
 
 

Concept  
Hondenspeeltuin en Hondenuitlaatservice 

in het 
 Wethouder van Gelukpark (Bokkedoorns). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1- Idee hondenbeleid 
 
Graag wil ik U attenderen op een idee, een concept van hoe het hondenbeleid ook vormgegeven kan 
worden. Hoe (buur)gemeenten die nu lijden onder de druk van een grote concentratie 
hondenuitlaatservices ontlast kunnen worden, hoe de particuliere hondenbezitter kan genieten van 
een schitterend honden losloopgebied en de gemeente het overgrote deel van het Wethouder van 
Gelukpark terug zou kunnen geven aan de natuur. 
 
 
 

2- De hondenuitlaatservice  
 

De hondenuitlaatservice, vaak gediplomeerde en ervaren hondenprofessionals die van de liefde voor 
de hond hun beroep hebben gemaakt. Zij vervullen een maatschappelijke behoefte maar worden 
overal geweerd. 
Eerder besloten Groenendaal, Caprera en Beeckestijn de hekken voor hen te sluiten door een  
3-hondenbeleid in te voeren. De parkeergelegenheid bij de entree van de duinen ‘Blinkertweg’ bij 
Bentveld ging verloren bij de aanleg van de natuurbrug. Spaarnwoude koos voor enkele vergunningen 
maar niet in aantrekkelijke en/of veilige gebieden maar op plaatsen die een verantwoorde 
hondenuitlaatservice liever ontloopt. 
Al deze regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de hondenuitlaatservice gedwongen werd zijn toevlucht 
te zoeken in Zandvoort en IJmuiden. Hierdoor is daar een concentratie aan hondenuitlaatservice 
ontstaan en staan deze gebieden onder grote druk. Een onwenselijke situatie waardoor Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland nu ook wil sluiten voor de hondenuitlaatservice. 
 
Wanneer dit gebeurd is in de wijde omgeving ieder natuurgebied gesloten voor deze beroepsgroep. 
De gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Velsen en Bloemendaal bieden geen enkel 
alternatief. 
Maar de vraag van de klant blijft!  
Alleenstaande, werknemers, ondernemers, drukbezette tweeverdieners, ouderen, zwanger, 
revaliderend of ziek. Voor al deze klanten vervult de hondenuitlaatservice een maatschappelijke 
behoefte vergelijkbaar met de kinderopvang. Hierdoor zullen de gemeenten te maken krijgen met het 
zogenaamde waterbedeffect en daarbij komen stadsparken onder druk te staan. Denk hierbij in uw 
gemeente bijvoorbeeld aan het Brouwerskolk, Bloemendaalse bos of het Minister Enschedepark. 
Uiteraard is dit ongewenste en wil niemand dit, ook de hondenuitlaatservice niet. Het is een illusie om 
hierbij te denken dat het probleem oplost door de hondenprofessionals het werk volledig onmogelijk te 
maken. Doordat de vraag van de klant blijft zal dit beroep dan alleen vervallen in het zwarte circuit van 
onervaren beunhazen en zwartwerkers die regels aan hun laars lappen, de kennis van hondengedrag 
missen en niet bij machte zijn een roedel te leiden. Dit alles is niet alleen ongewenst, het is zelfs 
gevaarlijk. Daarom is oplossen van problemen een betere keuze dan deze verplaatsen. 
 
 
 

3- Het idee/concept 
 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is hieromtrent een voorstel gedaan waar zij weliswaar zeer positief 
tegenover staan maar waarvoor volgens hen geen plaats is binnen hun gebied. De vrije duinen 
beschikbaar als losloopplek voor honden zijn relatief klein en bestemt voor recreëren dichtbij huis. In 
de rest van het park botst het met het bestemmingsplan. 
Zij bieden wel de mogelijkheid het plan te promoten onder gemeenten en andere grondeigenaren op 
de avond dat de zienswijze over het hondenbeleid betreffende de noord duinen te Zandvoort 
besproken wordt. 
 
