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Aan Het College van burgemeester en wethouders, Gemeente Nijkerk 

Onze referentie: SHB&L 220221    Hoevelaken, 21 februari 2022. 

 

Geacht College,  

Betreft: Het Hoevelakense Bos en Omgeving 

 

Inleiding 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is al tijden betrokken bij de planvorming rond 

het Hoevelakense Bos en directe omgeving. Dat begon toen Amersfoort plannen had om op 

de weilanden tussen de Nijkerkerstraat en het Hoevelakense Bos een enorm veld met 

zonnepanelen te realiseren. Zonnepanelen prima, maar juist niet op een van de mooiste 

zichtlocaties van Hoevelaken. Gelukkig is dat met steun van vele bewoners van Hoevelaken 

voorkomen. Ook hebben wij ons ingespannen om een deel van de natuurcompensatie van 

het Project Knooppunt Hoevelaken te laten landen naast het bos. Dat is helaas tot op heden 

maar in zeer beperkte mate gelukt.  

Om de toenemende druk op het Bos door uitbreidingen van onder meer Vathorst, 

Hoevelaken en Nijkerkerveen/Holkerveen te verlichten is een werkgroep “Ons Hoevelakense 

Bos en Omgeving” opgesteld met als eindresultaat het uitgewerkte plan “Ontwikkelingsvisie 

Ons Hoevelakense Bos en Omgeving1”. Wij hebben actief aan deze planvorming 

deelgenomen. Dit is ook de basis van de Amersfoortse “Ontwikkeling Ruimtelijke 

Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West”. Er is tussen de gemeentes Amersfoort en 

Nijkerk afgesproken om het gebied westelijk van het Bos tussen de Nijkerkerstraat en het 

Bos in samenspraak te ontwikkelen met als primaire doel meer recreatieve ruimte te 

scheppen om het Hoevelakense Bos te ontlasten. Daarbij is als richtlijn gehanteerd 80% 

natuur en 20% bebouwing. Helaas is de besluitvorming in Amersfoort over dit inrichtingsplan 

herhaaldelijk uitgesteld. 

Besluit Amersfoort over Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost essentieel 

Intussen zijn de Gemeente Nijkerk en Gelders Landschap en Kasteelen (GLK) voortvarend 
te werk gegaan ten aanzien van de herinrichten van het Bos als onderdeel van het plan, en 
wij zijn verheugd dat het Convenant over het “Uitvoeringsplan voor het Hoevelakense Bos”  
tussen beide partijen nu is getekend. Werkzaamheden zullen in de loop van dit jaar 
aanvangen. Dit plan omvat onder meer het openstellen van het gebied Hoevelakense Bos 
Zuid tussen de Westerdorpstraat en de A1 (ook bekend als het Leyenhorsterbosje) voor 
wandelaars. Daar mogen op sommige paden honden loslopen en is ook een hondenuitlaat 
gebied voorzien.  

Maar om het Hoevelakense Bos daadwerkelijk te ontlasten van de toenemende drukte is een 
positief besluit van Amersfoort ten aanzien van Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost 
essentieel. In dat plan zijn onder meer de volgende voorzieningen opgenomen: 

 
1 Het concept is vastgesteld maar het document is niet van de status “definitief” voorzien. 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/181205-Ontwikkelingsvisie-OnsHoevelakenseBos-en-Omgeving-dec.-2018.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/181205-Ontwikkelingsvisie-OnsHoevelakenseBos-en-Omgeving-dec.-2018.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/200220-concept-ruimtelijke-ontwikkelvisie-NKSOW-Highres.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/200220-concept-ruimtelijke-ontwikkelvisie-NKSOW-Highres.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/220128-Uitvoeringsplan-voor-het-Hoevelakense-Bos.pdf


2 van 10 
 

• Een mooie groen recreatieve ruimte met wandelpaden waar honden niet aan de lijn 

hoeven, een hondenuitlaat gebied en een ruiterpad  

• Een nieuwe parkeerplaats bij de Hanze tunnel zodat de huidige parkeerruimte in het 

Bos aan de Nijkerkerstraat kan worden gesloten 

• Een of meer doorgangen naar het Bos 

 

