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Honden in Haaksbergen
Hondenbezitter of niet, iedereen heeft een hekel aan poep aan zijn 

schoen. Of aan een loslopende hond op plekken waar dat niet  

handig is. Gelukkig doen de meeste baasjes hun stinkende best  

de overlast van hun trouwe viervoeter zoveel mogelijk binnen 

de perken te houden. Deze folder zet voor alle Haaksbergse  

hondenbezitters de regels nog even op een rij.

Ergernis nummer 2

De ruim tweeduizend honden die de gemeente Haaksbergen rijk is, 

produceren jaarlijks ongeveer 230.000 kilo uitwerpselen. Dat zijn 

maar liefst 23 vrachtwagens vol, al komt het grootste deel terecht op 

straat, stoep, gazons, groenstroken, speelweiden, trapveldjes en 

zandbakken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Haaksbergenaren 

overlast door hondenpoep de op een na vervelendste ergernis vinden.

Spelregels

Om de overlast door hondenpoep in te perken is besloten de  

spelregels nadrukkelijker te handhaven, hier duidelijk over te  

communiceren en praktische maatregelen te treffen. Zo treden  

de toezichthouders strenger op tegen overtredingen, is deze folder 

verspreid onder hondenbezitters en worden de hondenpoepbakken 

wekelijks geleegd en in de zomer zelfs twee keer per week.

Koeien

Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroor-

zaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het 

ongeboren kalf veroorzaken. Het is ook daarom belangrijk dat  honden 

niet loslopen op particuliere gronden in het buitengebied. Op de open-

bare weg mag dat dus wel.

Hondenpoep

Kinderen spelen graag op straat. Op een schone straat. In de  

hondenpoep stappen is niet alleen vervelend en heel vies, maar ook 

nog eens bijzonder ongezond. In hondenpoep zitten namelijk dikwijls 

eitjes van de zogeheten hondenspoelworm. Dat is een parasiet die bij 

de mens vervelende lichamelijke klachten kan veroorzaken. Vooral 

peuters en kleuters worden vrij eenvoudig besmet, omdat ze nog wel 

eens hun ongewassen handjes in hun mond steken.
Opruimplicht

Overal geldt ten eerste dat een hondenbezitter zijn hond altijd  

onder controle moet hebben. Voor hondenbezitters geldt binnen de  

bebouwde kom een opruimplicht voor hondenpoep. Ze zijn bovendien 

verplicht een deugdelijk opruimmiddel bij zich te hebben, zoals  

een schepje en een plastic zakje. Met een eenvoudige handeling  

is daarmee de hondenpoep snel en op een hygiënische manier 

opgeruimd. Daarna kan het zakje in één van de hondenpoepbakken  

gegooid worden.

Speciale plekken

Het is niet de bedoeling dat er zakjes met hondenpoep terecht 

komen op de speciale hondenuitlaatplaatsen (HUP). Op die plekken 

mag de hond gewoon uitgelaten worden zonder dat de uitwerpselen 

opgeruimd hoeven te worden. Deze speciale plekken worden  

periodiek onderhouden door de gemeente. Elke week worden ze  

omgewoeld en elk half jaar wordt het zand ververst. 
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Losloopgebied

Honden aan de lijn

Binnen de bebouwde kom moeten honden zijn aangelijnd. Dat is óók 

de regel in Haaksbergen. Want een loslopende hond kan gevaarlijk 

zijn voor het verkeer, opspringen tegen mensen die minder goed ter 

been zijn of mensen die niet vertrouwd zijn met honden angst  

aanjagen. Omdat een hond af en toe moet kunnen rennen en  

springen, zijn op bepaalde plekken in en nabij woonbuurten  

zogeheten losloopgebieden en speelveldjes aangewezen, aange-

geven via bordjes op een paaltje. Op die plekken geldt voor alle  

duidelijkheid nog steeds de opruimplicht!

Verboden voor honden

Er zijn, binnen de bebouwde kom, plekken waar honden absoluut niet 

uitgelaten mogen worden. Denk daarbij aan speelweiden, gazons, 

trapveldjes, schoolpleinen en zandbakken. Dat zijn bij uitstek plekken 

waar hondenpoep natuurlijk volstrekt uit den boze is. Ook zonder 

bordjes ‘verboden voor honden’ moet het voor iedereen duidelijk  

zijn dat de trouwe viervoeter daar niets te zoeken heeft, niet los 

en niet aan de lijn.

Toezichthouders

In samenwerking met de politie zien de toezichthouders toe op  

naleving van de regels. De toezichthouder kan hondenbezitters  

uitleg geven over de regels. Bij problemen kan hij ze door- 

verwijzen naar de juiste adressen. Maar als het nodig is, dan kan  

hij bij overtreding van de regels ook een bekeuring uitschrijven.

Wat levert het allemaal op?

Deze regels zijn er niet voor niets. Dankzij de regels weten honden- 

bezitters waar ze aan toe zijn. Doel van de regels is ervoor te zorgen 

dat honden en hun baasjes minder overlast veroorzaken. Als dat  

vervolgens leidt tot minder ergernis bij de directe omgeving en  

tot een schonere woonomgeving, dan zijn er alleen maar winnaars.

Voorzieningen voor 
honden en hun baasjes

Hoe hoog zijn de boetes?

Op overtreding van de spelregels staat een boete van:

•	Loslopende hond binnen bebouwde kom  € 90,-

• Loslopende hond op speelplek kinderen € 140,-

•	Niet onmiddellijk opruimen op weg of speelplek € 140,-


