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Samenvatting  
Dit hondenlosloopbeleid geeft aan waarom en waar er in de gemeente losloopplaatsen voor 

honden zijn. Elk bestaand losloopgebied is beoordeeld op de criteria hinder, veiligheid, schoon en 

schade. Hieruit volgen wijzigingen van de gebieden. Dit beleid geeft duidelijkheid over de 

loslopende honden in Caprera en het wethouder van Gelukpark. In Caprera zijn bijtincidenten en 

in het wethouder van Gelukpark wordt veel schade aangebracht.  
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1. Aanleiding  
Er wordt regelmatig geklaagd door gebruikers van de openbare ruimte over loslopende honden. Er 

komen regelmatig verzoeken van hondenbezitters om nieuwe losloopplaatsen aan te wijzen. In 

Bloemendaal geldt een algemene aanlijnplicht voor honden. Het college kan plekken aanwijzen 

waar die aanlijnplicht niet geldt. Er is nu geen beleid dat een onderbouwing geeft voor de 

losloopplaatsen. Er is onduidelijkheid over de aangewezen plekken. En we moeten bijtincidenten 

voorkomen.  

1.1. Leeswijzer  

Elk bestaand losloopgebied is gewaardeerd op de criteria gebruiksintensiteit, veilig, hinder, schoon, 

schade en borden aanwezig. Daarnaast wordt rekening gehouden met de verdeling van de 

losloopgebieden over de kernen.  

2. De probleemstelling 
Het is voor hondenbezitters en niet-hondenbezitter nu niet altijd duidelijk wat de regelgeving is. 

Bovendien lijkt de huidige regelgeving niet in overeenstemming met de behoefte. Het huidige 

beleid is onduidelijk en verouderd. 

3. De doelstelling 
“Honden zijn enorm populaire huisdieren die hun eigenaar gezelschap, structuur en veel plezier 
kunnen bieden1”. De gemeente wil dat faciliteren en wijst verdeeld over de gemeente gebieden aan 

waar honden los kunnen lopen. De subdoelen van de aanlijnplicht en het losloopbeleid zijn: 

 

De algemene aanlijnplicht zoals die in de APV is vastgelegd, heeft tot doel: 

 de bescherming van de verkeersveiligheid, die door loslopende honden in gevaar kan worden 

gebracht; 

 het voorkomen van beschadiging aan eigendommen van derden; 

 het voorkomen van hinder voor voetgangers; 

 het bestrijden van verontreiniging (bijvoorbeeld van speelweiden, zandbakken, e.d.); 

 het voorkomen van schade en dierenleed, die worden veroorzaakt doordat loslopende honden 

andere dieren en zoals schapen, kippen en herten naar het leven staan2. 

 

Het doel van losloopgebieden 

Het is voor de gezondheid van honden belangrijk dat ze kunnen bewegen, rennen en spelen met 

soortgenoten3. Dat kan als een hond niet is aangelijnd. Om hondenbezitters de mogelijkheid te 

bieden hun hond los te laten lopen, kan het college gebieden in de gemeente aanwijzen waar de 

aanlijnplicht niet geldt. Het doel is geschikte gebieden verdeeld over de kernen aan te wijzen waar 

de aanlijnplicht niet geldt.  

                                                           
1 Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren 
2 Toelichting APV 
3 Raad van Beheer: Houden van honden  
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4. Wat is de situatie nu? 

4.1. Losloopbeleid 

Er geldt een aanlijnplicht voor honden in de openbare ruimte in de gehele gemeente. De gemeente 

wijst in elke kern een aantal gebieden aan waar de aanlijnplicht niet geldt4. Het is nu niet te 

achterhalen welk beleid daaraan ten grondslag heeft gelegen. Deze zelfde gebieden worden sinds 

minimaal 25 jaar steeds weer aangewezen als losloopgebied. De aanwijzing is aan een 

heroverweging toe. 

4.2. Hondenpoepbeleid 

Het hondenpoepbeleid is onderdeel van het straatreinigingsbeleid. Dit beleid is gericht op het 

voorkomen van verontreiniging van de openbare ruimte.  

