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Impressie  

 

De kleine-hondenclub bestaat uit zes mensen met hun hondjes. Hier zie je van links naar rechts Will, Ineke, Hélène 

en Joop. Diny en Colette ontbreken. Hun hondjes heten Binky, Leos, Nala, Liv, Lady, Balou en Jace (niet allemaal 

op de foto). Martine loopt ook regelmatig mee met Friemel. 

Het behoud van de ‘kleine-hondenclub’ is belangrijk. De club biedt mentale, 

fysieke en sociale gezondheid aan zowel hond als eigenaar.  

Twee keer per dag wandelt een groepje senioren met hun hond door park De Blauwe Bergen. Dat doen 

zij elke dag. Ze noemen zichzelf de ‘kleine-hondenclub’. Halverwege hun ronde nemen ze plaats op het 

bankje bij de vijver. Ze hebben al een lange wandeling vanaf de Tarthorst achter de rug en sommigen 

zijn slecht ter been. Ze hebben geen auto en genieten van dit dagelijkse uitje met hun hondjes.  

Aan de overkant van het grasveld komen nog een paar honden en eigenaren aan. De honden rennen 

over het gras, groot en klein door elkaar, springen in de vijver, spelen met elkaar. Sommige honden zijn 

nieuw en nog wat afwachtend, houden afstand. De mensen lachen. Even een praatje, even een 

vriendelijk gezicht en dan weer naar huis of naar werk. Vanmiddag weer.  
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Samenvatting 

In dit verslag zijn de reactie van burgers verzameld die te lezen waren op de gemeentepagina van 

Wageningen op Facebook en die mondeling dan wel via email bij de petitionaris binnenkwamen.  

Burgers zijn boos, verbaasd en verontwaardigd. De Blauwe Bergen is immers al meer dan twintig jaar 

een plek waar mensen hun hond uit kunnen laten, zonder deze aan te lijnen. Laten loslopen is voor 

zowel honden als mensen essentieel voor het fysieke, mentale en sociale welzijn. Aangelijnd lopen is 

geen alternatief voor loslopen en daarom maken veel hondenbezitters – vaak elke dag – gebruik van 

park De Blauwe Bergen. Plotseling kan dat niet meer en dat begrijpen de mensen niet. Ze willen uitleg 

en die komt niet.  

Met het verbod op het loslopen van honden in park De Blauwe Bergen zijn er in de bebouwde kom 

voor hondenbezitters geen geschikte losloopgebieden meer. De vier aangewezen hondenveldjes 

liggen vol poep en zijn vies en ranzig. Bovendien zijn de veldjes te klein voor actieve honden om te 

kunnen rennen en spelen. Ook het aantal veldjes is klein, rekening houdend met 1.755 geregistreerde 

honden.  

Deze petitie is opgesteld voor park De Blauwe Bergen, maar ook hondenbezitters in bijvoorbeeld het 

centrum van Wageningen willen dat er verandering komt. Er is dan ook massaal gereageerd op de 

petitie ‘Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’, die door 562 personen is 

ondertekend. De Engelstalige petitie ‘Torckpark loves dogs (dog leash-free zone) die vier maanden 

eerder startte, is door 57 personen ondertekend.   

Hondenbezitters willen verandering en graag betrokken worden bij het opstellen van (nieuw) 

hondenbeleid. Ze willen dat onder andere park De Blauwe Bergen wordt aangemerkt als 

hondenlosloopgebied mét opruimplicht. Het schoonhouden van het park is immers in ieders belang. 

Fietsers zijn niet toegestaan in het park en als er kinderen zijn, moet de hondenbezitter altijd toezicht 

houden. Mensen dienen zich verder te houden aan de ‘hondenetiquette’, zoals beschreven op de 

website www.hondenetiquette.nl.  
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Inleiding  

Na het lezen van de verontwaardigde reacties op het facebookbericht van de gemeente, én omdat de 

aanlijnverplichting die de gemeente plots ging handhaven met een boete aan onder anderen de 

“kleine-hondenclub” in De Blauwe Bergen (zie Impressie op pagina 3), stelde Nicole Pluim de petitie 

op met als titel “Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied”.  

Binnen een week waren al 300 handtekeningen verzameld. Dit aantal is minimaal nodig om een petitie 

in de gemeenteraad van Wageningen besproken te krijgen. Inmiddels steunen 562 (!) mensen de 

petitie, met steun van Bewonersvereniging NoordWest, S. Stokvis (dierenarts), A. Wilkinson (honden 

gedragstherapeut) en T. Gallas (kynologisch instructeur).  

In dit verslag zijn de reacties van hondeneigenaren verzameld, met als doel de gemeente te 

ondersteunen bij het vormen van aanvullend hondenbeleid.  

