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Honden horen erbij in deze gemeente. Begin 2019 telde Alblasserdam 1.128 geregistreerde honden. 
Deze dieren zijn een echt maatje voor velen en dragen bij aan een gezonde levensstijl van de 
eigenaren. Uit onderzoek blijkt dat hondenbezitters per dag gemiddeld 30 minuten meer actief zijn 
dan mensen zonder hond1. Ook zorgen honden dat mensen sneller nieuwe contacten leggen tijdens 
het uitlaten en krijgen ze sneller hulp aangeboden van deze nieuwe vrienden2.  
Helaas kunnen honden, en dan vooral hun uitwerpselen, ook een bron van overlast zijn. Het CBS doet 
onderzoek naar leefbaarheid en overlast in de buurt en uit de enquête blijkt dat 66.2% van de 
inwoners van Zuid-Holland wel eens overlast ervaart van hondenpoep en dat 18,8% veel overlast 
ervaart van hondenpoep3. Hondenpoep staat daarmee in de top drie voor ervaren ergernissen in de 
buurt en daar staat dit onderwerp al enkele jaren. Dit is ook niet zo vreemd als we kijken naar wat 
cijfers over hondenpoep. Wist u bijvoorbeeld dat: 

 Een hond gemiddeld 2,3 keer per dag zijn behoefte doet.  

 Dit per jaar oploopt tot gemiddeld 83,9 kilo hondenpoep per hond. 

 Binnen de gemeente Alblasserdam gemiddeld een totaal van 94.639 kilo hondenpoep per 
jaar geproduceerd wordt4. 

Als hondenbezitters is het onze verantwoordelijkheid om samen de parken, groenstroken en straten 
van deze gemeente gastvrij, schoon en gezond te houden voor iedereen.  

Hondenuitlaatbeleid 
Om overlast van honden(poep) te beperken heeft het gemeentebestuur een hondenuitlaatbeleid 
vastgesteld met regels voor het uitlaten van honden. De basis is simpel gehouden: 
 
Binnen de bebouwde kom:   
1) Honden aan de lijn, behalve in aangewezen losloopgebieden 

 Loslopen kan in de aangewezen losloopgebieden. Deze plekken zijn gemarkeerd met groene 
paaltjes en groen gearceerd in de kaart met uitlaatgebieden op de website; 

 Hoewel honden in losloopterreinen los mogen spelen en rennen, blijft de begeleider 
aansprakelijk voor het gedrag van de hond. De begeleider moet ervoor zorgen dat de hond 
geen overlast, schade of gevaar oplevert voor de omgeving; 

2) Hondenpoep opruimen moet altijd, ook in de losloop gebieden 

 Hondenpoep wordt opgeruimd door de begeleider van de hond; 

 Hondenpoep wordt bij voorkeur weggegooid in een hondenpoepbak, maar mag ook 
gedeponeerd worden in een algemene afvalbak, de eigen mini restafvalcontainer of een 
ondergrondse restafvalcontainer; 

 De begeleider van de hond dient altijd een opruimmiddel te kunnen laten zien op verzoek van 

een toezichthouder. Dit kan een zakje zijn of daarvoor bestemd schepje. 

3) Sommige gebieden zijn verboden voor honden, ook niet aangelijnd 

 Dit zijn speeltuinen, skateparken, zandbakken, speelweide en andere door het college 

aangewezen plaatsen.  

 Het is niet toegestaan om zelf verbodsbordjes te plaatsen. 

  

                                                             
1  https://time.com/4870796/dog-owners-benefits/ 
2  https://www.licg.nl/de-sociale-rol-van-huisdieren/#het-effect-van-huisdieren-op-het-zelfbeeld-en-op-de-
sociale-interactie-tussen-mensen 
3 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81924NED/table?ts=1565948031465 
4 https://www.dog-scooper.nl/Nieuws/Honden_Feitjes/kengetallen_over_honden_in_Nederland.html 

https://time.com/4870796/dog-owners-benefits/
https://www.licg.nl/de-sociale-rol-van-huisdieren/#het-effect-van-huisdieren-op-het-zelfbeeld-en-op-de-sociale-interactie-tussen-mensen
https://www.licg.nl/de-sociale-rol-van-huisdieren/#het-effect-van-huisdieren-op-het-zelfbeeld-en-op-de-sociale-interactie-tussen-mensen
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81924NED/table?ts=1565948031465
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In parken: 
Met parken worden alle groengebieden in het dorp bedoeld. Hieronder vallen het Rijzenwiel, Park 
Huis te Kinderdijk, het Lammetjewiel, Bos Rijkee en 'Mavopark'. In de parken binnen de gemeente 
gelden dezelfde regels als in de bebouwde kom. Er geldt aanlijnplicht en opruimplicht, waarbij alleen 
in de aangewezen gebieden honden los mogen lopen.  
 