Máár pas nu bedacht ik dat het Wethouder van Gelukpark de ideale locatie is voor het 
idee/plan/concept dat is voorgesteld aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland ten behoeve van de 
hondenuitlaatservices en 
dat deze locatie de mogelijkheid biedt tot nog véél meer. 
Een idee waarin ieder een beetje geeft en neemt en welke ik graag met u wil delen op de valreep van 
de besluiten. Want wanneer dit plan goed uitgewerkt wordt, zal het een project worden om trots op te 
zijn. 



 
De inspiratiebron is tevens het voorstel  is de werkwijze zoals op Landgoed Pijnenburg. 
Dit landgoed is gelegen in t’Gooi direct achter Paleis Soestdijk. 
Zij hebben meerdere kavels omheind en deze verhuren ze aan hondenuitlaatservices. 
Hier is de hondenuitlaatservice niemand tot last en genieten zij van de veiligheid die een omheind 
terrein biedt. 
 
Een kavel is daar 6 ha groot en bestaat uit 2 delen. 
Er lopen 2 hondenuitlaatservice tegelijk op de kavel (ieder op een omheind deel) halverwege de tijd 
wisselen ze, zodat de kleine wandeling toch nog uitdaging biedt. 
De hondenuitlaatservice huurt een uur op een vast tijdstip, voor 5 dagen in de week (maandag t/m 
vrijdag). 
De hondenuitlaatservice bepaald zelf hoeveel honden zij meeneemt van 0 tot maximaal 15 honden. 
Voor dit uur (5 dagen per week) betalen zij € 120,- per maand (ofwel € 6,- per groep). 
Een hondenuitlaatservice die dagelijks met 2 groepen loopt betaald dus uiteraard het dubbele. 
Zo wandelen er daar 12 groepen per dag op 1 kavel. 
 
(Landgoed Pijnenburg heeft overigens 3 van dit soort kavels). 
 
Het Wethouder van Gelukpark zou een geweldige locatie zijn voor 1 zo’n kavel waarop 9 tot 12 
groepen wandelen. Hiervoor is maar 4,5 ha nodig. Dat is 40% van het park, de andere 60% kan 
teruggegeven worden aan de natuur of een andere bestemming kan krijgen. 
 
 
Link - Landgoed Pijnenburg:  https://landgoedpijnenburg.nl/2020/01/19/speciaal-voor-honden-
uitlaatservices/ 
 
Link - filmpje gemaakt op Landgoed Pijnenburg: https://youtu.be/pzBfFcMHVHQ  
 
 
 

4- Hondenspeeltuin 
 
Uiteraard zijn de ruim 2000 handtekeningen die opgehaald zijn voor behoud van het losloopgebied 
niet vergeten. Dit brengt het volgende, Uit de Verenigde Staten is het fenomeen hondenspeeltuin 
overgewaaid.  
Dit is ook in Nederland erg populair, steeds meer gemeente bieden deze vorm van losloopgebied en 
er lopen vele petities waarbij burgers hun gemeente verzoeken om een hondenspeeltuin. Dat is niet 
gek want de hondenspeeltuin is een walhalla voor de hondenbezitters en ook een gemis in deze 
omgeving. 
 
De hondenspeeltuin is een omheind losloopgebied welke attracties biedt aan de hond en zijn baas.  
Het is een plek waar zij niemand storen of in de weg zitten en waarbij zij zelf de zekerheid hebben dat 
hun trouwe viervoeter veilig is voor verkeer of weglopen. Het is een locatie waar zij met hun hond 
kunnen wandelen en spelen, waar de mogelijkheid is om te trainen, het spelenderwijs aanleren van 
kunstjes of het komen onder appel. De hond kan hier zijn energie kwijt en mag gewoon hond zijn. Zij 
mogen hier in vrijheid de eigen hondentaal spreken en sociale interacties hebben met hun 
soortgenoten.  
Het voorzien in deze essentiële behoefte van de hond, draagt enorm bij aan het welzijn, voorkomt vele 
hondse frustraties en de gevolgen daarvan.  
Daarnaast is een hondenspeeltuin ook een sociale ontmoetingsplaats voor de hondenbaasjes 
onderling. Soms voor een kort en gezellig gesprek over de hond en soms ontstaan echte 
vriendschappen. 
 
