
TIPS VOOR EEN GESLAAGDE 

NATUURLIJKE 
HONDENLOSLOOPZONE
met aandacht voor de noden van hond, begeleider en omgeving





In onze sterk verstedelijkte regio moeten we de publieke groene 

ruimte delen met vele gebruikers, waaronder ook onze trouwe 

viervoeters. Conflicten en incidenten met niet-aangelijnde honden 

nemen jammer genoeg toe. De nood aan grotere, goed ingerichte 

ruimtes waar honden even ongeremd hun energie kwijt kunnen is 

dus groot. Vele gemeenten proberen hieraan tegemoet te komen 

door het aanleggen van hondenlosloopzones. Deze brochure 

geeft de handvaten om een geslaagd ontwerp te realiseren voor 

zowel hond, begeleider als omgeving.

“Geluk is een kwispelende staart”







WAAROM KIEZEN VOOR EEN NATUURLIJKE HONDENLOSLOOPZONE?

Vlaanderen telt 1,5 miljoen honden. Eén gezin op vier heeft een hond. Maar 

lang niet iedereen heeft een grote tuin waar de hond vrijuit kan lopen. Bov-

endien ravotten honden ook graag met andere honden. Een natuurlijke 

hondenlosloopzone is dan een prima idee. 

VOOR DE HOND

Genen en natuurlijk gedrag: 

De hond had tussen 20 000 en 40 000 jaar geleden een gemeenschap-

pelijke voorouder met de wolf. Tijdens duizenden jaren domesticatie zijn 

genetische veranderingen opgetreden waardoor honden vooral hechtere 

relaties met mensen zijn gaan vormen. Desalniettemin vertonen honden 

nog vele natuurlijke gedragingen die overeenkomen met nu levende wilde 

hondachtigen en die het best tot uiting komen in een natuurlijke omgeving: 

rennen, springen, spelen, contact maken met soortgenoten, in het gras 

rollen, snuffelen, graven, door water of modder lopen …



Aangenaam voor gewrichten en poten: 

Zachte, natuurlijke ondergronden, zoals gras, zand en houtsnippers, sparen 

zowel gewrichten als poten tijdens het lopen. Ze absorberen de schokken 

en behoeden de voetkussentjes voor fysieke beschadiging door extreme 

temperaturen en schuren.

Ruimte en afwisseling: 

Een voldoende grote, goed ingerichte natuurlijke hondenlosloopzone biedt 

een hond meer afwisseling, speelkwaliteit en een betere fysieke conditie dan 

een tuin.  

VOOR DE MENS

Landschappelijke inpassing en aantrekkelijker uitzicht

In een groene omgeving zal een natuurlijke inrichting van de 

hondenlosloopzone zorgen voor een betere landschappelijke inpassing. In 

een bebouwde omgeving biedt het groen een aantrekkelijker uitzicht, zowel 

voor gebruiker, omwonende als passant. Een omgeving met voldoende 

natuurlijke variatie zal de mens bovendien uitnodigen om langer in de 

hondenweide te verblijven dan op een kale grasvlakte.

Minder conflict tussen gebruikers en passanten

Een afscherming van de hondenlosloopzone met een natuurlijk 

groenscherm, zoals een haag, heg of houtkant, zorgt dat de hond minder 

reageert op prikkels van buitenaf en vermindert zowel conflicten tussen 

gebruiker en niet-gebruiker (bv. blaffen naar passanten en recreanten) als 

ergernissen (bv. geurhinder en uitwerpselen). Zowel voor dier als mens zorgt 

het zicht op kwalitatief groen voor een verlaging van het stressniveau en 

een verhoogd mentaal en fysiek welzijn. 