Daarom vanuit onze Stichting een oproep aan alle betrokken partijen om zich actief te blijven 

in te zetten voor realisatie van het Amersfoortse Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost. Daarbij 

in ogenschouw nemend dat er in het verleden al de volgende stappen zijn gezet: 

Gemeente Amersfoort 

Op 31 maart 2020 is de “Ontwikkeling Ruimtelijk Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost 

en West” gepresenteerd aan de raad van Amersfoort (RIB 2020-029). In het RIB staat 

onder meer:  

“Recreatiedruk Hoevelakense Bos  

Het toenemende recreatieve gebruik van het Hoevelakense Bos leidt tot ernstige 

aantasting van het rijks monumentale bosareaal, maar ook tot conflicterende 

situaties tussen de verschillende gebruikers op het beperkt aantal routes in de 

smalle bosstrook (wandelaars, fietsers, hondenuitlaters, paardrijders, sporters, 

natuurliefhebbers).  

Bestuurlijke afspraken met Nijkerk  

Bestuurlijk hebben wij met de gemeente Nijkerk de wil uitgesproken om 

bovenstaande opgaven en knelpunten aan te wenden voor een integrale aanpak 

van dit gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat. Doelstelling is het realiseren van 

een groter, aantrekkelijker en openbaar toegankelijke groen recreatieve zone in dit 

gebied Nijkerkerstraat.” 

Gemeente Nijkerk 

In de Nijkerkse Raadsinformatie brief van 26 april 2021 staat: 

“Geldersch Landschap & Kasteelen, gemeente Amersfoort en de gemeente 

Nijkerk hebben afgesproken om de overkoepelende communicatie af te stemmen. 

….. Het inrichtingsplan van de Nijkerkerstraat, welke belangrijke raakvlakken heeft 

met het Hoevelakense Bos, wordt de komende periode behandeld in de 

gemeenteraad van Amersfoort. Bestuurlijke vaststelling van de gemeente 

Amersfoort is van belang voor de integrale ontwikkeling van het uitvoeringsplan 

Hoevelakense Bos”. 

Ontvlechten van recreatief gebruik in Het Hoevelakense Bos 

In de Nijkerkse Raadsinformatiebrief van 26 april 2021 is verder het volgende vermeld: 

“Focus ligt op het ontvlechten van recreatief gebruik in het Hoevelakense Bos. Het bos 

dient in eerste instantie wandelbos te zijn en alle nevenfuncties dienen te worden 

verplaatst buiten het landgoed. Het gaat hierbij om onder andere fietsers over de Noord-

Zuid verbinding door het bos, paarden langs de bosbaan en het weren van loslopende 

honden.” 

Volgens de Visie voor Het Hoevelakense Bos en Omgeving dat is goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Nijkerk, moeten in de toekomst honden aangelijnd zijn in het huidige 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/200220-concept-ruimtelijke-ontwikkelvisie-NKSOW-Highres.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/200220-concept-ruimtelijke-ontwikkelvisie-NKSOW-Highres.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/200331-Raadsinformatiebrief-2020-029-Nijkerkerstraat-Oost-en-West.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2021/05/210426-Brief-aan-raad-inzake-Uitvoeringsplan-Ons-Hoevelakense-Bos-1.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2021/05/210426-Brief-aan-raad-inzake-Uitvoeringsplan-Ons-Hoevelakense-Bos-1.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/181205-Ontwikkelingsvisie-OnsHoevelakenseBos-en-Omgeving-dec.-2018.pdf
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Hoevelakense Bos. Dat is absoluut noodzakelijk om het herstel van de natuurwaarde van het 
bos mogelijk te maken. Dat is in lijn met het beleid van veel natuurorganisaties inclusief GLK. 
Het Hoevelakense Bos is een Rijksmonument en is als onderdeel van het Gelders Natuur 
Netwerk primair bedoeld voor wandelaars. 
 
Het is bekend dat loslopende honden veel schade toebrengen aan de natuur zoals vermeld 
in de bijlage van deze brief “Schade aan de natuur door loslopende honden” en bovendien 
hebben wandelaars veel last van de loslopende honden. Vandaar ook het besluit dat 
uitsluitend in de nieuw te ontwikkelen gebieden Hoevelakense Bos-Zuid (het 
Leyenhorsterbosje), en het gebied Nijkerkerstraat Oost straks honden mogen loslopen op 
sommige paden en er daar honden uitrenvelden zijn voorzien. 
  