4.3. Gewenste toekomstige situatie 

De gemeente wil dat hondenbezitters kunnen spelen en rennen met hun hond en wijst daarvoor 

losloopgebieden aan. Deze losloopgebieden zijn veilig voor hond en verkeer, er is weinig hinder 

voor voetgangers, er is weinig verontreiniging van honden en schade en dierenleed wordt 

voorkomen. 

4.4. Er worden nu problemen ervaren 

De problemen die nu worden ervaren zijn: 

1. Het is voor (weg)gebruikers niet altijd duidelijk wat een losloopgebied is.  

2. Sommige losloopgebieden zijn onveilig voor hond en verkeer. 

3. Het is niet duidelijk of de aanlijnplicht geldt in het Wethouder van Gelukpark. 

4. In wandelpark Caprera is behoefte aan regulering vanwege bijtincidenten (doodbijten reeën). 

5. Er is een verzoek gedaan om op Park Brederode een uitlaatgebied te maken. 

6. Wandelaars en hondenbezitters kunnen hinder ervaren van uitlaatservices. 

7. Het huidige aanwijzingsbesluit sluit niet aan bij de werkelijkheid.  

5. Hoe gaan we de doelstelling behalen? 

7.1. Proces  

We inventariseren de huidige losloopgebieden. Daarvan beoordelen we de gebruiksintensiteit, de 

veiligheid, hinder voor andere weggebruikers en de vervuiling met hondenpoep. Dit zijn de criteria 

waarom er wel of niet een ontheffing van de aanlijnplicht wordt aangewezen. We vragen de 

omwonenden en hondenbezitters wat ze ervan vinden. We stellen daarna de losloopgebieden vast. 

Daarna richten we de losloopgebieden in.  

7.2. Wat willen de bewoners? 

Bewoners  

Bij het vaststellen van het beleid wordt uitgegaan van de het algemeen belang. De gemeente wil 

losloopgebieden aanwijzen om hondenbezitters te faciliteren. Dat betekent dat omwonenden enige 

                                                           
4 APV Artikel 2.57 Loslopende honden lid 2 en Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2017 Artikel 7 
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hinder kunnen ondervinden van loslopende honden. In onze gemeente verblijven ca. 1.200 

honden5.  

 

Hondenbezitters 

Hondenbezitters willen in de buurt een veilige ruimte hebben waar hun hond los kan lopen. 

Hondenbezitters zijn ten allen tijden aansprakelijk voor het gedrag van hun hond in de openbare 

ruimte, of deze nu wel of niet aangelijnd zijn of wel of niet onder appél staan.  

 

Hoe vragen we inwoners en hondenbezitters mee te praten? 

In ons participatiebeleid6 wordt een aantal participatievormen beschreven. Inwoners en andere 

belanghebbenden zijn vroegtijdig betrokken bij de vorming van beleid, waarbij 

in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden 

gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politiek besluit.  

Het gaat in dit geval om inspraak op de voorgestelde losloopgebieden. De kennis, kunde en 

ervaringen van burgers worden gebruikt. 

 

Adviseur bij eindspraak 

Over het beleid kan niet worden gediscussieerd. De argumenten voor de aanlijnplicht en de 

argumenten voor een ontheffing hiervan zijn in de APV vastgelegd. Het gaat om participatie bij het 

aanwijzen van losloopgebieden. De kaders zijn beperkt. Criteria waaraan een losloopgebied moet 

voldoen volgen ook uit de APV. Het algemeen belang staat hier tegenover individueel belang.  

Daarom is de participatievorm ‘Adviseur bij eindspraak’ op zijn plaats. Hierbij wordt geïnformeerd 

en krijgen betrokkenen ruimte hun mening kenbaar te maken. 

 

Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken 

De mening kan proactief en reactief kenbaar worden gemaakt. Bij een proactieve vorm worden 

bekende betrokken benaderd en gevraagd hun mening te geven. Bij de reactieve vorm wordt 

kenbaar gemaakt tot wanneer men een mening kan geven. Het nadeel van de eerste vorm is dat 

betrokkenen niet of nauwelijks traceerbaar zijn. Het voordeel van de tweede vorm is dat in principe 

alle betrokken een gelijke kans krijgen een reactie te geven. Hier wordt gekozen voor de reactieve 

aanpak. 