              Meer info over kleine landschapselementen: www.rlrl.be



VOOR DE NATUUR EN HET KLIMAAT

Waterinfiltratie, bestuiving, bodemvruchtbaarheid en groene stapstenen

Door een hondenlosloopzone natuurlijk in te richten, zorg je dat het betrokken 

stuk open ruimte ook extra functies kan vervullen. Zo bieden de onverharde 

ondergrond en aangelegde wadi’s ruimte voor waterinfiltratie, trekken 

inheemse planten, bestuivende insecten en natuurlijke plaagbestrijders 

aan en zorgt de begroeiing voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid. 

Vogels, amfibieën en kleine zoogdieren kunnen de groenelementen 

gebruiken als stapstenen om zich te verplaatsen tussen omliggende 

groengebieden.

Minder druk op natuurgebieden

Door ruimte te geven aan honden om los te lopen in een afgebakende, 

natuurlijk ingerichte zone, vermindert de druk van honden op fauna en flora in 

de ruimere omgeving. Loslopende honden in natuur- en landbouwgebieden 

kunnen grondbroedende vogels, zoogdieren en grazende kuddes verstoren, 

verwonden en soms zelfs doden en zeldzamere planten of waardevolle 

vegetaties vertrappelen of beschadigen. 

WAAR LEG JE EEN NATUURLIJKE HONDENLOSLOOPZONE AAN?

Zorg dat de gekozen plek goed bereikbaar is voor gebruikers: te voet, met 

de fiets, met de hondenkar en met de auto. Indien niet aanwezig, voorzie 

dan enkele parkeerplaatsen voor fietsen en wagens. Denk daarbij zeker 

aan een ‘groene parkeerplaats’ met waterdoorlatende verharding, zoals 

grasbetontegels. Zorg er ook voor dat de omgeving niet té lawaaierig is en 

de weide niet naast een drukke baan ligt.

Denk aan de bereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden, bv. voor 

het legen van hondenpoepbuizen of –vuilbakken en het uitvoeren van 

beheerwerken (maaien, snoeien).



In een goed ontworpen hondenweide zal vaak iets te beleven zijn. In dat 

opzicht kan het interessant zijn om een zichtas te creëren vanop een 

zitgelegenheid buiten de hondenweide zodat mensen die op zoek zijn naar 

wat beleving van daaruit mens en dier kunnen waarnemen. 

De nood aan hondenlosloopzones is hoger nabij dichte woonkernen met 

kleinere of geen tuinen. In de regio Rivierenland varieert het aantal honden 

per 100 inwoners tussen 15 en 42. Op basis van de ‘hondendichtheid’ in je 

gemeente kan je inschatten hoeveel honden er zich in een bepaalde buurt 

bevinden. Afhankelijk van de aard van de bebouwing en reeds aanwezige 

losloopvoorzieningen kan je bepalen waar de noden voor nieuwe 

hondenlosloopzones het grootst zijn.

Soms kan men ervoor kiezen een hondenlosloopzone aan te leggen nabij 

groen- en recreatiegebieden die men wenst te ontlasten, wegens druk 

op de biodiversiteit of regelmatige conflicten met niet-hondenbezitters. 

Handhavers kunnen hondenbegeleiders er dan steeds op wijzen dat er een 

hondenlosloopzone in de buurt is.



HOE LEG JE EEN NATUURLIJKE HONDENLOSLOOPZONE AAN?

1. Splits de hondenweide op in verschillende compartimenten, minimaal 2, 

elk met een eigen ingang. Zo kunnen honden die niet matchen qua karakter 

of grootte gelijktijdig genieten van de losloopzone. Om risico op blaffende 

honden te vermijden, is het best om een visuele buffer te voorzien tussen 

de segmenten die contact tussen honden belemmert, maar niet tussen hun 

baasjes. Plan een een struikengordel in die op menselijke ooghoogte geen 

buffer vormt.

2. Plaats één zitbank en één vuilbak per compartiment. Zorg voor rugdekking 

aan de zitbank d.m.v. een heestermassief. Mensen hebben graag een 

veiligheidsgevoel aan hun rugzijde.

