
Beeldvormende avond - Park Brederode - 9 september 2021

Samenvatting inspraakmoment namens 70 bewoners van Park Brederode, waaronder
meerdere hondenbezitters.

Onze belangrijkste bezwaren concentreren zich op de Nota Hondenlosloopbeleid
Bloemendaal 2019. In onze beleving geeft deze nota een verkleurd, verkeerd, eenzijdig,
onvolledig en zelfs tegenstrijdig beeld. Dit document kan onmogelijk dienen als fundament
om Park Brederode aan te wijzen als losloopgebied.

Wij hebben getracht slechts enkele punten voor het voetlicht te brengen. Hieronder een
korte bespreking van de ingebrachte kritiek.

Paragraaf 3. De doelstelling
“Het is voor de gezondheid van honden belangrijk dat ze kunnen bewegen, rennen en
spelen met soortgenoten. Dat kan als een hond niet is aangelijnd.”

Opmerking:
Er wordt in de voetnoot verwezen naar de Raad van Beheer, Houden van Honden1. Daar
staat de volgende tekst: “Als je je hond uitlaat, is het belangrijk dat hij zich ook kan
ontspannen en kan rennen en spelen met soortgenoten. Je hond heeft beweging nodig.” De
nota bevat dus een parafrasering van tekst van deze kynologische vereniging.

De toevoeging “Dat kan als een hond niet is aangelijnd.” is echter niet afkomstig van de
Raad van Beheer. Het lijkt nu alsof de nota de richtlijn van de Raad van Beheer volgt, maar
dit is niet het geval. De Raad van Beheer spreekt zich niet uit over al dan niet aangelijnd
uitlaten van honden.

Conclusie:
Een verkeerde voorstelling van zaken.

Paragraaf 3. De doelstelling
In de nota wordt verwezen naar het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren en de
eerder genoemde Raad van Beheer. De sites van deze organisaties vormen inderdaad een
nuttige bron om het hondenlosloopbeleid mee te onderbouwen. Tegelijkertijd lijkt er een
strategische keuze gemaakt te worden door alleen welgevallige informatie over te nemen. In
de nota wordt weliswaar het woord ‘veilig’ gebruikt, maar de content die de Raad van
Beheer heeft samengesteld, ontbreekt in de nota. Het gaat om de volgende informatie:

“In ons land worden elk jaar zo’n 150.000 mensen door een hond gebeten. Gemiddeld is
ruim dertig procent van deze bijtincidenten zo ernstig dat er een dokter of een ziekenhuis
aan te pas moet komen. Kinderen zijn vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan
volwassenen. Vaak komt dat omdat ze hondentaal niet begrijpen en daardoor signalen van
de hond missen. Dan bijt de hond ‘ineens’. Leer kinderen daarom altijd de 10 gouden regels.

1 Raad van Beheer is een overkoepelende vereniging van meer dan 300 hondenverenigingen in
Nederland.



Omdat kinderen zich vaak met hun gezicht op ‘bekhoogte’ bevinden, zijn de gevolgen bij hen
vaak ernstiger dan bij volwassenen. Volwassenen worden relatief vaak in hun handen,
armen of benen gebeten. Van bijtincidenten tussen honden – ongetwijfeld een veelvoud van
die 150.000 –  zijn geen cijfers bekend.”

En verder

“Laat jonge kinderen, zoals baby’s, peuters en kleuters, nooit met een hond alleen. Als je er
niet bent, behandelt de hond het kind als een ranglagere in de roedel en dat kan voor het
kind heel gevaarlijk zijn.”

De Raad van Beheer stelt in haar 10 gouden regels voor buiten o.a. het volgende:
- Laat je kind nooit met honden alleen
- Leer je kind om niet te rennen waar de hond bij is
- Leer je kind de hondentaal

Bovenstaande informatie is afkomstig van dezelfde organisatie die in de nota wordt
aangehaald als expertisecentrum bij het opstellen van regels voor het uitlaten van honden.
Het is daarom nogal wonderlijk dat de waarschuwende woorden van de Raad in omgang
met kinderen buiten, niet zijn opgenomen in de nota. Dat is extra pikant omdat, zoals
bekend, Park Brederode een bijzonder bestemmingsplan kent en één van de meeste
kinderrijke wijken in de gemeente Bloemendaal is.