 
 
 
 
 
 



5- Combineren 
 
In het Wethouder van Gelukpark zijn de hondenuitlaatservice en de hondenspeeltuin goed te 
combineren.  
Dit door het terrein op werkdagen enkele uren te verhuren aan de hondenuitlaatservice. 
Voor de particuliere hondenbezitter is de hondenspeeltuin het gehele weekend beschikbaar en ook op 
werkdagen kunnen zij terecht voor de ochtendwandeling, tevens iedere namiddag tot aan 
zonsondergang.  
Ondanks de beperking van de uren waarop de hondenuitlaatservice aanwezig is en de publieke 
entree afsluit, 
zijn de openingstijden zeer royaal voor een hondenspeeltuin. 
Ook als losloopgebied in het Wethouder van Gelukpark zal de werkelijke openingstijd verruimen. De 
hondenspeeltuin/hondenuitlaatservice kan namelijk het gehele jaar open als losloopgebied. De 
regelgeving in broedseizoen kan komen te vervallen en daarmee de dan geldende aanlijnplicht van 
een klein half jaar. 
De oevers rond het duinmeer worden in dit plan namelijk voor 75% ontlast, doordat deze buiten het 
gebied van de hondenspeeltuin/hondenuitlaatservice vallen. Ook wordt er op maar 1 plaats een 
zwemgelegenheid geboden, zodat de natuur de overhand behoud. 
Voor ieder een prachtige vervanging voor dat wat was! 
 
 
 

6- Financieel  
 
Uiteraard zijn hiervoor aanpassingen nodig betreffende de inrichting en daarbij komt natuurlijk de 
vraag,  
wie gaat dat betalen? 
De investering lijkt mij bij de gemeente te liggen máár…… 
Als de hondenuitlaatservices tussen 9.30 uur en 16.00 uur gebruik mogen maken van de 
hondenspeeltuin, 
Kan het terrein verhuurd worden aan 12 groepen van de hondenuitlaatservice met een huursom á € 
125,- p.m. Dit brengt € 1.500,- per maand op, dat is € 18.000,- per jaar. 
 
Wanneer een ruimere openingstijd voor publiek bezoek van de hondenspeeltuin gewenst is bestaat de 
mogelijkheid om het terrein van 10.00 uur tot 15.00 uur aan de hondenuitlaatservice te verhuren. 
Dan kunnen er alsnog 9 groepen wandelen á € 125,- p.m. 
Dit brengt maandelijks € 1.125,- op en jaarlijks € 13.500,- 
 
Het onderhoud van het gehele park in de huidige situatie is geschat op € 10.000,- per jaar.  
Deze kosten zullen flink dalen omdat maar 4,5 ha, dat is 40% van het park, gebruikt wordt in dit 
project.  
In feiten zijn het dus de hondenuitlaatservices die dit project financieel mogelijk maken d.m.v de 
huursom.  
 
Daarbij kunnen de hondenuitlaatservices hun toevoeging leveren aan het onderhoud. Bijvoorbeeld 
door corveedienst waarbij ieder iets doet. Zoals eventuele gaten dichten, zwerfvuil ruimen en de 
vuilniszakken naar de verzamelcontainer brengen. Zo blijft het park mooi, schoon en tevens beperkt 
dit ook in de kosten.  
 