3. Voorzie aan de ingang van de hondenlosloopzone een sluis. Dit is een 

omheind gedeelte waar de begeleider zijn hond veilig kan aflijnen vooraleer 

deze enthousiast ontvangen wordt door de reeds aanwezige honden. Dit 

vermijdt veel onnodige conflicten. Bovendien biedt zo’n sluis een bijkomende 

ontsnapbeveiliging. Tip: de sluis kan tegelijk de scheiding vormen tussen 

twee compartimenten.

4. De kern van je hondenlosloopzone is een open ruimte waarin de honden 

obstakelvrij kunnen rennen en spelen op een zachte ondergrond (gras). Voorzie 

echter ook plekken met voldoende schaduw door inheemse bomen en struiken 

aan te planten, zodat de losloopzone ook in de zomer nog aangenaam is. Ze 

verhogen de belevingswaarde en geven meer uitstraling aan de losloopzone. 

Hou wel rekening met mogelijke urineschade. Hondenurine bevat een hoge 

concentratie aan zouten, die de bast van stam en wortels kunnen beschadigen. 

Urineschade kan je voorkomen door boombescherming aan te brengen of 

door het aanplanten van doornige struiken rondom de stam (bv. meidoorn, 

sleedoorn, braam, hondsroos).



5. Boord de hondenlosloopzone af met natuurlijke materialen of inheemse 

hagen, heggen en houtkanten.

Een geschoren haag neemt de minste plaats in, je kan zelf de breedte en 

hoogte bepalen en variëren, maar het onderhoud is arbeidsintensief. Je moet 

ze immers twee keer in het groeiseizoen snoeien.

Een heg laat je wilder uitgroeien. Deze wordt makkelijk 2 meter breed. Voor 

de natuur is een heg waardevoller dan een geschoren haag. Het onderhoud 

beperkt zich tot het weghalen van hinderlijke takken. Om de paar jaar kan je 

uitgebreider snoeien tijdens de winterrust. 

Een houtkant bestaat uit twee of drie rijen bomen en struiken en groeit 

minstens 5 meter breed uit. Om de 5 à 10 jaar worden de bomen tot net boven 

de grond teruggezet, waarna ze weer opnieuw uitschieten. Dit terugzetten 

doe je best gefaseerd. Houtkanten leveren gerief- en brandhout, dragen bij 

tot de biodiversiteit en zijn goede geur- en stoffilters.

Een kastanjehekwerk komt het mooist tot uiting in een gesloten landschap. 

Het is een uitstekende materiaalkeuze voor de sluis, omdat het nieuw 

aankomende honden nog wat uit het zicht houdt van reeds aanwezige 

honden, terwijl ze afgelijnd worden.

Ursusdraad of schapendraad, vastgemaakt aan ronde houten steunpalen, 

is een heel duurzame, stevige, doorzichtige en dus subtiele omheining.

Een draaipoort uit hout voorzie je best met een duidelijke melding ‘POORTJE 

SLUITEN A.U.B.”



Een klaphek is een poortje dat zelfsluitend is door de schuine plaatsing.

Een brede poort dient afgestemd te zijn op de breedte van de maaimachines 

en andere machines voor het uitvoeren van beheerwerken.



6. Voorzie een graafzone, maar laat graven niet overal toe. Graven werkt 

ontspannend voor honden. Deze graafzone kan gewoon een kleine 

zandvlakte zijn, maar nog leuker is een graafheuvel. Rijnzand is het minst 

vuile zand. Door een graafzone te voorzien, motiveer je de begeleiders om 

mee te bewaken dat de rest van het terrein ongeschonden blijft. Neem deze 

afspraak mee op in het reglement en de gedragscode, waarbij je erop wijst 

dat putten erg gevaarlijk kunnen zijn voor spelende en rennende honden.