8. Inrichting losloopgebied 
Er zijn vele vormen van inrichting van losloopgebieden. In de huidige situatie zijn sporadisch 

bordjes geplaatst. Elk losloopgebied zou aangeduid moeten worden met een bordje. Het is voor 

hondenbezitters en weggebruikers duidelijk dat honden daar los kunnen lopen.  

Het voorstel is om groene ovale bordjes te plaatsen op een afgeschuinde houten paal van één 

meter hoog. Dat oogt vriendelijk.  

 
 

Elke hondenbezitter kent de opruimplicht en heeft daarom een opruimzakje op zak. Het is daarom 

niet nodig op die plekken hondenpoepzakjes te verstrekken. De hondenbezitter is ten alle tijden 

verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Daarom plaatsen wij geen andere voorzieningen.  

 

                                                           
5 Exact aantal is onbekend sinds de hondenbelasting is afgeschaft 
6 Ruimte voor Bloemendaal 
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In het wethouder van Gelukpark wordt de schade jaarlijks hersteld. De schade bedraagt ongeveer 

€ 10.000.  

9. Ander beleid en regels over honden 
In de APV is een aantal artikelen opgenomen die over honden gaan. Het gaat dan over 

hondenpoep, een hondenverbod, hondenuitlaatservices en gevaarlijke honden en de aanlijnplicht.  

 

Hondenpoep  

In de APV is een opruimplicht genoemd op plekken waar ook voetgangers en fietsers kunnen 

komen7. Het beleid dat dit regelt, is geïntegreerd in het straatreinigingsbeleid.  

 

Hondenverbod 

De APV verbiedt honden te verblijven op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Verder 

wijst het college een deel van het strand in de zomer aan waar het voor honden verboden is.  

 

Gevaarlijke honden 

Het college kan individuele hondeneigenaren opdragen een gevaarlijke hond kort aan te lijnen 

en/of te muilkorven8. Dit kan op elke plaats in de gemeente.  

 

Hondenuitlaatservice 

Het college kan gebieden aanwijzen waar het aantal wordt gemaximeerd tot drie per persoon. Dit 

om overlast van uitlaatservices te beperken.  

Losloopgebieden zijn aantrekkelijk voor die services. Het is niet mogelijk voor de uitlaatservice 

(meestal één persoon) om alle honden (tot wel tien honden) in het oog en/of onder appél te 

houden. Bovendien is de opruimplicht praktisch onuitvoerbaar.  

 

Er wordt nu geen schade ondervonden in losloopgebieden, de mate van hinder lijkt ook mee te 

vallen en de beeldkwaliteit is voldoende in de losloopgebieden. Daarom is het nu niet nodig een 

gebied aan te wijzen waar het aantal uit te laten honden per persoon wordt beperkt. 

10. Andere (losloop)gebieden  
Wandelpark Caprera Bloemendaal 

Honden mogen los in Caprera. Caprera is eigendom van de gemeente de exploitatie van het 

wandelpark is ondergebracht bij de Stichting Openluchttheater en Wandelpark Caprera. De 

gemeente onderhoudt het bos, parkmeubilair en infrastructuur. De gemeente onderhoudt het bos, 

het meubilair en infrastructuur. 

De Stichting heft toegang voor het gebruik van het park. Het park is daarmee niet openbaar. De 

Stichting bepaalt de regels en de gemeente heeft geen directe bevoegdheden t.a.v. het loslopen 

van honden.  

 

Probleem 

Er hebben relatief veel bijtincidenten plaatsgevonden. Het gaat dan om honden die achter wild 

(herten en reeën) aangaan. Het wild kan niet overal wegkomen en wordt in een hoek gedreven en 

gebeten. Ook hebben zich incidenten voorgedaan tussen honden en schapen van Stichting 

Schaapskudde Kennemerduinen. De schapen zorgen voor de begrazing. En honden vallen elkaar 

aan, er is één dodelijk incident bekend. 

De gemeente heeft geen handhavende bevoegdheden in het park. Die bevoegdheden heeft de 

politie. 

