
Werkgroep Hondenuitlaters - 6 november 2019  

Aanwezig:  
 

- Nathalie Vet (Dobermann & Teckel)   
- Anne de Roos (2 Friese Stabij)  
- Inge van Rooijen (Golden Retriever) 
- Hans Pels (2 Labradors)  

- Eric Tuunter - Staatsbosbeheer 
- Allard van Leerdam - Staatsbosbeheer 
- Annemarie Ekhart - Recreatieschap 
- Ralph Gaastra - HDSR    

 
Doel van de werkgroep hondenuitlaters:  

1. Een scherper beeld vormen van behoeftes van de hondenuitlaters en in hoeverre dit al dan 

niet verenigbaar is met natuurambities in het gebied, dat nu al een NNN status heeft.  

2. Verkennen of en onder welke voorwaarden er ruimere mogelijkheden zijn voor de 

hondenuitlaters in de uiterwaard. 

 

Twee bijeenkomsten vinden dit jaar plaats om input op te halen voor een interne ontwerpsessie 

binnen HDSR medio december. Begin 2020 wordt een terugkoppeling verzorgd over wat er met de 

opgehaalde informatie is gedaan. De volgende sessie (donderdag 28 november) schuift ook een 

landschapsarchitect aan.  

 

Toelichting Staatsbosbeheer op natuurdoelen  

 Zie bijgevoegde PowerPointpresentatie van Staatsbosbeheer. 

Toegelicht is waar Staatsbosbeheer beheerder is en mogelijkheden ziet in de ontwikkeling van 

stroomdalgrasland. Met name de hoge grond, de oorspronkelijke middeleeuwse rivierduin leent zich 

hier goed voor. Stroomdalgrasland ontwikkelt zicht goed waar sprake is van hoge biodiversiteit, 

warm en droge ondergrond met contact met de rivier, voedselarm, kalkrijk en een open structuur 

door kleine en grote grazers. Dit bijzondere grastype kan op dit soort plekken overleven, maar 

overleeft niet tussen gewoon grasland. Het betreft een sterk bedreigd soort grasland bestaande uit 

soms wel 40 à 50 soorten.  

Bij honden wordt als eerste gedacht aan verstoring door de uitwerpselen en het al dan niet samen 

gaan met grote grazers, die goed zijn voor het creëren van een open structuur.  

 

Toelichting van de wensen en opmerkingen van de hondenuitlaters  

 Een eind kunnen lopen met de hond die los kan lopen; 

 Geen voorkeur om langs de dijk te lopen dan kan de hond nl de dijk op schieten; 

 Plekken als deze voorzien in een grote behoefte in een dichtbevolkt land (met honden) als 

Nederland;  

 Meerdere rondjes waardoor het mogelijk is andere honden te mijden die niet goed 

samengaan; 

 Mogelijkheid dat de hond kan zwemmen liefst samen met de baas; 

 Maken jaarrond gebruik van het gebied; 

 Grote groep die het gehele jaar gebruik maakt van het gebied; 

 Kennen hun beperkingen in het zomerseizoen als de ‘zon’ recreant er is;  

 Het voorbeeld is aangehaald van Ruimte voor de Lek bij Vianen waar loslopende honden 

worden toegestaan. 

 



Samenvatting van de opbrengst van deze avond 

- Door de toelichting van Staatsbosbeheer is meer inzicht ontstaan in de doelen die zij 
nastreven met name gericht op het stroomdalgrasland. Desondanks zien hondenliefhebbers 
wel de mogelijkheid dat zij het struingebied in kunnen met een mogelijkheid dat de hond het 
water in kan;   

- Geopperd is om meer dwarspaden in een rondje aan te brengen zodat de mogelijkheid er is 
andere honden te kunnen mijden;  

- Wellicht is het mogelijk om wel in de KRW te kunnen zwemmen (afstemming met RWS); 
- Wat zijn de mogelijkheden dat de hond in de zwemplas kan na het zomer seizoen? 

(Inventariseren SGL); 
- Maak genoeg plekken waar je de uitwerpselen kwijt kan, dit stimuleert het schoon houden; 
- Is het mogelijk een pad uit te maaien tegen de noordzijde van de KRW geul aan?;  
- Is het een idee aan afrastering te maken aan de voet van de dijk zodat de honden niet de dijk 

op kunnen schieten?;  
- Een vierkant blok waar honden los zouden kunnen lopen wordt niet als interessant 

bestempeld; 
- Maak regels hoeveel honden iemand bij zich mag hebben (gesproken is over maximaal 3 

honden per begeleider); 
- Wetende wat de wensen van de hondenuitlaters zijn bekijken wat al dan niet mogelijkheden 

zijn in het struingebied (SBB). 
 

Een ieder wordt bedankt voor de inbreng en aanwezigheid.  

 

 De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 november in Dorpshuis De Schouw 

te Lopik en start om 20.00 uur.   

 