Wat vragen wij van U: 

1. Zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de Gemeente Amersfoort dat zij tegemoetkomen 

aan hun toezeggingen voor het creëren van een recreatiegebied langs de Nijkerkerstraat 

dat aansluit op het Hoevelakense Bos zoals beschreven in hun Inrichtingsplan 

Nijkerkerstraat Oost en West, en de plannen daartoe zo spoedig mogelijk goed te keuren 

en te voltooien. 

2. Zorgen dat de natuurwaarde van het Hoevelakense Bos wordt verbeterd door het 

ontvlechten van recreatief gebruik in Het Bos o.a. door het weren van loslopende honden 

in het bos, zodat wandelaars ook weer ongestoord kunnen genieten van de natuur.  

3. Het zo spoedig mogelijk realiseren van de nieuwe honden losloopgebied in Hoevelakense 

Bos Zuid (Leyenhorsterbosje) zodat punt 2 snel kan worden geëffectueerd. 

 

Wij hebben kopie van deze brief ook toegezonden aan het College van Gemeente 

Amersfoort met het verzoek het Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost zo spoedig mogelijk te 

behandelen om de voortgang te bespoedigen. Kopie brief hierbij ter kennisname. 

 

 

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 

Het Bestuur 

Email: bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl 

Bijlage: Schade aan de natuur door loslopende honden 

Kopieën:  

Raadsleden Gemeente Nijkerk 

Gerwin Duine – Gemeente Nijkerk 

College Amersfoort 

Wim Bos – Gemeente Amersfoort 

Gerrit Pleijter – GLK 

Gerard Jonkers – GLK 
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Bijlage bij brief aan College betreft Het Hoevelakense Bos en Omgeving 

Schade aan de natuur door loslopende honden 

Uittreksels van diverse publicaties. (Vertaling door google translate) 

Beleid van Natuurmonument 

“Belangrijker nog is dat alle honden een jachtinstinct hebben. Bijna alle dieren in de natuur 
zijn bang voor honden, ook als ze niets doen. Herten, reeën, wilde zwijnen, hazen, dassen 
en andere dieren slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms 
lopen ze zich letterlijk dood op autowegen of tegen prikkeldraad. Honden bijten ieder jaar 
meerdere reeën dood. Als weidevogels vluchten voor honden, zijn de eieren of jonge kuikens 
een gemakkelijke prooi voor roofdieren. 
Standpunt 
Als baasje houd je in onze natuurgebieden de hond aan de lijn. Een elektronische halsband 
is niet genoeg.” 

 
Beleid van Utrechts Landschap 
“WAAROM MOET MIJN HOND IN DE MEESTE GEBIEDEN AAN DE LIJN? 
“In de meeste gebieden van Utrechts Landschap mag uw hond aangelijnd mee. De reden 
voor deze aanlijnplicht is dat honden wilde dieren kunnen opjagen en aanvallen. Ook vinden 
andere recreanten het niet altijd prettig als honden loslopen en tegen hen opspringen. 

Ook zijn honden niet toegestaan waar de natuur te kwetsbaar is of dieren voorkomen die 
zeer gevoelig zijn voor verstoring. Utrechts Landschap heeft hier als terreineigenaar een 
beschermingsplicht. 

Het gaat niet om het gedrag van de hond, maar om de reactie van het wild op de hond. “Mijn 
hond bijt geen jonge reeën dood” is daarom niet relevant. 

Dieren die gevoelig zijn voor verstoring door honden zijn naast reeën ook (jonge) dassen, 
hagedissen en diverse (zeldzame) broedende vogels. Het verstoren van vogels door honden 
kan grote gevolgen hebben. De verstoring is namelijk onvoorspelbaar. Vogels kunnen er niet 
aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor 
mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden vogels te 
weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. Met name grond broedende 
vogels, zoals de patrijs, veldleeuwerik, tapuit, boomleeuwerik, graspieper, paapje, 
nachtzwaluw en gele kwikstaart zijn gevoelig voor honden. De verstoringsafstand van 
grondbroeders kan wel oplopen tot 750 meter.” 