Lammetjeswiel  
Een speciale uitzondering is het Lammetjeswiel waar in een deel een tijdelijk hondenverbod geldt in 
de periode van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode mogen honden alleen kort aangelijnd op het pad 
lopen. Het strand, de ligweiden en het gebied met speeltoestellen zijn van 1 mei tot 1 oktober 
verboden voor honden. Van 1 oktober tot 1 mei is het gebied weer losloopgebied met opruimplicht. 
Dit gebied is in de uitlaatgebiedenkaart aangegeven met een gele kleur en wordt bij de ingang van 
het lammetjeswiel benadrukt op een bord.  
 
Park Huis te Kinderdijk 
Honden mogen loslopen op het pad rondom park Huis te Kinderdijk. Het middendeel van het park, 
de weilanden, zijn echter verboden voor honden omdat hier ook schapen verblijven en het gras 
gemaaid wordt om aan koeien te voeren. Bij de bruggen naar de weilanden toe staan rode paaltjes 
om aan te geven dat honden hier niet zijn toegestaan. 
 
In het buitengebied: 

 Honden mogen loslopen, mits dit kan met het oog op veiligheid voor u, de hond en anderen; 

 Opruimen hoeft niet, maar wordt nog steeds gewaardeerd voor uw dorpsgenoten. 
 

Uitlaatgebiedenkaart  
Een kaart met losloopgebieden en de dichtstbijzijnde hondenpoepbakken is te vinden op de website 
van de gemeente.   
 

Hulp- en geleidehonden 
Als u een officiële hulp- of geleidehond heeft vanwege een lichamelijke beperking waardoor u niet in 
staat bent hondenpoep op te ruimen, dan mag u hondenpoep laten liggen.  
 

Uitlaatservice 
Uitlaatservices mogen gebruik maken van het buitengebied om groepen honden uit te laten, maar 
mogen daarbij geen hinder vormen voor anderen. De kleine losloopgebieden in de bebouwde kom 
zijn door het beperkte formaat van de gebieden ongeschikt voor grote groepen honden. Ook de 
parken binnen de gemeente zijn niet bedoeld voor het uitlaten van grote groepen honden. Dit heeft 
te maken met de inrichting en het hoge aandeel recreatief gebruik.  
Voor uitlaatservices volgt de gemeente Alblasserdam de richtlijnen van de Hondenbescherming: 

1. Maximaal vijf honden per geleider. 
2. Een goede geleider moet zijn honden onder controle houden, bij zich kunnen houden en alle 

honden altijd direct kunnen terugroepen. 
3. De geleider houdt zijn honden weg bij andere honden. Een groep honden komt bedreigend 

over op individuele honden en kan zich anders gedragen als gevolg van een ‘ganging up 
effect’. 

4. Overige recreanten en wild worden niet gestoord. 
5. De afsluiting van veel recreatieterreinen voor honden gebeurt als gevolg van 

hondenpoepoverlast en het hinderen van andere recreanten en/of wild. Een uitlaatservice 
dient te voorkomen dat ze aan de afsluiting van weer een mooi recreatiegebied bijdraagt. 

6. Een gedegen opleiding en kennis van (honden)zaken als basis. 
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7. Een uitlaatservice dient een erkende en goede opleiding tot hondenuitlater te volgen zodat 
ze op het beroep is voorbereid. 

www.hondenbescherming.nl 
 

Meldingen   
Meldingen over de openbare ruimte kunt u doen via de FIXI app en het Meldpunt openbare ruimte 
op de website van de gemeente. U kunt ook een melding doen via WhatsApp nummer 06 4028 9392, 
de Chat op onze website en telefonisch via telefoonnummer 14 078. 
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. 
 

Identificatie 
Loslopende honden kunnen per ongeluk verdwalen of weglopen. Om honden zo snel mogelijk met de 
eigenaar te kunnen herenigen moeten loslopende honden voorzien zijn van een halsband of tuigje 
met een identificatiemerk waarmee de eigenaar van de hond te traceren is. Dit kan al door uw 
telefoonnummer met een markeerstift in de halsband te schrijven of het dragen van een penning 
met uw telefoonnummer. 
 

Handhaving controleert de regels  

U krijgt een boete als: 

 U de hondenpoep niet opruimt: € 95,00; 

 De hond niet aan de lijn loopt: € 95,00; 

 De hond in een gebied loopt waar honden verboden zijn: € 140,00; 

 De hond niet voorzien is van een identificatiemerk: € 95,00. 
(bedragen excl. Administratiekosten van € 9,00).  
 

http://www.hondenbescherming.nl/