Er zijn namelijk tal van eisen aan het gebied gesteld, waar de bewoners zich aan dienen te
houden. Dat zijn geen lichthartige afspraken en deze hebben zelfs impact gehad op de
uiteindelijke realisatie van de woningen. Een van de belangrijkste eisen betreft de open
verbindingen tussen de tuinen onderling, en het Perenlaantje + Bleekvelden. Vanwege het
beoogde samensmelten van natuur, park en bewoning moest het mogelijk blijven voor de
dieren om vrijelijk het park én de tuinen te bezoeken. Het gaat hierbij om de hazelworm,
egel, vos, ree, pad, vleermuis, uil enzovoorts. Daar zijn alle bewoners zich van bewust want
het is een onlosmakelijke voorwaarde bij het tekenen van het koopcontract. Diezelfde
openheid van tuinen zou dan automatisch dus ook gaan gelden voor loslopende honden in
het park. Daar worden we nu dagelijks mee geconfronteerd wanneer dieren worden
opgejaagd en de honden onderling vechten. Vanwege de openheid van de beukenhagen,
gebeurt het dus soms letterlijk in onze tuinen. Er is inmiddels meer dan genoeg
beeldmateriaal verzameld om dit te staven.

Met de waarschuwingen van de Raad van Beheer in het achterhoofd, kunnen onze kinderen
dus nu niet meer in hun eigen tuin zitten zonder aanwezigheid van een volwassene, mogen
ze niet meer op het bleekveld rennen en moeten ze verplicht op een cursus Hondentaal. Dat
staat haaks op het bestemmingsplan en dat mag als bekend worden verondersteld bij de
gemeente. Zij heeft immers DSLA Landschapsarchitecten de opdracht gegeven een ontwerp
te maken voor Park Brederode met het bestemmingsplan als onderligger. De uitkomst is dat
er met respect voor natuur, offers zijn gevraagd aan bewoners zodat iedereen terughoudend
gebruik kan maken van het veld. Het Bleekveld en het Perenlaantje hebben daarom de
bestemming Extensief Medegebruik.
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Een groep loslopende honden die door haar natuurlijke gedrag beperkingen oplegt aan
anderen kwalificeert hiermee als Intensief Alleengebruik, met grote impact op de
persoonlijke levenssfeer van ouders met spelende kinderen, zelfs in de eigen tuin.

Paragraaf 7.2. Wat willen de bewoners?
“Hondenbezitters willen in de buurt een veilige ruimte hebben waar hun hond los kan lopen.”

Opmerking:
Er wonen ongetwijfeld hondenbezitters in de buurt, maar die spreken niet namens alle
bewoners. De titel van de paragraaf klopt dus niet met de inhoud. Er had moeten staan: Wat
willen de hondenbezitters? Er wordt verder namelijk niet vermeld wat de andere bewoners
willen. Dat laat zich echter natuurlijk raden: geen overlast, beschadiging, vervuiling en vooral
een veilig plek voor iedereen in het park, waaronder kinderen. Dat beeld ontbreekt echter in
deze paragraaf. In de nota wordt een schatting gegeven van circa 1.200 honden, terwijl
Bloemendaal 9.417 huishoudens telt, waar 3.350 kinderen wonen. Tijdens de
beeldvormende avond werd overigens onthuld dat de beleidsmedewerker op dit dossier
regelmatig overlegt met hondenbezitters, hondenuitlaatservices en PWN. Helaas ontbreekt
een dergelijk overleg met de bewoners van Park Brederode. Wij hebben geen bewijs
gevonden dat de wens van de bewoners van Park Brederode is meegewogen in de
voorgestelde besluitvorming. Overigens wordt in paragraaf 10 een apart weerwoord over “in
de buurt” opgenomen.