Nicole Pluim 

Ryan Gevers   
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1. Verzoek aan de gemeenteraad van Wageningen  

Wij verzoeken de aanlijnplicht voor honden in park De Blauwe Bergen definitief op te heffen en dit 

park aan te merken als losloopgebied voor honden.  

Wij verzoeken de gemeente met ons in gesprek te gaan over een geschikte inrichting van het park om 

eventuele overlast van hondenpoep te voorkomen.  

2. Aantal ondertekenaars en ontvangen steun  

Met de petitie ‘Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’ (bijlage 1) (startdatum 8 

augustus 2021) zijn 562 handtekeningen verzameld (bijlage 5). De petitionaris is Nicole Pluim. De 

Bewonersvereniging NoordWest steunt de petitie. Onder de ondertekenaars bevinden zich onder 

anderen S. Stokvis (dierenarts), A. Wilkinson (honden gedragstherapeut) en Tanja Gallas (kynologisch 

instructeur).  

Een half jaar eerder (8 april 2021) startte Leila Wolferink de Engelstalige petitie ‘Torckpark loves dogs 

(dog leash-free zone)’ (bijlage 2) waarmee 57 handtekeningen werden verzameld (bijlage 6).  

3. Huidige situatie: hondenlosloopgebied ontbreekt in Wageningen  

Binnen de bebouwde kom van gemeente Wageningen ontbreekt op dit moment een 

hondenlosloopgebied. Er is geen plek voor honden waar ze met elkaar kunnen rennen, spelen en 

snuffelen tussen de struiken. Dergelijke plekken zijn essentieel voor honden, om te socialiseren met 

andere honden en om hond te kunnen zijn. Voor veel mensen in Wageningen is wandelen met de 

hond een welkome onderbreking van de dag en het zorgt tevens voor een goede mentale en fysieke 

gesteldheid.  

4. Klachten, wensen en opmerkingen van hondenbezitters over het huidige 

hondenbeleid 

Op de gemeentepagina van Facebook en via de petitie zijn veel opmerkingen van hondenliefhebbers 

binnengekomen. De verzameling is hieronder opgenomen. Om de tekst leesbaar te maken, zijn de 

opmerkingen verwerkt in volledige zinnen. De oorspronkelijke opmerkingen zijn op de 

gemeentepagina terug te vinden.  

4.1. De vier hondenveldjes zijn vies en liggen vol poep 

Er zijn vier hondenveldjes in Wageningen waar hondenbezitters erg ontevreden over zijn. Ze zijn 
te klein voor honden om lekker te kunnen rennen. Ze zijn vies, want liggen vol poep, waardoor 
honden niet met elkaar kunnen rollebollen en spelen, omdat de vacht vol poep komt te zitten. Ze 
worden slecht onderhouden en maar één keer per week schoongemaakt. Op de hondenveldjes is 
geen opruimplicht, ze stinken en zijn ranzig. Veel honden willen zelf niet eens meer de veldjes op, 
omdat de veldjes vies zijn. 
 
Overigens mogen pups niet op dergelijke poepstroken of poepveldjes komen, omdat ze nog niet 
volledig zijn ingeënt. Ze kunnen dan namelijk ziek worden. Ook volwassen honden kunnen ziek 
worden als de poep een week lang blijft liggen.  
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4.2. Hondenliefhebbers worden in Wageningen niet gehoord   

Mensen die geen auto hebben, zijn aangewezen op losloopgebieden in de bebouwde kom van 
Wageningen, maar die zijn er niet. Mensen willen met hun hond wandelen en de Blauwe Bergen,  
het Torckpark en het Wallenpad waren jarenlang een plek waar dat werd gedoogd.  

“Het lijkt wel of er steeds meer hondenlosloopgebieden worden afgepakt. Eind jaren ’90, begin 
’00 heeft gemeente Wageningen verschillende gebieden toegewezen als hondenlosloopgebied 
(zoals de Walstraat en de Blauwe Bergen), maar één voor één zijn de terreinen weer 
aanlijngebieden geworden. Bij de Walstraat zie je de paaltjes zelfs nog staan (zie de afbeelding 
hieronder).” 

   

Bij hondenlosloopterein Walstraat staat dit bordje (2021). Eenzelfde bordje stond in park De Blauwe Bergen maar 
is plots verdwenen.  

Veel hondenliefhebbers zien dat mensen die geen hond hebben, op veel plekken en in veel parken 
in Wageningen terecht kunnen. Zo is er park Noordwest, het Belmonte Arboretum, Arboretum bij 
het Depot, het terrein van de WUR, buiten de gemeente zijn er op redelijke afstand het 
Binnenveld en de Eng en dan heb je de Klompenpaden in Wageningen zoals het Nudepad, het 
Engpad, het Nederrijnsepad, het Bergpad, waar honden ook niet los mogen lopen. En nu komen 
het Torckpark en de Blauwe Bergen daar ook nog bij. Hondenbezitters vinden dit ongewenst. 