Een knelpunt is het ruiterpad maar deze kan eenvoudig verlegd worden over reeds bestaande paden 
zodat de ruiter het losloopgebied niet hoeft te doorkruisen. 
Zie hiervoor verbeelding 1 en 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbeelding 1 – Het Wethouder van Gelukpark. 
                          De groene stippellijn geeft de begrenzing aan van het huidige park. 
                          Geel – de begrenzing van de hondenspeeltuin incl. gebruik door hondenuitlaatservice. 
                          Blauw – de nieuwe route van het ruiterpad 
                          ‘P’ rood - parkeerplaats 

 
Verbeelding 2 – De hondenspeeltuin met onderstaand de afmeting 
 



7- De inrichting 
 
De beoogde 4,5 ha voor de hondenspeeltuin/hondenuitlaatservice zal volledig omheind moeten 
worden aangezien dit het belangrijkste kenmerk is van een hondenspeeltuin en hiermee ook de 
hondenuitlaatservice begrensd wordt, zodat niemand daar last van heeft. Voor de verhuur aan 
hondenuitlaatservices dient het terrein tevens gesplitst te kunnen worden in 2 delen. Het Wethouder 
van Gelukpark is al grotendeels omheind dus dit betreft de ontbrekende gedeeltes. De omheining had 
hoger gemogen maar er moet altijd iets te wensen over blijven.  
Voor de entree is een toegangsluis nodig (2 opvolgende hekken) om ontsnappen van honden te 
voorkomen. Dit zowel bij de toegang voor de particuliere hondenbezitter (bij de parkeerplaats) als bij 
de toegang voor de hondenuitlaatservice (het nu ongebruikte hek aan de Zeeweg).  
 
De kosten voor de aanleg van deze hondenspeeltuin kunnen relatief laag blijven doordat het terrein 
niet gedraineerd hoeft te worden, ook niet opgehoogd of betegeld en het is onnodig om paden aan te 
leggen want het Wethouder van Gelukpark ligt hoog en droog en er ligt al ruim 2 kilometer wandelpad 
(incl. voormalig ruiterpad) de natuurlijke eigenschappen van het terrein zijn ideaal. 
 
4,5 ha voor de hondenspeeltuin/hondenuitlaatservice, een postzegel aan natuur, een miniatuur parkje 
zo groot als een gemiddelde voetbalvereniging.  
Maar de paden liggen parallel en kriskras op elkaar waardoor dit toch ruimte biedt aan een leuke 
kleine wandeling dankzij de enorme variatie in natuurlijke elementen. 
De wandeling leidt langs het meer, deze is soms zichtbaar en soms verborgen achter riet of groen. 
Langs dit pad ligt een hondenstrandje met schoon zwemwater. Door het bos ligt het pad in een zigzag 
welke de wandeling aanzienlijk verlengd. Het kleine stukje duinen heeft een met duingras begroeide 
vallei, een beboste duintop en een vallei met veel los, mul zand. Voor de baasjes is dit geheel een lust 
voor het oog en zij genieten hier van de schoonheid van de natuur. Voor honden is deze afwisseling 
een heerlijke uitdaging.  
Het toevoegen van enkele hondse attracties maakt de hondenspeeltuin compleet.  
Hierbij denk ik aan 3 verschillende items met ieder een eigen locatie en indentiteit en hier en daar een 
losse toevoeging. Dit alles uitsluitend in de natuurlijke kleurstelling zodat het zo min mogelijk invloed 
heeft op de natuur binnen het park. Hieronder de items met omschrijving en sfeerfoto’s. 
 
1 –  In de groene duinvallei,   een trainingsbaan met behendigheid toestellen.  
Een wip, hindernissen, hondenloop, dakschutting en slalom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -  In het zand van de eerste duinvallei,  Hier mogen de honden heerlijk spelen en ravotten. 
Op, in, onder of rond een dubbele speelhut, een tunnel en enkele boomstammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-  In het bos,   hier en daar een eenvoudige natuurlijke attractie. 
Deze zijn grotendeels gemaakt van oude takken en omgevallen bomen die nu op de grond liggen.  
Zoals hindernissen, een hut, enkele boomstammen en eventueel een doolhof voor honden. 

