Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met:

G.Z-H/ Natuur- en recreatieschappen
Postbus 341

3100 AH Schiedam

Tel. 010 - 298 10 10
www.gzh.nl

Bureau toezicht & handhaving G.Z-H
Bij dit bureau kunt u melding doen van

incidenten.

E-mail toezichtgzh@pzh.nl

Tel. 010 - 298 10 10 (24 uur per dag)
Fax 010 - 298 10 20

www.recreatiezuidholland.nl

Wilt u meer weten over recreëren in de

natuur- en recreatiegebieden van ZuidHolland en de Grevelingen kijk dan op
www.recreatiezuidholland.nl

gzh/hond/rp/rwht/0309

Honden

in Reeuwijkse Hout

Geachte hondengeleider,

Hondenregels Reeuwijkse Hout

bemachtigen. Ook pogingen daartoe zijn

Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse

Aanlijngebod

een fazant ziet, dus niet achter dit dier aan

Plassen heeft een aantal recreatiegebieden in
beheer. De Reeuwijkse Hout is een van deze
deelgebieden.

Als begeleider / bezitter van een hond weet u
het natuurlijk al lang: de Reeuwijkse Hout is
een gebied waar u met de hond uitstekend

kunt wandelen. Door ligging en inrichting is

het hier prettig vertoeven.

De Reeuwijkse Hout is echter ook voor andere
recreanten om uiteenlopende redenen een

aantrekkelijk gebied. Om een ieder op een

plezierige wijze zijn vrije tijd binnen de

beperkt beschikbare ruimte te laten besteden

zijn er regels gesteld.

Uit hygiënisch oogpunt voor wat betreft

In de Reeuwijkse Hout geldt een aanlijngebod.
Dit betekent dat u bij betreding van dit

recreatiegebied het hele jaar door de hond

aan de lijn moet hebben en houden. Hier zijn

echter twee uitzonderingen op:
1. Verblijfsverbod

In de Reeuwijkse Hout geldt ieder jaar in de

periode van 1 april tot 1 oktober een verbod

om honden te laten lopen op de ligweide en

onder appèl of aangelijnd te hebben. De

regels van de Flora en Faunawet zijn in het

gehele Reeuwijkse Hout van toepassing, dus

ook in het losloopgebied.
Overtredingen

De handhavers en politie merken regelmatig

dat diverse regels overtreden worden. De

meest gemaakte overtredingen staan in het

recreatiegebied)

boetebedragen de website van het Openbaar

2. Honden losloopgebied

Binnen de Reeuwijkse Hout is, door middel

van bebording, een gebied aangeduid als

losloopgebied. Op dit terrein, waar tevens een

vijver met een strandje is gecreëerd, mogen

zijn er regels gemaakt voor het laten

zwemmen.

verblijven van honden in de Reeuwijkse Hout.

gaan rennen, het dier pakken of doden. Vaak

dient u, om dit te voorkomen uw hond goed

het strand.

(Let op: het hondenstrand is elders in het

stranden en ligweiden en om overlast zoveel

mogelijk te beperken aan andere recreanten

strafbaar. Uw hond mag, als hij een konijn of

onderstaande overzicht. Zie voor actuele
Ministerie www.om.nl.
Feitnr.
F145b

Overtreding

Verboden een hond te laten lopen

op een zodanig aangewezen plaats

honden het gehele jaar door los lopen en

F145a

Hond los laten lopen waar een

Flora en Faunawet

F151

Niet voorkomen dat een onder zijn

In de Flora en Faunawet zijn regels

opgenomen om het in het veld aanwezige wild
te beschermen. Een van deze regels gaat over

honden in het veld. Het is verboden uw hond
wild te laten zoeken, wild te laten verstoren
(dus ook broedende vogels) of wild te laten

aanlijngebod van kracht is

hoede staande dieren voor de

omgeving hinderlijk zijn
H463

Niet verhinderen dat een dier dat

hem toebehoort in het veld dieren
opspoort

