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13 OKTOBER 2016 

 

Geachte leden van de Commissie Ruimte, geachte wethouder, 

Mijn naam is Brenda Filippo. Namens Platform Hondenvrienden Oegstgeest en Teylingen 

spreek ik in over het Definitief Ontwerp Klinkenbergerplas. Onze achterban bestaat uit 

ruim 2.400 burgers met en zónder hond. Tot vanmorgen hebben we nog 

steunbetuigingen geteld. U krijgt ze zo meteen officieel overhandigd.  

Op 12 mei stond ik hier ook. Helaas is onze vrees van toen, bewaarheid. In het Definitief 

Ontwerp wordt een permanent aanlijngebod voorgesteld. Hierdoor komen wandelaars 

met loslopende honden - de allergrootste gebruikersgroep - in de knel.  

Al jarenlang mogen wij onze honden in het héle gebied laten loslopen. 12 maanden, het 

hele jaar. 

Er is één uitzonding: we moeten honden aanlijnen op het pad aan de westzijde bij het 

recreatiestrand en de ligweiden in de periode 1 april tot 1 oktober.  

Dat wil zeggen: gedurende 6 MAANDEN lijnen we aan op een KWART van de verharde 

paden. Voor deze regel is begrip en dus draagvlak. 

Er is echter totaal géén draagvlak voor een permanent aanlijngebod op ruim de HELFT 

van de verharde paden.  

Immers: rondom de plassen verdwijnt ruim de helft van het losloopgebied. 12 MAANDEN 

per jaar, voor altijd. Dit heeft grote impact. De Klink is het enige grotere gebied in de 

omgeving waar mensen met loslopende honden gedurende het hele jaar echt kunnen 

wandelen, zwemmen of anderszins recreëren. 

De gemeente stelt dat de vernieuwde Klinkenbergerplas ook “andere, toekomstige 

gebruikers” gaat aantrekken. Wij stellen de vraag: ”Welke ándere gebruikersgroepen die 

er nu níet komen, gaan straks door weer en wind door het gebied lopen?” Tot op heden 

is die vraag niet beantwoord. 

 

Logisch. In de herfst en winter bezoeken vooral recreanten met een loslopende hond het 

gebied. Zelfs een opgeknapte en heringerichte Klink mét een superaantrekkelijke 

horecagelegenheid gaat dat niet veranderen. In de koudere jaargetijden recreëren de 

meeste mensen liever binnen, en niet buiten. En toch worden wij geacht om dan 

aangelijnd rond te lopen. Voor welke mysterieuze ‘toekomstige gebruiker’? Waarom?  

Deze Waarom-vraag roept bij u wellicht een andere vraag op: “Waarom is dat loslopen 

met de hond toch zo belangrijk?” Kort antwoord: Loslopen is essentieel voor het welzijn 

van zowel een hond als zijn eigenaar. Essentieel. Er valt meer over te zeggen, maar de 

klok tikt door. Terug naar het Definitief Ontwerp. 

De gemeente heeft hierin (op pagina 33) een plattegrond opgenomen met rode en 

groene lijnen. Rood = permanent aanlijnen, groen = permanent loslopen. Dat ziet er 

goed uit! Meer groen dan rood! 
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Helaas: de gemeente gooit verschillende soorten paden op één groen gekleurde hoop. 

Het grootste deel van de groene lijnen, geachte aanwezigen, bestaat namelijk uit maai- 

en struinpaden. Zie onze plattegrond die u zojuist heeft gekregen.  

Iedereen die zichzelf en zijn hond ‘vrije’ rondjes Klink gunt, loopt in de herfst en winter 

door de modder te soppen. Niet voor niets staan deze paden ook bekend als 

‘Laarzenpaden’.  

Belangrijk is dat bij te weinig onderhoud ervan, dit deel van het losloopgebied vanzelf 

verdwijnt. En laat de gemeente nu juist op onderhoud willen bezuinigen en daarvoor 

vrijwilligers willen inschakelen. 

Onderhoud. Vrijwilligers… We komen bij het volgende onderwerp: participatie! 

Vanuit betrokkenheid is onze achterban bereid veel voor de Klink te doen. Op basis van 

contacten met andere - ook potentiële - gebruikers deden we in december 2015 al een 

voorzet voor een herinrichtingsplan, inclusief het beplantingsvoorstel dat de 

voedingsbodem voor het Definitief Ontwerp was.  

We dachten ook na over het doel van de gemeente om de beheerkosten te verlagen. Hoe 

konden wij helpen? Mensen wilden meehelpen met schoonmaakacties en onderhoud, 

heggen vlechten…  Alles, alles, om maar alsjeblieft, alsjeblieft, dit zo belangrijke 

losloopgebied in huidige omvang te kunnen behouden. 

In de grootste gebruikersgroep bevindt zich potentieel om vrijwilligerswerk te verrichten. 

Het nieuwe aanlijngebod in duur en lengte is echter als een bom ingeslagen en wordt als 

buitenproportioneel en onnodig ervaren. Mensen voelen zich in een hoek gedrukt en niet 

serieus genomen. Een treurig resultaat van wat toch echt begon als een positief 

participatieproces.  

Waarom kiest de gemeente niet voor een seizoensgebonden, functioneel aanlijngebod 

met onderscheid tussen de Kleine en de Grote Plas?  

Wij geloven dat het tij nog kan worden gekeerd. Waar een wil is, is immers ook een weg.  

Wij vragen uw aandacht voor deze kwestie. Op 19 mei hebben wij het college schriftelijk 

gevraagd om het hondenbeleid te optimaliseren m.b.v. concrete ideeën, en het verzoek 

daarover met ons van gedachten te wisselen. Tot op heden hebben wij geen schriftelijke, 

inhoudelijke reactie gekregen. 

  

Wij wenden ons nu tot u als raad. Wij verzoeken u dringend om met uw achterban te 

overleggen of het Definitief Ontwerp herzien kan worden op het punt van het beleid van 

loslopende honden. Wij roepen u op om in dit verzoek ook onze brief aan het college mee 

te nemen. U hebt het stuk zojuist ontvangen bij de plattegrond.  

Wij danken u voor uw aandacht en hopen op een positieve uitkomst. 

 

 

 
 

 