 
 
Verspreid,  nog een enkele eenvoudige activiteit op plaatsen waar iets minder te beleven valt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste benodigdheden: enkele bankjes (eventueel verplaatst vanuit het gesloten deel van het 
park), misschien een picknicktafel, natuurlijk vuilnisbakken (want uiteraard geldt er een opruimplicht), 
informatie bordjes en bordjes om voldoende parkeerplaats te reserveren voor restaurant de 
Bokkedoorns. 
Het aanleggen van een hondenspeeltuin klinkt misschien als een groot en duur project. 
Maar de benodigdheden zijn zeer beperkt. Hond en baas hebben niet meer nodig om samen te 
genieten. 
De gemeente Bloemendaal voorziet hiermee ruimschoots aan de maatschappelijke behoefte en de 
vraag naar  hondenuitlaatservice. Met dit project mag uw gemeente zich profileren als één van de 
meest hondvriendelijke gemeente die beschikt over honden losloopgebied op strand, in bos en duin.  
En in het bezit is van de mooiste en grootste hondenspeeltuin van Nederland! 



8- Werkwijze bestaande hondenspeeltuinen 
 
In Nederland zijn al een aantal hondenspeeltuinen. Zij voeren geen eenduidig beleid.  

- Soms is de hondenspeeltuin door de gemeente aangelegd, goed onderhouden en vrij 
toegankelijk.  

- Soms is het een hondenschool, hondenpension of hondenuitlaatservice die enkele uren per 
week toegang biedt tot de hondenspeeltuin tegen betaling. Het onderhoud verschilt hierbij 
enorm en de openingstijden zijn meestal zeer beperkt, vaak maar enkele uren per week. 

- Soms is het een burgerinitiatief waarbij de gemeente een kavel grond ter beschikking heeft 
gesteld en de vereniging, de inrichting en soms ook de omheining bij elkaar sprokkelt. Deze 
hondenspeeltuinen zijn ook alleen beschikbaar tegen betaling. De openingstijden, de kwaliteit 
en het onderhoud verschilt enorm onder de leiding van de verschillende verenigingen. Deze 
zijn namelijk afhankelijk van eventuele verhuur aan derde, subsidies, sponsors en uiteraard de 
beschikbaarheid aan vrijwilligers. 

 
Daarom is mijn voorstel dat de gemeente Bloemendaal de aanleg en het (groot)onderhoud in eigen 
beheer neemt. Zodat de hondenspeeltuin de openingstijden ten volle benut en vrij toegankelijk is voor 
publiek. 
Waarbij de uitstraling van dit hondvriendelijke park geen afbreuk doet aan de schitterende natuur 
maar juist een toevoeging is. 
 
Link - enkele hondenspeeltuinen op een verzamelpagina:	
http://www.doggydating.com/losloopgebieden-search--0----hondenspeeltuin-----------1-1-11  
 
 
 

9- Slot 
 

Bloemendaal hondvriendelijk! 
Een Wethouder van Gelukpark dat voorziet in de maatschappelijke behoefte aan 
hondenuitlaatservices en tevens de mooiste en grootste hondenspeeltuin van Nederland is. 
Een project om trots op te zijn, passend in de gemeente Bloemendaal waar luxe een beetje meer mag 
zijn.  
 
Uw gemeente, die een groot klantenbestand levert aan enorm veel hondenuitlaatservice leunt al 
decennia op de buurgemeenten voor het gebruik van hun losloopgebied. Het project 
hondenuitlaatservice in de hondenspeeltuin, zou deze buurgemeenten per direct enorm ontlasten en 
een groot deel van hun/het probleem oplossen. 
 
Hopelijk bent U ook enthousiast over dit concept en wordt dit prachtige, hondvriendelijke project, 
hondenspeeltuin/hondenuitlaatservice gerealiseerd.  
 
 