                                                           
7 APV Artikel 2.58 Verontreiniging door honden 
8 APV Artikel 2.59 Gevaarlijke honden 
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Oplossing 

De Stichting kan een aanlijngebod afvaardigen in tijden dat er wild in het park aanwezig is en als 

de herder met de schapen aanwezig is. De gemeente kan hier op aandringen en de voorwaarde in 

de gebruiksovereenkomst met de Stichting op laten nemen.  

 

Landgoed Elswout 

Elswout is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Honden mogen aangelijnd mee. Dit is één 

van de weinige natuurgebieden in de regio waar honden mee mogen. 

 

Naaldenveld Aerdenhout 

In Naaldenveld mogen honden los lopen behalve in de periode van 1 maart tot 15 augustus 

(broedseizoen). Naaldenveld is in eigendom en beheer van Landschap Noord-Holland (LNH). LNH 

stelt de regels vast en heeft boswachters in dienst die handhaven.  

 

Buitenplaats Leyduin Vogelenzang 

Leyduin is in eigendom en beheer van LNH. Honden mogen aangelijnd mee. Dit is één van de 

weinige natuurgebieden in de regio waar honden mee mogen.  

 

Bennebroekbos en Overplaats Bennebroek 

De bossen zijn in eigendom en beheer van LNH. Honden mogen aangelijnd mee in het 

Bennebroekbos en los in het zuidelijk deel van de Overplaats.  

 

Gebieden grenzend aan de gemeente Bloemendaal 

In de volgende gebieden direct grenzend aan de gemeente mogen honden komen. 

 Velsen: strand hele jaar los 

 Haarlem: aan de andere kant van station Bloemendaal, los 

 Haarlem: Houtmanpad langs de vaart tot grens Overveen, los 

 Haarlem: Duinvliet, los 

 Zandvoort: strand (zomers na 19.00 uur), ’s winters hele dag, los 

 Heemstede: Hartenkamp, aangelijnd 

 Hillegom: Bos Geestgronden, aangelijnd 

11. Belanghebbenden 
Elke inwoner en elke hondenbezitter heeft te maken met het Hondenlosloopbeleid. Inwoners 

komen honden tegen in de openbare ruimte. Hondenbezitters van binnen en buiten de gemeente 

moeten zich aan de regels houden. In het proces waarin we komen tot een losloopbeleid is met 

verschillende partijen gesproken. Een aantal bewoners en hondenbezitters op en rondom Park 

Brederode is gevraagd mee te denken over het beleid. De bewoners vragen: “om een aanlijnplicht 

in het Wethouder van Gelukpark tijdens het seizoen waarin honden los mogen op het strand (de 

winter). In de zomer, als honden niet welkom zijn op het strand, zou het fijn zijn als ze wel los 

mogen in het Wethouder van Gelukpark.”9 en “Daarnaast vroegen we ons af of het mogelijk is om 

(in ieder geval in Park Brederode) een aanlijn- of muilkorfplicht te laten gelden voor gevaarlijke 

honden of gevaarlijke hondenrassen (staffords en andere vechthonden)”. Reactie van de 
gemeente: de aanlijnplicht en/of muilkorfplicht wordt per geval bepaald en niet opgelegd in een 

gebied of op basis van hondenras. 

 

Er is overleg geweest met een werkgroep van de adviescommissie Nationaal Park Zuid-

Kennemerland. De werkgroep heeft de losloopgebieden rondom het NPZK geïnventariseerd en de 

problemen benoemd. In de gemeente Bloemendaal zijn alleen problemen in het wethouder van 

                                                           
9 Honden mogen het hele jaar op het strand bij Parnassia zijn en loslopen 
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Gelukpark waar de natuur wordt vernield. Oplossingen voor die problemen en stringentere 

regelgeving kan verplaatsing van die problemen tot gevolg hebben (het ‘waterbedeffect’). We 
verwachten een toenemende druk op de bestaande gebieden. De oplossing is dat we buiten de 

periferie van het NPKZ losloopgebieden inrichten. Bloemendaal is hiervoor grotendeels afhankelijk 

van andere gemeentes zoals Velsen, Haarlem en Zandvoort. 