Effect van honden op natuur – Een literatuurstudie naar effecten van honden in 

groengebieden op flora en fauna en gezondheidsrisico’s voor mens en dier – 

Rapport Waardenburg  5 juni 2014  

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Honden zijn een belangrijke verstoringsbron voor vogels en zoogdieren. Wandelaars met 
honden zorgen voor meer verstoring dan wandelaars, joggers of fietsers. Dit geldt voor 
aangelijnde honden, maar het verstorende effect is nog vele malen groter voor 
loslopende honden. De reden hiervoor ligt in het feit dat met name grondgebonden 
vogels en dieren door honden aangevallen, opgejaagd of opgegeten kunnen worden en 
dus een reëel gevaar vormen voor veel dieren. De impact van loslopende honden is 
zoveel groter omdat ze een veel groter terrein bestrijken dan aangelijnde honden, en 
geneigd zijn achter de dieren aan te gaan die ze ruiken of zien. 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/gebiedsregels/honden-aan-de-lijn
https://utrechtslandschap.nl/hond
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/140605-Honden_en_natuur_Waardenburg_2014-2.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/140605-Honden_en_natuur_Waardenburg_2014-2.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/140605-Honden_en_natuur_Waardenburg_2014-2.pdf
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Bacteriën zoals salmonella en verschillende darmparasieten (rond- en lintwormen) 
aanwezig in hondenuitwerpselen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen 
die daar mee in contact komen. Dit geldt niet alleen voor kinderen die buiten spelen 
maar ook voor groenbeheerders. Via hondenuitwerpselen kunnen ook ziekteverwekkers 
worden overgedragen op vee en andere honden. Honden vormen in Nederland voor 
mensen geen gezondheidsrisico met betrekking tot het hantavirus en rabiësvirus. 
Hondenuitwerpselen en urine zorgen voor een lokale toename van stikstof, fosfor en 
kalium in de bodem. De grote van het effect hangt af van het aantal honden dat wordt 
uitgelaten en de kwetsbaarheid van de vegetatie. 

Vermesting effecten in uitlaatgebieden zijn het grootst nabij de parkeerplaatsen en 
ingangen van het terrein omdat honden in de eerste 10 minuten van de wandeling 
ontlasten. 

Het aanlijnen van honden zorgt dat de effecten van vermesting, vertrappen en vergraven 
van vegetatie tot een korte afstand van het pad 
beperkt blijven. 

Maatregelen om negatieve effecten tegen te gaan 
Maatregelen om verstoring van fauna door honden te voorkomen: 

• Verstoring door loslopende honden is vele malen groter dan door aangelijnde 
honden. Aanlijnen van honden is daarom een effectieve maatregel om verstoring 
van fauna te beperken. 

• Wijs in populaire uitlaatgebieden een zone aan waar honden los mogen lopen. 
Informeer bezoekers over de reden van deze maatregel. Dit resulteert erin dat in de 
gebieden waar ze niet los mogen lopen, honden ook daadwerkelijk meer aangelijnd 
worden. 

• Sta loslopen van honden niet toe in gebieden met weinig recreatie en een hoge 
natuurwaarde. Dit geldt met name voor open gebieden. Seizoensgebonden 
maatregelen, waarbij honden in het voortplantingsseizoen van vogels en zoogdieren 
aangelijnd moeten zijn, kunnen veel negatieve effecten voorkomen op grond 
broedende vogels en grondgebonden zoogdieren. 

• Honden kunnen uit kwetsbare gebieden worden geweerd door het aanbrengen van 
vlechtheggen of rasters. In kwetsbare gebieden kan dekking in de vorm van dichte 
struiken met doorns bescherming bieden voor fauna. 

 

Maatregelen om verrijking en vertrapping van kwetsbare vegetaties te voorkomen: 

• Het inrichten van omheinde hondenpoepveldjes en plaatsen van infoborden nabij 
ingangen van groengebieden en parkeerplaatsen. 

