantrekkelijk zijn/ingezet kunnen 

worden.  

 

Schetsen die 28 november zijn getoond en besproken:  

 

Routestructuren opgenomen in het VKA 



 

 
 

 

  



Op basis van het opgehaalde is de onderstaande kaart tot stand gekomen betreft wensen en of 

mogelijkheden:  

 

 
 

 

Belangrijke punten hierbij zijn:  

 Doortrekken routestructuren richting het westen tussen de KRW geul en de dijk: geen punt 

van discussie 

 Een aantal dwarspaden zodat verschillende rondjes te maken zijn: geen punt van discussie 

wel de vraag of deze paden ook uit gemaaid moeten gaan worden  

 Punten met een rondje gemarkeerd waar de hond het water in kan. RWS heeft hier nog geen 

expliciete reactie op gegeven.  

 Uitbreiding aan de zuidzijde waar men met de hond kan komen ten koste van een klein deel 

van het struingebied met een tweeledig doel namelijk vergroten van de ronde en een punt 

waar de hond de rivier in zou kunnen: SBB is het hier niet direct mee eens. Intern gaan zij ga 

wat de grootte van het struingebied zou moeten zijn wil het interessant zijn voor graas 

beheer.  

 Uitbreiding van de routestructuur naar de oostzijde: dit wordt nu ook al gebruikt afhankelijk 

van de waterstand.  

 Kan begeleidende beplanting zoneren waar je wel of niet mag komen? 

 Hoe gaan we onderscheidt maken waar je in de zomer niet mag komen met hond? 

 Zijn er inrichtingsmaatregelen noodzakelijk dat er watersportrecreatie plaatsvindt in de KRW 

geul wat ook tot verstoring kan leiden.  



 

 

Inschatting van de lengte van de wandelmogelijkheden  

 

 
 

Conclusie:  

 Het algemene gevoel leeft is dat er iets geboden kan worden wat voor een groot deel aan de 

wensen en behoeftes voldoet. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er waarschijnlijk altijd 

mensen met honden zijn die het struingebied ingaan.  

 Herhaald wordt dat men vindt dat er wel erg veel initiatieven ontwikkeld moeten worden op 

dit kleine stukje uiterwaard.  

 De aanbeveling is met inrichtingsmaatregelen (beplanting) te sturen waar men wel en niet 

mag komen.  

 Uitgewerkt moet nog worden hoe er een onderscheidt wordt aangebracht tussen winter en 

zomerseizoen.  

 

Alles wat opgehaald is wordt in een interne ontwerpsessie met andere raakvlakken besproken op 18 

december. De uitkomst hiervan wordt aan deze groep teruggekoppeld.  

 

Eenieder wordt bedankt voor de inbreng en aanwezigheid.  

 

 De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 februari  in Dorpshuis De Schouw te 

Lopik en start om 20.00 uur.   