Conclusie:
Er is onvoldoende geluisterd naar de zorgen en argumenten van de bewoners van Park
Brederode terwijl er tegelijkertijd regelmatig overleg wordt gevoerd met de hondenbezitters.
Een hondenbezitter is mogelijk wel een bewoner, maar een bewoner is niet altijd een
hondenbezitter. Een verkeerde voorstelling van zaken.

Paragraaf 8. Inrichting losloopgebied
“Elke hondenbezitter kent de opruimplicht en heeft daarom een opruimzakje op zak.”

Opmerking:
Een irreële en utopische uitspraak. Er is meermaals onderzoek gedaan naar het gedrag van
hondenbezitters, met veldonderzoek. Veertig procent van de eigenaren geeft toe de poep
niet op te ruimen, terwijl 4% zegt het wel doen maar daarover liegt. Kortom: grosso modo
blijft 44% van de hondenpoep liggen. Deze cijfers lijken ook aan te sluiten met de
waarnemingen van de BOA’s zoals die tijdens de beeldvormenden avond werden gedeeld.

Conclusie:
Dit is zo’n opzichtig verkeerde voorstelling van zaken dat het bijna lachwekkend is. De
gemeente zet opruimploegen in om hondenpoep te verwijderen en lanceert met enige
regelmaat campagnes om de hondenbezitters te wijzen op hun opruimplicht. Dat is niet
zonder reden. De hierboven vermelde zin is dus eerder een signaal over de kwaliteit van
deze beleidsnota dan dat hier enig waarde aan gehecht kan worden in het kader van
besluitvorming.
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Paragraaf 8. Inrichting losloopgebied vs
Paragraaf 9. Ander beleid en regels over honden vs
Paragraaf 10. Andere (losloop)gebieden

“In het Wethouder van Gelukpark wordt de schade jaarlijks hersteld. De schade bedraagt nu
ongeveer € 10.000 en zal naar verwachting bij het naleven van een aanlijnplicht
verminderen.” §8

“Er wordt nu geen schade ondervonden in de losloopgebieden, de mate van hinder lijkt ook
mee te vallen en de beeldkwaliteit is voldoende in de losloopgebieden.” §9

“Er hebben relatief veel bijtincidenten plaatsgevonden” §10 -redactie: Losloop Caprera

Opmerking:
Op dezelfde bladzijde 6 van de Nota wordt erkend dat er jaarlijks minimaal € 10.000,--
schade is, wordt ontkend dat er schade en hinder is en vervolgens weer erkend dat er hinder
o.a. door bijtincidenten plaatsvindt.

Conclusie:
Hier valt werkelijk geen touw aan vast te knopen. De aanwezige BOA’s meldden dat er
alleen dit jaar minimaal 5 bijtincidenten zijn gerapporteerd. Naar alle waarschijnlijkheid is het
aantal werkelijke incidenten veel hoger. Met andere woorden: de bewering dat er geen
schade of hinder wordt ondervonden, kan op basis van de verklaring van de BOA’s worden
geschrapt. Die is er wel en in de nota is niets opgenomen over hoe dat opgelost gaat
worden door een verhuizing van het losloopgebied.

Paragraaf 10. Andere (losloop)gebieden
In deze paragraaf wordt een vrij uitvoerige samenvatting gegeven van de beschikbare
losloopgebieden in de regio Velsen, Haarlem, Zandvoort en Hillegom. Paragraaf 7.2 hangt
hiermee samen.

Opmerking:
Wat direct opvalt, is dat een van de grootste losloopgebieden van de regio ontbreekt. Het
gaat hier om het burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Zuid. Het park is 200.000m2 groot,
specifiek voor hondenlosloop aangewezen, heeft speelweides voor honden, een restaurant
met voorzieningen, voldoende gratis parkeerruimte, een zwemvijver, geen kruisend verkeer,
etc. Kortom: een paradijs voor loslopende honden. En het beste komt nog: het is slechts 800
meter verwijderd van Park Brederode. Waarom is precies deze parel onder de
losloopgebieden, op loopafstand van Park Brederode, gesneuveld in de opsomming in de
nota? Is dit bewust weggelaten omdat het vreemd eruit ziet wanneer je op wandelafstand
van dit park een tweede gebied aanwijst, of is het een slecht uitgevoerd onderzoek? Het
levert het in ieder geval het inzicht op dat buurtbewoners die hun hond los willen laten lopen
een prima alternatief hebben. Het argument uit paragraaf 7.2 dat ze een veilig losloopgebied
in de buurt willen hebben, is niet valide. Dat is er namelijk al.
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Conclusie:
Een foute opsomming van alternatieve losloopgebieden, bewust of onbewust erin geslopen,
levert een verkeerd beeld op over de beschikbaarheid van nabij gelegen losloopgebieden.