• Vaststellen welke gebieden in de gemeente kwetsbaar zijn aan de hand van de 
aanwezige vegetatie, bodem en bijzondere soorten en het hondenbeleid hier op 
afstemmen (bijvoorbeeld de ingangen en parkeerplaatsen niet nabij kwetsbare 
biotopen aanleggen). 

• Langs paden een smalle strook met kort gemaaid gras beheren zodat honden hier 
hun behoefte doen en niet in de aanliggende terreinen. Door het frequent maaien en 
opzuigen van de vegetatie wordt de poep verwijderd. 
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Maatregelen om ziekteoverdracht en negatief effect op kwaliteit oppervlaktewater 
te 
voorkomen: 

• Zorg dat honden niet nabij poelen en watergangen kunnen komen (aanlijnplicht, 
geen paden nabij het water, hoge vegetatie en rasters aanbrengen). 

• Stel een opruimplicht in. 
• Zorg dat watergangen waar veel honden nabij kunnen komen regelmatig 

worden doorgespoeld. 
 

Algemene maatregelen: 

• Instellen aanlijnplicht, opruimplicht, toonplicht opruimmiddelen. 
• Intensiveren van handhaving hondenbeleid in probleem- en kwetsbare gebieden. 
• Plaatsen van voorzieningen zoals hondenpoepbakken met zakjes, poepveldjes en 

deze goed onderhouden zodat deze schoon, veilig en functioneel blijven. 
• Inzetten van poepzuigers. 
• Gemeentelijke klachtenregistratie instellen. 
• Communicatie inrichten zoals infoborden nabij hondenuitlaatterreinen en kwetsbare 

gebieden. 

 

Hondenpoep en -plas, dat is toch compost? Nee, het kan natuurgebieden 

beschadigen 

Natuur Poep en plas van honden bevatten zoveel fosfor en stikstof dat ze gevoelige 
natuur kunnen verstoren. Tot nu toe wordt dat niet meegenomen in berekeningen. 

NRC   Marcel aan de Brugh   7 februari 2022 

De poep en plas van honden die in natuurgebieden worden uitgelaten, hebben daar 
„potentieel negatieve effecten”. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit Gent 
na onderzoek in vier natuurgebieden ten zuiden van de Vlaamse stad. Volgens hun 
berekeningen dragen de hondenpoep en -plas „substantieel” bij aan de toch al grote 
hoeveelheid stikstof en fosfor die via menselijke activiteiten, zoals de veehouderij, in 
natuurgebieden terecht komen en daar schade aanrichten. 

In de natuur zorgt de extra aanvoer van stikstof ervoor dat een beperkt aantal 
plantensoorten de overhand krijgt – in bossen is dat bijvoorbeeld de brandnetel. Allerlei 
andere soorten verdwijnen, en daarmee verarmt de biodiversiteit. Een ander schadelijk 
effect is de verzuring van de bodem, waardoor bomen als de eik in de problemen komen. 

Aanlijngebod 

Het Belgische onderzoek sluit aan bij een Wageningse studie uit 1993, naar het effect 
van hondenontlasting op de vegetatie in voedselarme bos- en natuurterreinen. Ook toen 
was de conclusie dat het risico dreigt van „het verdwijnen van toch al door 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/220207-Natuur-Poep-en-plas-van-honden.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/02/220207-Natuur-Poep-en-plas-van-honden.pdf
https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Marcel%20aan%20de%20Brugh
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/07/
https://edepot.wur.nl/390970
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luchtverontreiniging bedreigde kenmerkende plantensoorten en karakteristieke 
vegetatietypen”. 

De Gentse onderzoekers bevelen aan dat honden in natuurgebieden aangelijnd blijven, 
aan een lijn van maximaal 2 meter. In hun studie bleek een derde van de honden los te 
lopen, ondanks het aanlijngebod dat er geldt. Ook bevelen ze aan dat de mensen de 
poep van hun hond opruimen. Dan verwijder je de helft van de stikstof en 97 procent van 
de fosfor, zegt De Frenne. 

De Frenne zegt dat hij hondeneigenaren ook bewust wil maken van de rol van hun hond 
als bemester. „Sommige mensen zullen denken, poep en plas, dat is compost. Dat is 
juist goed. Maar dat is dus niet zo.” 

