
Geachte gemeenteraad van Schagen,                                                                                              12-01-2018 

 

Bij deze wil ik een verzoek doen , namens verschillende hondeneigenaren uit de Waldervaart 

Schagen, voor een omheining om het losloopveldje voor honden ten noorden van de spreeuwenlaan. 

Ik zal hieronder ons verzoek motiveren. 

Met de bepaling van de zogenaamde losloopgebieden zijn honden een stuk beperkter geworden in 

hun bewegingsvrijheid. Er is veel voor te zeggen dat dit is ingesteld omdat overlast en gevaarlijke 

situaties hiermee worden beperkt. Waar wij als hondeneigenaren tegenaan lopen is dat het in de 

praktijk in de toegekende losloopgebieden ook niet even veilig is omdat je in de regel nog altijd te 

maken hebt met fietsers en soms ook auto’s langs de loslooppaden. En zoals opgenomen in de 

gemeentelijke regels voor hondenbezitters gemeente Schagen, is bv schade aan een fietser altijd de 

verantwoordelijkheid voor de hondenbezitter, ongeacht of het een losloopgebied betreft waar de 

fietser in dit geval rekening mee zou moeten houden. De enige plek waar honden grotendeels veilig 

kunnen los lopen  is bij het strandje de wiel. Alleen mogen hier tussen 1 mei en 1 oktober geen 

honden los lopen.  

Er is er aan de spreeuwenlaan een prachtig veldje beschikbaar gesteld om honden los te kunnen 

laten lopen, maar dit is een hele onveilige plek?!! Het ligt pal naast een autoweg. Er is een 

beukenhaag aangelegd langs de weg kant, maar dit is absoluut geen weerhouder voor loslopende 

honden om plotseling die weg over te kunnen steken, de haag is maar deels aangelegd langs het veld 

en ook de haag zelf is niet erg hoog.  

Er zijn veel honden die erg goed getraind kunnen worden en goed leren luisteren naar hun baasje, 

maar een hond is een hond en zijn instinct gaat in veel gevallen altijd boven alles. Bijvoorbeeld een 

kat achterna rennen, een vogel of een andere hond speels achterna rennen. Dit zal altijd voor 

onveilige situaties kunnen zorgen, ook in de aangewezen losloopgebieden.  9 van de 10 

hondeneigenaren vinden dit speelveld een onveilige plek om hun hond los te laten lopen, laat staan 

ze daar te laten spelen met een andere hond.  

Honden hebben beweging nodig en het is goed voor ze om te kunnen spelen met andere honden. Dit 

is een stukje socialisatie, en tegelijkertijd kunnen ze door met andere honden te spelen/rennen ook 

lekker hun energie kwijt. Hiermee voorkom je ook dat honden vervelend worden. Maar hier is dus 

wel een veilige plek voor nodig. 

Een persoonlijk voorbeeld ; Mijn eigen hond komt uit een asiel uit Portugal, wij hebben hem niet van 

jongs af aan kunnen opvoeden en ik zal dan ook altijd voorzichtig zijn om hem los te laten lopen 

omdat hij erg graag achter van alles aan jaagt. Hij heeft wel nodig dat hij zijn energie kwijt kan, 

anders word het een vervelende hond. Daarom laat ik hem graag op het strandje de wiel lekker 

rennen met andere honden. Dit is een geweldige plek voor honden om hun energie kwijt te kunnen 

en om te socialiseren met andere honden, wat langs gewone loslooppaden niet mogelijk is omdat 

het hiervoor te onveilig is. Mijn hond is  op dit soort gedeelten al 2x tussen een fiets gerend, omdat 

hij achter een andere hond aan rende, gelukkig zonder brokken… maar ik laat hem op die paden dus 

niet meer los. 

Veel hondeneigenaren spreken af op strandje de wiel om daar hun honden lekker met elkaar te 

kunnen laten spelen. Er kwam ook regelmatig een blinde man die zijn hond daar heerlijk vrij kon 

laten spelen. Deze man heeft inmiddels een andere hond gekregen van de KNGF en mag zijn hond 

hier helaas niet meer vrij laten loslopen omdat de hond te vaak het strand afliep naar het 



parkeerterrein wat naast het strandje is aangelegd. Wij vinden dit voor zowel de hond die altijd 

aangelijnd voor zijn baasje aan het werk is, maar ook voor zijn baasje zelf een hele droevige situatie. 

Het is voor beide een gemis aan een socialisatie. De blinde man zal lopend langs de weg niet zo 

makkelijk een gezellig praatje maken als hier. Voordat de losloopgebieden werden ingevoerd waren 

er in het park achter de spreeuwenlaan ook mensen die elkaar opzochten door af te spreken 

voor/met de honden,  er werd zelfs koffie meegenomen! Het sociale is dus ook een belangrijk aspect, 

niet alleen voor de hond ;-). 

Zoals al eerder opgenoemd is het strandje de wiel de helft van het jaar dus niet toegankelijk voor 

honden. Al met al zijn wij als hondeneigenaren van mening dat dit een heel goed onderbouwd idee is 

om dit in belang van honden, maar ook vanuit een sociaal stukje belang, als gemeente te realiseren. 

En als het om de kosten te doen is, dan zou er ook kunnen worden overwogen om de 

hondenbelasting in Schagen weer in te voeren. 

Nu is er gezegd door Roel Smidt van gemeente Schagen dat hier al eerder over is besloten om geen 

hekwerk te plaatsen. Hij vermeldde dat als de eigenaar de hond niet onder controle kon houden er 

maar moest worden uitgeweken naar 1 van de 2 andere losloopgebieden in die buurt. Ook zei hij dat 

er ruimte moest overblijven voor de grasmaaier om het veld op te kunnen.                                                          

Wij hopen dat jullie door de beschreven motivatie/toelichting overtuigd zijn dat het eerste argument 

van Roel dus niet zo eenvoudig is als hij doet overkomen. En wat betreft de grasmaaier, dit zou door 

een wendbaar hek kunnen worden opgelost. 

Wij hopen als hondeneigenaren dat jullie dit heel serieus willen nemen, en niet zomaar van tafel 

zullen vegen. Het is goed dat er word gerealiseerd dat er ook een andere kant is aan het beperken 

van honden en eigenaren. De invoering van de losloopgebieden is heel begrijpelijk, maar het is ook 

heel wenselijk dat er meer word nagedacht over het belang van de hond en de hondeneigenaren.  

De losloopgebieden zijn ingesteld om meer veiligheid en minder overlast te bieden. Dan zou er dus 

ook moeten worden gezorgd voor een veilige uitlaat/speelplaats. 

In afwachting van een reactie,  

Met vriendelijke groet, 

Helen Verweij en namens verschillende andere hondeneigenaren uit de Waldervaart Schagen. 

 

 

 

 

 


