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Huidige situatie 
 
Het Wethouder van Gelukpark is een afgesloten deel in de Kennemerduinen met een 
omvang van ongeveer 13,6 ha. Het gebied is volledig omheind en bestaat uit een bosdeel 
met loofbomen en dennenbomen, twee aangrenzende meertjes, duinheuvels, strandjes, 
bankjes, met overal wandelpaden en zes bankjes. 
Het gebied wordt niet opgezocht door wandelaars omdat, zoals u zelf in uw begroting 2019 
schrijft, de wandeling daarvoor te kort is. Ook is het geen doorgangsweg. Het park is volledig 
omheind. 
 
Wethouder van Gelukpark als losloopgebied 
 
Waarom is het park voor honden en hun eigenaren ideaal? 
 

- De veiligheid. Het park is volledig omheind. Ontsnappen is er niet bij. 
- Er zijn geen auto’s/fietsers/hardlopers waar ze achteraan kunnen rennen. 
- Er is geen straat die ze opeens kunnen oversteken. 
- Schoon water. De honden kunnen zwemmen en afkoelen zonder stinkend thuis te 

komen, en ze kunnen drinken. ’s Zomers is die afkoeling zelfs noodzakelijk aangezien 
honden niet zweten. 

- Voorzieningen. Iedereen kent iedereen dus we maken veel gebruik van de bankjes. 
- Parkeren. Er is altijd voldoende ruimte. 
- De mensen kennen elkaar en komen grotendeels uit dezelfde omgeving. Het is 

inmiddels een grote ontmoetingsplek geworden. 
- We zijn er niemand tot last. Als mensen geen honden tegen willen komen, is dat 

geen probleem. Er blijft nog 99% van de duinen over waar geen honden komen. 
- Wandelaars komen niet in het park omdat het geen doorgangsgebied is. De 

wandeling rondom het meer is voor een flinke wandeling te kort, zoals u zelf schrijft 
in uw begroting 2019. 

- Hondeneigenaars zijn ook mensen die naar de duinen willen. Hier kunnen ook wij 
ervan genieten. 

 
Waarom is het strand geen alternatief? 
 

- ’s Zomers zitten overal op het strand, dus ook bij Parnassia, gezinnen met kinderen. 
Mijn honden vinden dat geweldig. Feest zelfs! Alleen die gezinnen vinden dat niet. 

- Zwemmen is geen mogelijkheid. Ze kunnen pootjebaden, maar dat is vaak niet 
voldoende. 

- Drinken is hier voor de honden niet mogelijk. 
- Van 15 april tot 15 oktober is er slechts een klein deel beschikbaar. 

 
Waarom zien wij het loslopen van de honden als gedoogbeleid? 
 

- Er is controle geweest door handhavers en zij controleerden alleen op poepzakjes. 
- De boswachter knuffelt met de honden en loopt dan vrolijk door. 
- Slechts bij een van beide ingangen staat een bord met het aanlijngebod. 



- En last but not least: op de site van www.np-zuidkennemerland.nl staan op de pagina 
‘Met de hond’ losloopgebieden vermeld onder ‘Duingebied’: 

o In het Wethouder van Gelukpark (aangelijnd van 1 maart tot 1 augustus, 
verder los)  

 
Wat zien wij, de hondeneigenaars, zelf aan schade en overlast? 
 

- Er ontstaat schade door veelvuldig graven. 
- De heer Raaphorst heeft mij gewezen op de kapot geknipte bedrading van enkele 

hekken. 
- Wij zien regelmatig struiken waar herten aan hebben gegeten. 
- Wij zien de overlast van hondendrollen, met name bij de ingang, of op/naast paden. 
- Wij zien het gaas bij de strandjes wat regelmatig gerestaureerd moet worden. 
- Door storm en verdere weersinvloeden zien wij ook regelmatig schade. 

