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PERSBERICHT 

Al 2400 steunbetuigingen voor alternatief Hondenvrienden 

Dreigend permanent hondenaanlijngebod 
bij Klinkenbergerplas schiet doel voorbij 

OEGSTGEEST/TEYLINGEN, 16 oktober 2016 – De permanente aanlijnplicht 

voor honden in het Oegstgeester recreatiegebied Klinkerbergerplas, moet 

van tafel. Dat stelt Platform Hondenvrienden. De gemeente Oegstgeest is 

van plan om de bewegingsvrijheid van hond en eigenaar/begeleider 

ernstig te beknotten vanwege de herinrichting van het terrein. Ruim de 

helft van de verharde paden dreigt te verdwijnen als losloopgebied. 

 

De belangenvereniging van hondeneigenaren en sympathisanten in Oegstgeest en 

Teylingen heeft inmiddels al ruim 2400 steunbetuigingen opgehaald tegen het 

voorgestelde plan en deze overhandigd aan wethouder Jos Roeffen.  

 

Als gevolg van het voorstel dreigt het enige grotere gebied in de omgeving waar 

mensen uit de regio met loslopende honden gedurende het héle jaar kunnen 

wandelen, te ‘verdwijnen’. Jaarlijks maken duizenden burgers met honden gebruik 

van de Klinkerbergerplas. “De vele steunbetuigingen geven aan dat dit plan voor 

veel mensen onacceptabel is. De reacties stromen nog steeds binnen’’, zegt Brenda 

Filippo, woordvoerder van Platform Hondenvrienden. 

 

Het gebied kent al jaren een beperkte, seizoensgebonden aanlijnplicht. Er is 

draagvlak om honden aan te lijnen bij het recreatiestrand, het speeltuintje en de 

ligweiden van 1 april tot 1 oktober. Het huidige aanlijngebod bestrijkt daarmee een 

kwart van het verharde pad rond de Grote Plas gedurende 6 maanden. 

Onlogisch 

Het hele jaar honden aanlijnen, is ook niet logisch. Filippo: “In de koudere 

jaargetijden krimpt de recreantenstroom drastisch. Dat geldt echter niet voor 

mensen met honden. Wij lopen onze rondjes met onze honden elke dag opnieuw, 

het hele jaar door.’’  

 

Wandelaars met een hond vormen verreweg de grootste gebruikersgroep, bleek 

vorig jaar ook uit een gemeentelijke enquête. “De gemeente Oegstgeest erkent 

dat, maar wil met de herinrichting andere, nieuwe gebruikers lokken. Welke nieuwe 

gebruikers gaan straks in de koude maanden in weer en wind door het gebied 

lopen?’’, vraagt Filippo namens de bezorgde achterban. 

 

Platform Hondenvrienden keert zich niet tegen het hele herinrichtingsplan. Filippo: 

“Er zitten ook waardevolle elementen in. Zo komt er veel meer ruimte voor 

speelplekken voor zowel jongere als oudere kinderen. En de eventuele komst van 

een horecagelegenheid biedt ook kansen. Een gedeeltelijk aanlijngebod voor 
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honden op bepaalde plekken in het gebied tijdens het hoogseizoen is voor ons ook 

bespreekbaar, maar een permanent aanlijngebod schiet zijn doel voorbij.’’ 

 

Aanpassing ontwerp 

De hondenvrienden bepleiten aanpassing van het gemeentelijk definitief ontwerp - 

waartegen tot 17 november bezwaar kan worden gemaakt – op twee onderdelen. 

Géén 12 maanden, maar 6 maanden per jaar honden aanlijnen rond een kleiner 

deel van de Grote Plas.  

 

Ook het gebied rond de Kleine Plas gaat veranderen. “Als natuurliefhebbers zijn we 

blij dat er ruimte komt voor meer natuurontwikkeling”, zegt Filippo. De gemeente 

wil een permanente aanlijnplicht op de helft van het verharde pad. “Maar de 

aanlijnroute is overbodig is als de gemeente er struweel bij aanplant. Dat creëert 

een hoge biodiversiteit en houdt loslopende honden op afstand. Negeert de 

gemeente dit advies, dan is een aanlijnplicht in het broedseizoen van 15 maart tot 

15 juli, een functioneel alternatief voor een permanente aanlijnplicht.” 

Als gedragstherapeut van dogNL, het centrum voor hond en gezin in Oegstgeest, 

onderschrijft Janette Haring de noodzaak voor honden om te kunnen loslopen. “Dat 

is nodig voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ze kunnen onze hectische 

wereld beter aan als ze dagelijks hun stress van zich af kunnen lopen en spelen. Zo 

helpen wij honden evenwichtig te functioneren. Daar heeft de samenleving ook 

baat bij”, meent Haring. “Daarnaast is vrij met je hond kunnen wandelen, ook goed 

voor ons eigen welzijn. Vrij wandelend tóch in contact zijn met je hond, maakt 

gelukkig.” 

Meer informatie over het indienen van zowel steunbetuigingen als zienswijzen is te 

vinden op www.platformhondenvrienden.nl. 

NIET VOOR PUBLICATIE: 
Via deze link zijn onderstaande illustraties met suggesties voor fotobijschriften te 

downloaden: 

 

IMG_4140b: Wethouder Jos Roeffen (l) neemt ruim 2400 steunbetuigingen in 

ontvangst van Brenda Filippo namens Platform Hondenvrienden. (Foto: Mariska de 

Graaff) 

IMG_4338: Wandelaars met loslopende honden bij de Klinkenbergerplas. (Foto: 

Mariska de Graaff) 

IMG_4428: Spelen en zwemmen bij het hondenstrand, een trekpleister voor 

honden en hun begeleiders. In het plan komt er een tweede strandje bij. “We zijn 

er blij mee, want met warm en zonniger weer is het hier nu tjokvol honden en 

mensen”, aldus Brenda Filippo van Platform Hondenvrienden. (Foto: Mariska de 

Graaff)  

Plattegrond: Het voorstel van Platform Hondenvrienden met een 

seizoensgebonden aanlijnplicht (Illustratie: PJay Frith) 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met 

Brenda Filippo, 06-55338471 

http://www.platformhondenvrienden.nl/
https://kolenkid.stackstorage.com/index.php/s/9yqSz5qzpWA9tjc

