
 
 
 
 
 
 
Dollen, stoeien en rennen; dat is wat uw hond het liefst doet en u ziet graag dat u hond  

 

 

Dollen, stoeien en rennen; dat is wat uw hond het liefst doet en u ziet graag dat u hond plezier heeft. 

Bovendien heeft u hond beweging nodig. Toch zijn in bepaalde spelregels in onze bos en 

natuurterreinen, in sommige gebieden moeten honden aan de lijn of zijn ze zelfs helemaal niet 

toegestaan. Dat klinkt misschien niet zo aardig, maar het is bittere noodzaak. Een loslopende hond kan 

namelijk vogels van hun nest jagen, of voor paniek zorgen onder rustende reeën en herten alleen al 

door zijn geur of geblaf. 

 

Alle honden hebben een jachtinstinct. Bij jachthonden is het jachtinstinct het sterkst ontwikkeld, maar 

andere honden hebben dit instinct ook. Als een hond wild ruikt, wordt dat instinct geprikkeld. De hond 

wil het dier dat hij ruikt opsporen; hij gaat erop af, uit nieuwsgierigheid, of om het te vangen. Bijna alle 

dieren in natuurterreinen zijn bang voor honden. Ook voor honden die ‘niets’ doen. Komt een hond te 

dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op. De gevolgen zijn niet altijd goed te zien, maar ze zijn er 

wel en ze kunnen heel vervelend zijn. Een paar voorbeelden: 

 

Vogels die op de grond of in de struiken broeden of op zoek zijn naar voedsel: 

Bijvoorbeeld houtsnippen en eenden die op hun nest zitten, mogen niet te vaak worden gestoord. 

Gebeurt dat toch dan zoeken de vogels een andere nestplaats of trekken helemaal weg uit het terrein. 

Hebben ze al een nest, dan zullen ze opvliegen als een hond te dicht in de buurt komt. De eieren of 

jongen zijn dan een makkelijke prooi voor andere dieren zoals eksters, kraaien en meeuwen. Op die 

manier kan de vogelstand teruglopen. Wat betreft het zoeken van voedsel, de meeste vogels zoeken hun 

voedsel op de grond. Komt er een hond aan, dan kunnen ze alleen maar wegvliegen. Als ze dat te vaak 

moeten doen, vinden ze te weinig voedsel. De vogels zullen dan weg trekken op zoek naar een rustige 

plek, ze kunnen echter ook verzwakken, waardoor ze sneller gevangen worden, door roofvogels of 

vossen. Bovendien leggen verzwakte vogels minder eieren. Gevolg minder vogels. 

 

Van kleine zoogdieren is vooral de haas het slachtoffer voor honden. Hazen leven uitsluitend boven 

de grond en hebben geen hol om in weg te kruipen. Ze kunnen bij een achtervolging alleen overleven 

door harder te lopen dan de achtervolger. Zeker als hazen jongen hebben, zijn de gevolgen van 

verstoring vervelend. De ouderdieren. Kunnen hun jongen kwijtraken, waardoor ze niet meer verzorgd 

worden. 

 

Reeën moeten ook niks van honden hebben. Voor loslopende honden slaan ze op de vlucht, ook al 

lopen die ‘vrolijk’ blaffend en kwispelstaartend achter hen aan. Reeën raken snel in paniek. Ze kunnen 

weliswaar hard lopen, maar Nederland is een klein land met overal wegen, prikkeldraad en hekken. Vaak 

lopen de dieren zich letterlijk dood, of ze veroorzaken verkeersongelukken. En daar worden niet alleen 

dieren het slachtoffer van. 

 

Wandelaars en fietsers in bos en natuurterreinen willen hun tijd daar graag ontspannen doorbrengen. 

Velen hebben geen last van honden. Maar een deel van de mensen, onder wie ouderen en kinderen, is 

nu eenmaal bang voor honden. Men vindt het niet leuk als een hond enthousiast tegen ze opspringt, of 

luid blaffend achter de fiets aanrent. 

 

Staatsbosbeheer wil geen ‘hondje pesten’, laat staan hun bazen. Maar Staatsbosbeheer komt wel 

voor de natuur op en controleert op de regelgeving in onze bos en natuurterreinen. Kijk goed naar de 

bebording waar uw hond aangelijnd moet zijn of niet is toegestaan. Omdat we u en uw viervoeter wel 

plezier gunnen heeft Staatsbosbeheer speciale honden losgebieden aangewezen (Deel van Kotterbos en 

Hollandse hout). Daar kan uw viervoeter zich lekker uitleven. Het honden losgebied staat aangegeven op 

de onderstaande kaart in de flyer.  
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