 
Oorzaken voor de schade en overlast door honden 
 

- Het grootste probleem zijn de honden-uitlaatservices. Iemand met 8 honden kan ze 
onmogelijk steeds in de gaten houden. Deze honden graven regelmatig. Ook zitten er 
een paar tussen die de drollen niet opruimen, en dat nog luid roepen ook. Dat is dan 
in één bezoek 8 drollen. Het is een grote ergernis onder de hondeneigenaren. 

- Het ontbreken van vuilnisbakken wordt door iedereen genoemd als een van de 
oorzaken. 

- Een paar hondeneigenaren hebben ook genoemd dat ze het niet opruimden, maar 
zijn zich ervan bewust geworden door deze campagne dat dat anders moet. 

- Niemand heeft aan mij toegegeven de bedrading van het hekwerk kapot te knippen, 
maar ik vermoed dat het twee oorzaken heeft: 

o Onwetendheid, mensen bedenken niet dat er een hek staat om een stuk 
natuur te laten herstellen. 

o Het gevaar voor de hond. Een hond ziet niet scherp en ziet de bedrading niet. 
Gewoon ijzerdraad is dan al gevaarlijk, laat staan prikkeldraad. 

 
Alternatieven voor De Bokkedoorns ná het nieuwe losloopbeleid 
 
Nadat het nieuwe losloopbeleid is geïntroduceerd, blijft er voor de hondeneigenaar weinig 
plek in de duinen over om met ze los te lopen. De enige plekken die overblijven in de duinen 
waar je met je hond los kunt lopen, zijn: 

- Langs het Visscherspad en de Blinkertweg in Zandvoort, en het Wurmenveld. Een 
gebied van 18 ha. Er zijn een paar vennetjes waar de honden kunnen ‘poedelen’, 
zoals websites over losloopplaatsen het noemen.  
Nadelen:  

o Het ligt naast het circuit, wat je honden niet kunt aandoen. De oren van 
honden zijn zeer gevoelig. Mijn dochter heeft aan de Keesomstraat gewoond 
en de overlast is echt niet grappig. Niet alleen voor de honden is het een 
ramp, ik kom zelf ook in de duinen voor mijn rust. 
Zoals het circuit zelf met trots op de website heeft staan:  



 
 
 

 
o Zandvoort heeft maar twee toegangswegen. ’s Zomers en tijdens eventdagen 

staan er rijenlange files. 
o Verschillende bewoners van Zandvoort hebben mij al laten weten dat ze het 

niet gaan accepteren als wij in grote getalen daarnaartoe komen. Ze hebben 
nu al parkeerproblemen, en verwachten dat het dan helemaal niet meer te 
doen is. 

- Het Kennemerwater in IJmuiden. Hier mogen we met loslopende honden omheen 
lopen. Het is ongeveer 1,25 ha. Hiervan is 95% water, dus het gaat om een wandeling 
van ongeveer 600 meter om het water heen. 
Nadelen: 

o Dit is veel te ver van huis. 
o Er is geen mogelijkheid meer om contacten in de buurt op te doen. 
o Je moet zes keer om het watertje heenlopen om op 3,6 kilometer te komen, 

de afstand die we bij De Bokkedoorns afleggen als we heen en terug lopen. 
 
De overige gebieden die worden aangewezen, zijn parken of bossen. Geen duinen, waar 
deze petitie specifiek over gaat. 
 
De duinoppervlakte voor loslopende honden bestaat dan uit 19,25 ha. 
 
De Kennemerduinen beslaan een oppervlakte van 38 km2. Dit is 3.800 ha. 
De losloopgebieden beslaan 19,25 ha. 
Dit is 0,51% van onze duinen. 
 
Daartegenover staan deze feiten: 
Nederland telt 7,9 miljoen huishoudens. 
Nederland telt 2,2 miljoen honden. 
Dit is 27,85%, oftewel: 1 op 3,6 huishoudens heeft een hond. 
 
72,15% beschikt over 100% van de duinen. 
Een deel hiervan wil geen honden tegenkomen. Zij beschikken over 99,49%. 
27,85% beschikt over 0,51% van de duinen. 
 