 

'Uw hond mag niet loslopen' Baarnveldse Krant  22 maart 2020 

“KOOTWIJK Honden hebben goede kanten, maar voor de natuur ook mindere. 

Bosbermen waar veel honden worden uitgelaten, verruigen door stikstofrijke 

hondenpoep. En er is meer, zoals verstoring van de natuur door loslopende honden 

op heide en stuifzand. 

Dieren als reeën mijden de hondenlosloop-terreinen, maar kunnen uitwijken naar 

omliggende gebieden. “Mensen, ook hondenbezitters, moeten kunnen genieten van 

de natuur. Als iedereen zich aan de regels houdt kunnen ook kwetsbare dieren 

overleven”, luidt de oproep van boswachter Jansen. Het zou jammer zijn als de 

leeuweriken en nachtzwaluwen de van de Veluwe verdwenen tapuit en duinpieper 

achternagaan.” 

 

Ook zorg over drukte in natuur bij Nijmegen: ‘Loslopende hond moet op het pad 
blijven’ De Gelderlander  11-03-21 

“NIJMEGEN / MOOK / BERG EN DAL - Met zorg kijken ook boswachters rond Nijmegen 
naar het komende voorjaar: voor veel dieren is het de tijd van broeden of kleintjes krijgen, 
maar dit jaar gaat dat samen met een ongekende drukte in de natuur. Boswachters zien 
wandelaars door heide struinen of honden buiten de paden rennen, wat voor wilde dieren 
fataal kan zijn.” 

“Verschillende natuurorgansiaties hebben de handen daarom nu ineengeslagen. In veel 
gebieden hangen sinds deze week spandoeken en borden met de tekst: ‘Welkom in de 
kraamkamer van de natuur’. De campagne moet bezoekers van gebieden ervan bewust 
maken dat dieren in het voorjaar extra kwetsbaar zijn en roept op respectvol met deze 
‘kraamkamer’ om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter. “ 
 
Loslopende honden in de natuur? Verbied dat! – Trouw mei 2020 
“De natuurschade is enorm 
Loslopende honden ontnemen levens, broedsels, ruimte en energie. Daardoor gaan 
bedreigde soorten verder achteruit. Dát is het kolossale probleem waarover boswachters 
alarm zouden moeten slaan. Om niet te spreken over hondenmest tjokvol chemicaliën. Over 
het risico van dierziekten. De natuurschade is zo enorm, dat het eigenlijk onlogisch is dat 
honden in natuurgebieden überhaupt zijn toegestaan. 
 

https://www.barneveldsekrant.nl/premium/algemeen/330761/uw-hond-mag-niet-los-lopen-692705
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/ook-zorg-over-drukte-in-natuur-bij-nijmegen-loslopende-hond-moet-op-het-pad-blijven~ab787f93/
https://www.gelderlander.nl/ede/campagne-voor-de-wolf-is-het-te-laat-maar-aso-gedrag-in-de-natuur-moet-stoppen~a800cc9f/
https://www.gelderlander.nl/ede/campagne-voor-de-wolf-is-het-te-laat-maar-aso-gedrag-in-de-natuur-moet-stoppen~a800cc9f/
https://www.trouw.nl/nieuws/loslopende-honden-in-de-natuur-verbied-dat~b768a085/
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In de nationale parken van Australië zijn honden daarom verboden. En in veel nationale 
parken in de VS worden honden getolereerd nabij voorzieningen, maar niet in de natuur zelf. 
Trouwens ook ter bescherming van de honden zelf: tegen beren en wolven, maar ook tegen 
boswachters. Die mogen jagende honden namelijk ter plekke doodschieten. 
 
Ik heb een sympathieker oplossing. Aangelijnde honden zijn in elk natuurgebied welkom. 
Maar worden er in een natuurgebied vaak loslopers gezien, dan gaat dat gebied voor straf 
op slot voor alle honden. Hondenbezitters zullen elkaar hopelijk aanspreken op loslopen, dat 
nu immers ten koste van henzelf gaat. Hoeft de boswachter dat niet meer te doen. 
Lukt hen dat niet, dan resteren voor hen slechts de losloopgebieden. Of moeten zij samen 
een eigen stuk land kopen of huren. Honden heerlijk de vrijheid te geven zonder 
natuurgebieden te bederven, dat voelt goed.” 