Paragraaf 11. Belanghebbenden
“Een aantal bewoners en hondenbezitters op en rondom Park Brederode is gevraagd mee te
denken over het beleid.”

Opmerking:
Vanuit de brede groep bewoners die zich hebben verenigd, is niemand op de hoogte van
enig inhoudelijk contact met de gemeente over het formuleren van beleid. Er is vooral
communicatie geweest vanuit de bewoners op eenzijdig genomen beslissingen vanuit de
gemeente zoals het aanmerken van Park Brederode als beoogd losloopgebied en de
voorgestelde pilot, maar dat was geen vraag om mee te denken over beleid. De
communicatie vanuit de bewoners hierover richting gemeente, kwalificeert eerder als klacht.
Er is nimmer sprake geweest van uitwisselen van ideeën over beleid, anders dan de
hondenbezitters waarschijnlijk die hier mogelijk ook wonen. Zij spreken echter niet namens
de grootste groep bewoners, waaronder juist veel hondenbezitters, die tegen het
voorgenomen beleid zijn.

Conclusie:
Wij zouden graag in contact komen met de “bewoners op en rondom Park Brederode die zijn
gevraagd mee te denken over het beleid”. Indien mogelijk zouden we tevens graag de
notulen van dat overleg ontvangen.
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Paragraaf 12. Conclusie en voorstel
“...een deel van Park Brederode aan te wijzen als losloopgebied….Het gebied wordt nu ook
al gebruikt als losloopgebied.”

Opmerking:
Het woordje ‘illegaal’ ontbreekt in bovenstaande quote uit de Nota. Als dat er wel had
gestaan, werd namelijk de absurditeit goed zichtbaar. Het feit dat er nu al overtredingen
worden begaan in Park Brederode, is vervolgens aanleiding om van de overtredingen dan
maar beleid te maken?

Een analogie ter verheldering: “Het voorstel wordt gedaan om de Brederodelaan aan te
wijzen als 120km/u zone. Er wordt namelijk nu ook al te hard gereden.”

Conclusie:
De manier waarop conclusie en voorstel tot stand komen, is op zijn minst wonderlijk te
noemen.

Overige kritiekpunten
De nota is dusdanig nauw geformuleerd, aantoonbaar gekleurd en suggestief dat de indruk
ontstaat dat er een bepaald belang mee is gemoeid om dit er doorheen te drukken. Het
baart ons daarom zorgen dat er niet eerder werd geluisterd naar steekhoudende
argumenten die zijn aangedragen. Bovendien zijn het argumenten die nagenoeg
rechtstreeks uit het bestemmingsplan van de gemeente zelf afkomstig zijn.

Zoals eerder aangegeven hebben alle bewoners van Park Brederode getekend voor
acceptatie van de bijzondere bepalingen uit het bestemmings- en uitwerkingsplan Duinzicht
Nieuw Valckenburgh bestemmingsvlakken V en VI. Het gaat wat ver om alle regels hieruit op
te sommen, maar een paar punten zijn toch wel het vermelden waard. Als bewoner van Park
Brederode ben je bij de koop van je huis akkoord gegaan met

- maximaal 2 auto’s parkeren op eigen terrein
- geen auto’s wassen wegens vervuiling
- weinig parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers
- geen hemelwaterafvoerputten in de straat om het riool te ontlasten
- geen stoep voor voetgangers om het betegelde oppervlak te beperken
- maximaal 75m2 betegeling in de tuin vanwege natuur en water
- geen afrastering van eigen tuin zodat dieren vrij bewegen en foerageren
- gemaximeerde hoogte van de heg
- glooiend snoeien van de heggen om het landschapsbeeld niet te verstoren
- geen verlichting in de tuin om de natuur niet verstoren
- filtratiekratten in de tuin voor de opvang en recirculatie van het hemelwater

En de lijst gaat zo een tijdje door.