De twaalf wijken in Wageningen hebben de beschikking over slechts vier hondenveldjes, terwijl er 
1755 geregistreerde honden zijn (info belastingdienst, september 2021).  

“Als er meer plek komt voor losloopgebieden, zal de overlast in aanlijngebieden minder worden. 
Park de Blauwe Bergen is een goede start.” 

4.3. Loslopen is voor honden essentieel 

Loslopen is essentieel voor het fysieke, mentale en sociale welzijn van hond en 

eigenaar. Aangelijnd lopen, is geen alternatief voor loslopen. Ruimte om te kunnen wandelen met 

een loslopende hond is daarom noodzakelijk. Honden voelen zich namelijk meer op hun gemak als 

ze niet zijn aangelijnd en kunnen zo socialiseren met andere honden, maar ook met mensen. Net 

als mensen blijven honden hun leven lang leren. Rennen en spelen zijn natuurlijk en sociaal 

gedrag. 

De afwezigheid van een losloopgebied voor honden kan bovendien negatieve invloed hebben op 

de socialisatie van de hond. Dat is in de Coronatijd helaas ook gebleken. Honden zijn soms angstig 

geworden en hebben moeite met alleen thuis zijn. Loslopen en andere mensen ontmoeten kan de 
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angst verminderen en moe worden kan overlast door blaffen van honden die alleen thuis zijn 

voorkomen. 

“Voor actieve honden is het belangrijk dat ze hun energie kwijt kunnen en park de Blauwe Bergen 

is daar heel geschikt voor. Het biedt een groot grasveld om te rennen, water om in te zwemmen, 

struiken om in te struinen en wandelpaden rondom.” 

“Elke ochtend ga ik naar park de Blauwe Bergen om mijn hond lekker te laten rennen en moe te 
laten worden, voordat ik naar mijn werk ga. Hij vindt het heerlijk.” 

“Dagelijks loop ik met mijn twee honden door de Blauwe Bergen. Hier heb ik meer ruimte dan op 
een hondenveldje om voor mijn ene hond een balletje weg te gooien en de ander kan heerlijk 
door de struiken en bossen struinen. Groot en klein, alles loopt er door elkaar. En kom je een hond 
tegen waarmee het minder goed klikt, dan is er in de Blauwe Bergen voldoende ruimte om elkaar 
te negeren.” 

4.4. Wandelen met de hond is gezond voor de eigenaar  

Hondeneigenaren ontmoeten elkaar in de Blauwe Bergen en wisselen ervaringen uit. Veel mensen 
komen al jaren in park de Blauwe Bergen en begrijpen niet waarom zo plotseling de honden niet 
meer los mogen lopen. Er zijn vele uitlaat-clubjes ontstaan en het wandelen is vaak een dagelijks 
sociaal gebeuren waar mensen naar uitkijken. Even een praatje, even een vriendelijk gezicht. In 
deze tijd met Corona is dit enorm belangrijk geweest. Mensen hebben aanspraak gevonden en 
zitten niet de hele dag binnen, maar lekker in de buitenlucht. Je krijgt er plezier van om je hondjes 
met elkaar te zien spelen. Het maakt je gelukkig. Én ook mensen die géén hond bezitten, vinden 
het leuk om de honden te zien spelen en zwemmen. Er ontstaan vaak spontane gesprekjes.  

“Ik loop al acht jaar twee keer per dag een uur in het park met mijn honden. Ze leren er zoveel.” 

“Het is goed voor mijn fysieke en mentale gesteldheid dat ik met mijn hond in het park kan 
wandelen en mensen ontmoet.” 

5. Zorgen die er zijn 

Er zijn ook zorgen over hondenlosloopgebieden. Die zijn verzameld via mail en in persoonlijke 
gesprekken.  

5.1. Hondenpoep 

Een grote ergernis is de hondenpoep. Deze ergernis is er niet alleen bij niet-hondenbezitters, maar 
ook bij hondeneigenaren. Veel hondenbezitters vinden het daarom belangrijk dat er een 
opruimplicht komt. Er moeten dan wel voldoende afvalbakken staan en palen met zakken staan. 
Het is in ons eigen belang dat het park schoon blijft, want niet alleen wandelaars komen op het 
gras, de honden rollebollen er ook met elkaar.  

“Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Daar willen we dan ook goed met de gemeente over 
praten. Het is niet de bedoeling dat het grasveld een uitlaatplek wordt. De poep moet gewoon worden 
opgeruimd door de eigenaar. Ook in veel andere steden, zoals Amsterdam, Groningen, Hellevoetsluis en 
dichterbij Veenendaal zijn hondenlosloopgebieden mét opruimplicht. Dat is niet nieuw.”  

De gemeente Hellevoetsluis heeft bij alle uitlaatplaatsen speciaal ontwikkelde borden staan met 
uitleg over de opruimplicht en wat de bedoeling is (zie bijlage 3).  
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5.2. Honden en hardlopers of fietsers 

Sommige mensen vinden het eng om te gaan hardlopen op plekken waar honden komen. Honden 
springen tegen je op en dat vinden sommige mensen vervelend. Er zijn hondenbezitters die daar 
nog geen rekening mee houden. Het is ook wel eens gebeurd dat een fietser in de schoen werd 
gebeten. 

Dit zijn inderdaad situaties die gebeuren als je hondenbezitter bent. Honden kunnen jagen en 
rennen achter je aan. Maar bijten is absoluut niet geoorloofd.  

De website www.hondenetiquette.nl biedt een brochure aan met een hondenetiquette voor 
hondeneigenaren en niet-hondenbezitters (zie bijlage 4). De brochure is samengesteld door 
R. Steinfort van Life Coach Company en J. de Jong van Hulphonden Autisme.  

5.3. Honden en kinderen 

Bij kinderen en honden moet er altijd toezicht zijn.  

5.4. De veiligheid in het park 

Er is een tijd geweest dat het park slecht werd onderhouden, waardoor het struikgewas dicht was en de 
vuilnisbakken niet werden geleegd. Dat is verbeterd. Maar in het park is geen verlichting en direct 
contact met de bebouwing ontbreekt. Een vrouw laat weten dat zij is lastig gevallen en zich niet veilig 
voelt in het park.  

5.5. Omheining van het park 

Het park heeft geen omheining. Er zijn wel eens honden in paniek weggerend en de 
Nijenoordallee overgestoken.  

6. Park Noordwest is een alternatief voor recreanten  

Voor mensen die liever geen loslopende honden tegen willen komen, is het nabijgelegen park 
Noordwest een goed alternatief. Laat park Noordwest er zijn voor mensen die willen recreëren en 
park De Blauwe Bergen voor mensen met honden die los mogen lopen. Een vergelijkbare situatie is 
mogelijk voor het Torckpark en het Wallenpad.  

7. Burgerparticipatie  

Hondenbezitters en hondenliefhebbers willen gehoord en serieus genomen worden. Er is helemaal 
geen onderzoek gedaan naar het aantal mensen dat met of zonder hond gebruik maakt van park De 
Blauwe Bergen. We nodigen gemeenteraadsleden graag uit om eens te komen kijken in park De 
Blauwe Bergen en in gesprek met ons te gaan om tot een oplossing te komen. Wellicht zijn er meer 
mogelijkheden. Burgerparticipatie en betrokkenheid is immers belangrijk voor Wageningen.  

“Misschien kan van de hondenveldjes een leuk speelveld worden gemaakt, met autobanden of 
boomstammen en bankjes voor sociaal contact en spel- en speurplezier voor hond en baas,” stelt een 
hondeneigenaar voor. “Dat zou goed zijn voor de onderlinge samenhang in de wijk en dan zijn we 
gelijk van de vieze poepveldjes af.” 

“Kunnen we niet samen zoeken naar de beste oplossing voor iedereen?”  

http://www.hondenetiquette.nl/
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“Van honden kan je genieten, ook als je zelf geen hond hebt.” 

8. En het centrum? 

Ten slotte volgt nog een opmerking over het centrum van Wageningen, hoewel de petitie ‘Maak park 
De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’ daar niet over gaat.  

Veel hondenbezitters in het centrum zijn ontevreden over het beleid van gemeente Wageningen. 
Want ook daar is het jarenlang gedoogd om met je hond bijvoorbeeld in het Torckpark of het 
Wallenpad te komen. Nu plotseling niet meer.  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  

Bijlage 1 Petitie ‘Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’  

Bijlage 2 Petitie ‘Torckpark loves dogs (dog leash-free zone)’  

Bijlage 3 Gemeentebord Hondenlosloopgebied met opruimplicht (van Hellevoetsluis) 

Bijlage 4 Hondenetiquette (www.hondenetiquette.nl)  

Bijlage 5 Namen van de ondertekenaars van de petitie ‘Maak park De Blauwe Bergen weer 
hondenlosloopgebied’ (vertrouwelijk)  

Bijlage 6 Namen van de ondertekenaars van de petitie ‘Torckpark loves dogs (dog leash-free 
zone)’ (vertrouwelijk) 

 

  

http://www.hondenetiquette.nl/
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