Patrick Jansen is ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen en schrijft voor 
Trouw om de week een column” 

 

De kwestie: loslopende honden in de natuur 

“Loslopende honden richten regelmatig een ravage aan in natuurgebieden: broedende 

vogels worden van hun nesten verjaagd en jonge reeën worden opgejaagd en komen 

onder een auto terecht. De eigenaren weten meestal nergens van. 

De honden jagen op broedende vogels, waardoor eieren of jongen verweesd achterblijven, 
maar ook kleine zoogdieren als hermelijnen en bunzingen zijn het slachtoffer van agressieve 
honden. 

Veel hondeneigenaren zijn zich niet bewust van wat hun hond aanricht. De eigenaren 
realiseren zich niet wat de gevolgen kunnen zijn als hun viervoeter het bos in rent. 

Oplossingen 

Wat is er aan dit probleem te doen? Organisaties als Staatsbosbeheer kunnen meer boetes 
aan overtreders geven. 

Een andere optie is zorgen voor meer (omheinde) losloopgebieden, zodat het makkelijker 
wordt voor de hond eigenaren om hun hond op een natuurvriendelijke manier uit te laten.” 

IMPACTS OF DOGS ON WILDLIFE: Excerpts from Recent Research & Review 

Vertaling door Google translate 

“Honden uitlaten zorgde voor een afname van 41% van het aantal gedetecteerde vogels en 

een afname van 35% van de soortenrijkdom” 

“Toevoeging van stikstof aan de bodem. Patrick Murphy, een plantenecoloog, wijst erop dat 

hondenpoep aanzienlijke stikstof aan de bodem toevoegt, wat de groei van niet-inheemse 

planten bevordert ten koste van inheemse planten” 

"Fysieke en tijdelijke verplaatsing - De aanwezigheid van honden zorgt ervoor dat dieren in 

het wild wegtrekken, tijdelijk of permanent de hoeveelheid beschikbare habitat om te eten, 

broeden en rusten te verminderen. Dieren worden overdag minder actief om interacties met 

https://www.rootsmagazine.nl/nieuws/de-kwestie-loslopende-honden-in-de-natuur/
https://www.rootsmagazine.nl/nieuws/de-kwestie-loslopende-honden-in-de-natuur/
https://www.protectnatureto.org/wp-content/uploads/2017/07/Impacts-of-dogs-on-wildlife-10-Aug-16.pdf
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honden te vermijden. Bovendien stoot de geur van honden dieren in het wild af en de 

effecten blijven bestaan nadat de honden weg zijn.” 

Impacts of dogs on wildlife and water quality 

Vertaling:  

“De verstoringseffecten van loslopende honden zijn sterker dan aangelijnde honden en 

vergroten het leefgebied van wilde dieren aanzienlijk, en de onvoorspelbaarheid van 

loslopende honden kan gewenning van wilde dieren in grote leefgebieden voorkomen. De 

negatieve effecten worden nog groter wanneer honden en mensen zich buiten het parcours 

wagen, waarschijnlijk omdat hun gedrag minder voorspelbaar is. Loslopende honden zullen 

waarschijnlijk het aantal en de soorten dieren in het wild in grote leefgebieden verminderen. 

Mensen nemen niet altijd de verantwoordelijkheid voor hun impact op dieren in het wild. 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat bezoekers van natuurgebieden, waaronder 

hondenbezitters, geloven vaak niet dat ze veel effect hebben op dieren in het wild, of wijs 

verschillende gebruikersgroepen de schuld in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Sommige bezoekers van natuurgebieden gaan ervan uit dat wanneer ze dieren in het wild 

zien, dit betekent dat ze de natuur niet storen dieren - of erger nog, omdat ze geen dieren in 

het wild hebben gezien, hebben ze ze ook niet gestoord.” 

 

3 reasons to keep your dog on a leash when you are out in nature 

Vertaling:  

“Voor het geluk en de veiligheid van de dieren die in het wild leven. 

