
George Hamel, medewerker van 
het blad Jacht & Beheer heeft 
onlangs op onderstaande actie 

van het Utrechts Landschap gere
ageerd in de hoop dat de andere 
landschappen, de gemeenten en de 
terreinbeheerders dit initiatief over
nemen . Ook zouden de wbe's hiervoor 
op hun websites en in nieuwsbrieven 
aandacht kunnen vragen. Maar in het 
bijzonder is dit van belang voor alle 
jachthondentrai ni n gsgroepen. Die 
hebben een eigen bijzondere voor
beeldfunctie in deze. 

Het Utrechts Landschap start met een 
informatiecampagne over het hondenbe
leid. Honden veroorzaken in de natuur 
meer schade dan hun baas denkt en 
merkt. Ze verstoren broedende vogels 
en jagen reeën op, met de dood vaak tot 
gevolg. 
Om kwetsbare natuur te beschermen, 
vraagt het Utrechts Landschap honden
bezitters om zich aan de regels te hou
den. Dat doen we door in onze gebieden 
flyers uit te delen en m ensen te infor
meren over het hoe en waarom van de 
regels. 
H et Utrechts Landschap is er voor de 
natuur én voor het genieten van die 
natuur. begrijpen dat het heerlijk is om 
met de hond in de natuur te wandelen. 
Daarom zijn in veel van onze natuurge
bieden honden welkom. Er zijn gebie
den waar honden los mogen lopen en 
gebieden waar honden alleen aangelijnd 
mogen komen. In sommige gebieden 
mogen helemaal geen honden komen. 
Hier leven kwetsbare dieren di e zeer 
gevoelig zijn voor verstoring, of er gra
zen Gallowayrunderen, konikpaarden of 
schapen in dit gebied. 

Dode reeën 
Boswachters treffen helaas te vaak dode 
reeën en schapen aan die zijn opgejaagd 
en/ of gebeten door honden. Als een ree 

wordt opgejaagd door een hond, dan kan 
het in angst de (provinciale) weg oplo
pen, met een aanrijding tot gevolg. Soms 
bijt een hond een ree of schaap dood . 
Broedsels van vogels mislukken of vogels 
kunnen de vogeltrek niet meer maken 
omdat ze teveel energie hebben gebruikt 
om te vluchten. 

"Mijn hond doet niets" 
Veel hondenbezitters zeggen dat hun 
hond goed luistert en geen overlast ver
oorzaakt. Hun dier los laten lopen zou 
daarom niet zo erg zijn. Toch veroor
zaakt élke hond in een kvvetsbaar gebied 
overlast . Zo kan een hond al stntinend 
in het bos een reekalf tegenkomen, het 
dier besnuffelen, en in het ergste geva l 
doodbijten. Daarna rent hij 'Neer vrolijk 
terug naar zijn baasje. D aar merk je als 
hondenbezitter rliets van l 

Voor vogels zoals de veldleeuwerik geldt, 
dat ze al stoppen met het uitbroeden van 
hun eieren als een hond op 750 meter 
vanaf hun nest rondsnuffelt . Voor wilde 
dieren maakt het niet uit of een hond 
luistert naar zijn baas of niet, de aanwe
zigheid va n een hond zorgt op zich al 
voor verstoring. 
Ook andere gebruikers kunnen last heb
ben van een hond. Denk aan kinderen 
die bang zijn, mountainbikers, joggers, 
ruiters en mensen die niet van hon
den houden. Ook zij moeten van onze 
natuur kunnen genieten. 

Regels en toezicht 
Op wvvw.utrechtslandschap.nl/natuur
geb ieden kan een hondenbezitter per 
gebi ed zien of honden daar welkom 
zijn. In alle terreinen van het Utrechts 
Landschap staan toegangsborden met 
daarop de gedragsregels. Soms staan in 
de gebieden zelf extra bordjes met regels. 
Onze toezichthouders controleren of 
recreanten zich aan de regels houden. In 
veel gevallen zullen zij hondenbezitters 
die zich niet aan de regels houden aan
spreken en waarschuwen. Indien nodig 

schrij ven zij een proces-verbaal uit. Dat 
is altijd ter beoordeling van de toezicht
houder. 
Het Utrechts Landschap stelt graag haar 
natuurgebieden voor u open. W e bieden 
prachtige natuur met diverse wandelrou
tes. Deze rijke natuur, zo dichtbij huis, is 
h et beschermen waard. Als iedereen zich 
aan de regels houdt, zorgen we er samen 
voor dat de natuur de bescherming krijgt 
die hij verdient] 

Voorbeeld van wat honden kunnen 
veroorzaken 
Boswachter Hans Hoogwerf trof in het 
Willem Arntsbos deze dode ree aan. 
'Het dier was opgejaagd door honden, 
in het schapenraster vast komen te zit
ten en is vervolgens doodgebeten. Heel 
tJiest, want het was een zogende reegeit. 
De kalfj es hebben het ook niet gered.' 
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