De reden dat we dit hebben geaccepteerd, is natuurlijk omdat het moet voldoen aan het plan
wat DSLA in opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft opgesteld. Dat plan voorziet in
een kwalitatieve en kwantitatieve omgang met water en natuur in brede zin. Het grond- en
oppervlaktewater van Park Brederode moet schoon blijven, de dieren moeten vrij spel
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hebben. Daarbij fungeren de bleekvelden als buffer bij steeds vaker voorkomende
wateroverlast. Veel van de eisen vanuit het uitwerkingsplan hebben dan ook een directe
relatie met het water. Wanneer we constateren dat de gemeente voornemens is de velden te
laten bevuilen met enorm hoge stikstofconcentraties uit hondendrollen roept dat vragen op.

De concentratie stikstof en bacteriën in hondenpoep zijn namelijk dermate hoog dat het,
objectief gezien, kwalificeert als Klein Chemisch Afval, zoals blijkt uit een artikel op
Dogzine.nl2. De stikstofvervuiling van 1 hond die jaarlijks zijn behoefte op dezelfde plek doet,
is zelfs hoger dan die van rundveebedrijf met 150 koeien op 150 meter afstand3,
bijvoorbeeld de koeien die naast de ruïne van Brederode grazen.

Waarom wordt in de nota hier geen aandacht aan geschonken? De impact op de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater en daarmee de natuur is onbetwist en desastreus. Dat
betreft de kwaliteit, maar wanneer er een beroep wordt gedaan op de kwantiteit
(bufferfunctie bij noodweer) spoelen de beschimmelde drollen en restanten door de
woonwijk en tuinen. Tot overmaat van ramp bevatten hondendrollen ook nog eens extreme
hoeveelheden bacillen en parasieten4, waarbij met name kinderen wederom de meest
kwetsbare groep zijn omdat zij met hun handjes en blote voetjes in het zand en gras spelen.

Hoe kan men in deze nota dan spreken over “voldoet aan de beeldkwaliteit” en “veilig” voor
de locatie Park Brederode? Wat zijn dan precies de criteria waarop is getoetst? Wie heeft
die toetsing uitgevoerd en zou die bij een objectieve meting door een onafhankelijke derde
dezelfde waarde tonen?

Heeft de verantwoordelijk wethouder en/of schrijver van deze nota geen notie genomen van
het bestemmingsplan? Waarom zijn de open verbindingen tussen de tuinen en de velden
niet in de beslissing meegenomen? Hoe kan men waarschuwingen van de Raad van Beheer
over omgang tussen honden en kinderen volstrekt negeren in deze nota? Is er niemand die
aan de bel heeft getrokken over het feit dat Park Brederode inmiddels de status heeft van
Bijzonder Provinciaal Landschap5 en hoe dat moet rijmen met een hondenlosloopgebied?

Dit soort vragen hadden wij graag willen stellen bij het ‘meedenken over het beleid’. Helaas
heeft die gelegenheid zich niet voorgedaan en zijn we slechts beperkt tot het leveren van
input op de beeldvormende avond.

Desalniettemin hopen we dat dit voldoende argumentatie levert om Park Brederode NIET
aan te wijzen als losloopgebied. De nota is in ieder geval gewogen en te licht bevonden.

Er staat daarbij simpelweg teveel op het spel om het geluk van een kleine groep te laten
prevaleren boven de veiligheid van anderen, terwijl er in de directe omgeving al voldoende
en vooral betere alternatieven zijn.

5 https://noord-holland.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01
4 https://zilvervis.net/2012/11/12/een-giftige-kringloop-geen-poep-zo-vies-als-hondenpoep/
3 https://www.v-focus.nl/2015/01/echt-hoge-n-depositie-hond-uitlaten-in-natuur/
2 https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/hondenpoep-feitelijk-klein-chemisch-afval
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