 

In een onderzoek dat in 2008 door de National Parks Service werd uitgevoerd, ontdekten 

onderzoekers dat dieren die leefden op of in de buurt van wandelpaden waar honden waren 

toegestaan, zich niet binnen 100 meter van de paden zouden bevinden, ook al zouden ze in 

gebieden waar geen honden waren toegestaan komen binnen 50 meter. We moeten niet 

vergeten dat we in de natuur gasten zijn en dat het helemaal niet eerlijk is om ongeveer 50 

meter ruimte voor een dier om te zwerven af te snijden. Een andere reden waarom wilde 

dieren last hebben van honden, is dat ze overal markeren. Wanneer een hond markeert dat 

hij of zij een gebied als zijn eigendom claimt, als een wild dier zoals een vos, bobcat of wolf 

het ruikt, zullen ze minder snel binnen dat gebied gaan en dat veroorzaakt 

territoriumproblemen binnen de soort. Honden zijn ook roofdieren, wat betekent dat wanneer 

ze die eekhoorns achtervolgen, ze niet voor de lol achtervolgen, ze jagen om te doden, dit 

leidt tot de dood van dieren die anders in dat gebied prima zouden zijn geweest. Evenzo leidt 

dit ertoe dat dieren in het wild al hun energie gebruiken om weg te rennen van honden die 

kunnen worden gebruikt om weg te rennen van echte roofdieren. 

 

Om het bos zelf te beschermen. 

Bossen zijn net zo goed levend als jij of ik. De bomen en planten zijn afhankelijk van 

verschillende factoren om te groeien en te overleven, loslopende honden kunnen deze 

dingen belemmeren. Als een hond niet aangelijnd is, zal hij vaak van het pad af rennen en 

jonge boompjes vertrappen. Deze jonge boompjes zijn belangrijk voor de groei van het bos. 

Als deze bomen nooit de kans krijgen om te groeien, zal het bos langzaam afsterven omdat 

de huidige grote bomen zullen afsterven en er geen andere bomen zullen zijn om ze te 

vervangen. Een ander probleem dat de gezondheid van bossen betreft, is waterzuivering. 

https://www.researchgate.net/publication/301800852_Impacts_of_dogs_on_wildlife_and_water_quality
https://u.osu.edu/binder.56/2019/06/13/3reasons-to-keep-your-dog-on-a-leash-when-you-are-out-in-nature/
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Als een hond los en ver weg is, is het moeilijk om zijn uitwerpselen op te rapen. Ook al 

gebruiken veel dieren het toilet in het bos wanneer grote hoeveelheden honden dat doen, dit 

kan problemen met de waterzuiverheid veroorzaken die leiden tot een slechte gezondheid 

van bossen en dieren in het wild.” 

To leash or not to leash — should that even be a question? 

Vertaling: 

“Bedreigingen voor instandhouding 

Honden die van het pad aflopen, kunnen planten en dieren Habitats beschadigen door te 

vertrappen, krabben en graven. Dit verstoort de bodem en kan, samen met de urine en 

uitwerpselen van honden, de groei van inheemse planten remmen en kan de grond kaal en 

aantrekkelijker maken voor invasieve planten. De vacht of poten van uw huisdier zijn van 

nature klittenband; er bestaat een risico dat uw huisdier een gebied binnen dwaalt met 

invasieve soorten, hun zaden verzamelt en ze naar andere gebieden verspreidt, inclusief 

terug naar uw eigen tuin. 

 

Een ander groot punt van zorg in natuurgebieden is de verstoring door op de grond 

broedende vogels. Wanneer honden een dier achtervolgen, zelfs als ze het niet vangen en 

doden, kunnen ze toch indirect schade aanrichten door het dier te dwingen hun leefgebied te 

verlaten waar ze zich voeden, broeden en rusten. Gevoelige grondnesten kunnen worden 

vertrapt en vernietigd, en vogels kunnen hun nesten verlaten als ze te vaak worden 

gestoord. Ook "markeert" hondenurine het territorium, dat dieren in het wild kan afstoten en 

een ongeschikte habitat voor dieren in het wild kan creëren.” 

 

 

 

 

https://www.natureconservancy.ca/en/blog/to-leash-or-not-to-leash.html#.YW8hfPpBxPY