 

De ambtelijke verkeerscommissie (AVC) heeft op 21 februari 2019 geadviseerd geen 

losloopgebieden aan te wijzen op wegen waar 50 km per uur gereden mag worden.  

12. Conclusie en voorstel  
In elke kern zijn gebieden waar de honden los mogen lopen. In elke kern zijn natuurgebieden waar 

aangelijnd met een hond gewandeld kan worden. Ook in de regio zijn veel gebieden waar honden 

los mogen lopen. Een aantal gebieden is niet veilig en deze worden niet meer aangewezen. De 

andere huidige gebieden worden aangewezen als losloopgebied. De losloopgebieden zijn nu niet 

ingericht en herkenbaar. Het is wenselijk de losloopgebieden aan te duiden. 

 

De problemen worden als volgt opgelost:  

1. Het is voor de gebruiker niet duidelijk wat een losloopgebied is.  

Oplossing: Bij alle losloopgebieden borden plaatsen. 

 

2. Sommige losloopgebieden zijn onveilig voor hond en verkeer. 

Oplossing: sommige losloopgebieden niet aanwijzen. 

 

3. Het is niet duidelijk of de aanlijnplicht geldt in het Wethouder van Gelukpark. 

Oplossing: de gemeenteraad heeft op 11 november 2021 de ‘Motie vreemd aan de orde van de dag 
inzake het vaststellen van de Nota hondenlosloopbeleid 2019’ aangenomen. In deze motie wordt 
gevraagd het Wethouder van Gelukpark aan te wijzen als losloopgebied. 

 

4. In wandelpark Caprera is behoefte aan regulering vanwege bijtincidenten. 

Oplossing: De Stichting wordt gevraagd regelgeving te maken gericht op het voorkomen van 

bijtincidenten. 

 

5. Verzoek op Park Brederode een uitlaatgebied te maken. 

Oplossing: de gemeenteraad heeft op 11 november 2021 de ‘Motie vreemd aan de orde van de dag 
inzake het vaststellen van de Nota hondenlosloopbeleid 2019’ aangenomen. In deze motie wordt 

gevraagd in Park Brederode de aanlijnplicht te behouden. 

 

6. Wandelaars en hondenbezitters kunnen hinder ervaren van uitlaatservices. 

Oplossing: de bevoegdheid uit de APV gebruiken als het nodig is. 

 

7. Het huidige aanwijzingsbesluit sluit niet aan op het artikel in de APV dat de aanlijnplicht 

alleen geldt binnen de bebouwde kom. 

Oplossing: Het aanwijzingsbesluit aanpassen volgens de bijlage. 

   

Strand 

Voor het strand geldt voor een groot gedeelte een hondenverbod in de zomer (tussen 15 mei en 15 

september). De rest van het jaar geldt er geen hondenverbod en geen aanlijngebod. In de zomer 

mogen er alleen honden komen op het gedeelte tussen Parnassia en het naaktstrand.  

Deze regels wijken af van Zandvoort. In Zandvoort is er een hondenverbod van 15 april tot 1 

oktober tussen 09:00 en 19:00 uur. De regeling van Zandvoort is gericht op de bewoners van de 

kern Zandvoort. De bebouwde kern van Zandvoort grenst aan het strand. De regeling in 
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Bloemendaal is gericht op recreatie (schoon strand), natuur (grenst aan Nationaal Park) en 

hondenbezitter (het hele jaar op het strand). 

De variëteit van regelgeving geeft meer keuze aan de hondenbezitter in de regio. Bij gelijke regels 

wordt de keuze minder. Dit is lastig maar niet per se verwarrend. Hondenbezitters zijn in de regel 

op de hoogte of stellen zich op de hoogte van de regelgeving van het gebied waar ze de hond 

uitlaten. Daarom vullen de huidige regels in Zandvoort en Bloemendaal elkaar aan. 

Op verzoek van de paviljoenhouders wordt het hondenverbod op de strandopgangen, op de 

inrichting en op het voorpad opgeheven. Het verbod blijft wel van kracht op het strand 

(zandgedeelte).
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