7. Veel honden houden van water: ze kunnen erin spelen, het biedt verkoeling 

en het is ook nog eens een grote drinkbak. Toch is het niet aangewezen een 

honden(zwem)vijver aan te leggen. Tijdens warme en droge zomers raakt 

stilstaand water vaak besmet met botulisme of blauwalgen. Baden in en 

drinken van besmet water kan dodelijk zijn. Een alternatief is een wadi en/of 

een drinkwaterkraantje. Wadi’s zijn zones voor tijdelijke waterberging bij hevige 

regenval. Ze staan normaliter droog in periodes met hoge kans op botulisme 

en blauwalgen en zijn dus uitermate geschikt voor hondenlosloopzones. 

Optioneel kan je ook een drinkwaterkraantje met verankerde drinkbakjes 

integreren.



8. Zorg voor voldoende spelelementen. Maak waar mogelijk gebruik van 

wilgentunnels, lange boomstammen (met evt. vlak geschaafde bovenzijde) 

en grote boomstamschijven. Ook een zone met grove houtsnippers of wat 

takken zorgt dat voor extra beleving voor de hond. De honden snuffelen graag 

tussen het hout omdat ze er dieren ruiken en horen. Een takkenril kan in dat 

opzicht ook interessant zijn als afscheiding tussen twee segmenten. Ook 

geurende kruiden activeren de hond om aan zijn snuffelbehoefte te voldoen.

9. Plaats een infobord met een duidelijk reglement en een gedragscode:

-Hou je hond aan de leiband tot in de sluis van de hondenlosloopzone

-Elke hond is welkom in de hondenlosloopzone, behalve agressieve of 

bijtende honden, honden die loops zijn, gekwetste honden of honden die 

drager zijn van een besmettelijke ziekte, vlooien of andere parasieten.

-Vraag steeds vooraf toestemming aan de reeds aanwezige gebruikers.

-Hou het veilig voor andere begeleiders en hun honden. Jij bent 

verantwoordelijk voor jouw hond(en). Vermijd bezitsagressie: gebruik 

daarom geen speeltjes of voedsel indien er zich méér dan twee honden van 

verschillende eigenaars in de losloopzone bevinden. 

-Je betreedt de hondenlosloopzone op eigen risico. Elke begeleider is 

verantwoordelijk voor de hond onder zijn/haar begeleiding en aansprakelijk 

voor de schade die zijn/haar hond aanricht aan derden of andere honden. 

-Ruim ook in de losloopzone de uitwerpselen van je hond op en gooi deze in de 

daarvoor voorziene hondenpoepvuilbak. Gooi overig afval in een gewone vuilbak.

-Geluidsoverlast in en rond een hondenlosloopzone door jou of je hond is 

verboden tussen 22 uur en 7 uur.

-Laat je hond nooit alleen in de losloopzone.

-Een losloopzone is geen speelplein voor kinderen.

-Plaats een bijkomend bord over hondentaal. Zo informeer je hondenbaasjes over 

gewenst en ongewenst sociaal gedrag (van hun eigen hond en andere honden).



Wist je dat... een hondenzone ook een andere vorm kan 

krijgen dan een (omheinde) groenzone? Zoals een wandellus 

langs een aangeduid tracé. In dat geval is de lus idealiter 

minimaal twee kilometer lang. Meerdere aaneensluitende 

paden zorgen voor variatie en maken het nog aantrekkelijker.

Hoeveel honden zijn er in jouw gemeente of stad? 

www.dierenwelzijn.vlaanderen.be/cijfers

Brochure: Hondenlosloopweides, een gids voor lokale besturen

Kompasnaald: Hondenlosloopzones in natuurgebieden

10. Behendigheidstoestellen horen niet thuis in een hondenlosloopzone. 

Behendigheid of ‘agility’ is een belastende sport voor het hondenlichaam, 

zeker wanneer de toestellen foutief worden aangeleerd en gebruikt. Je gaat 

hiervoor naar een hondenschool, niet naar een hondenlosloopzone.



SLUIS KRAANTJE
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