Bij zo’n hoog percentage hondeneigenaars is het onterecht dat ze voor ruim 99% uit de 
duinen geweerd worden. 
Wij hebben er alle begrip voor dat we niet overal terecht kunnen met onze honden en wij 
willen zeker rekening houden met mensen die niet van honden houden.  
Het enige wat wij daarom vragen, is een afgesloten deel in de duinen met een groot en 
schoon water waar wij met onze honden terecht kunnen, waar ze kunnen rennen, spelen en 
zwemmen, zonder dat iemand anders daar last van heeft. Dat gebied hoeft niet meer 
gecreëerd te worden. Het bestaat al. Bij het Wethouder van Gelukpark, oftewel: De 
Bokkedoorns. 



Daar hoeft zeker niet niets tegenover te staan want we beseffen dat het mogelijk houden 
hiervan van twee kanten moet komen. Vandaar, namens ons allemaal, het volgende 
voorstel. 
 
Voorstel 
 

- Hondenbezitters kopen een jaarkaart voor 50 euro per hond. Bij 200 kaarten is de 
gemeente al uit de kosten van al het onderhoud. Ik verwacht dat er veel meer 
kaarten verkocht gaan worden. U kunt er dus nog aan verdienen ook, hoewel ik dan 
meer pleit voor hondenspeelvoorzieningen of een Koek-en-zopie. 

- Van de opbrengst van de jaarkaarten worden er ook poepzakjes bij beide ingangen 
geplaatst. 

- Hondenbezitters hebben een opruimplicht: hondendrollen moeten in de daarvoor 
bestemde vuilnisbakken. Om de daad bij het woord te voegen, heb ik inmiddels twee 
tegeltjes met deze wijsheid opgehangen. 

- Er komt een maximum van twee honden tegelijk per persoon. Hiermee worden 
uitlaatservices automatisch geweerd. 

- Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het graven door hun honden. Ze dienen 
daarom hun hond(en) goed in de gaten te houden, en als er onverhoopt toch een kuil 
gegraven wordt, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat de kuil weer 
wordt dichtgegooid. 

- Op drie plaatsen moet de vuilnisbak terugkomen. Dit is niet alleen voor de 
wandelaars met honden maar zeker ook voor de overige bezoekers. Toeristen laten 
regelmatig een flinke troep achter. 

- Er komt een elektrische kruiwagen (Arbo technisch verantwoord) voor het legen van 
de vuilnisbakken en een schop voor het dichtgooien van kuilen. Dit kan geplaatst 
worden in het huisje waar vroeger kaartjes verkocht werden.

 
- Er worden goede hekken geplaatst bij delen waar de natuur moet herstellen, of waar 

het sowieso onwenselijk is dat daar honden komen. Met goede hekken bedoel ik niet 
prikkeldraad of gaas. Houten hekken, zoals we ze vaker in de duinen zien. 

- Er komen twee bord met de huisregels bij beide ingangen. 
- Er komt een commissie vanuit de hondenbezitters die controle houdt over het park 

en goed contact onderhoudt met de gemeente, of de verantwoordelijke voor het 
onderhoud van het Wethouder van Gelukpark via een beschikbaar gesteld e-
mailadres of telefoonnummer. 

 



Ik denk dat het duidelijk is dat wij er veel voor over hebben om dit gebied te mogen blijven 
gebruiken. De meeste hondenbezitters zien er ook naar uit dat er meer regels gaan gelden 
waardoor het gebied nóg fijner wordt om met onze geliefde viervoeters te verblijven. 
 
Namens alle ondertekenaars bedank ik u voor deze afspraak en dat u de tijd neemt om naar 
onze ideeën en ons voorstel te luisteren. Vanzelfsprekend wachten de 2.069 ondertekenaars 
met spanning op uw reactie en hopen van harte dat deze positief zal zijn. Het zal u dan niet 
verbazen dat we dan niet meer spreken over het Wethouder van Gelukspark, maar over het 
Wethouder Wijkhuisenpark. 
 
 
Namens alle ondertekenaars teken ik, 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 


