7 MEI 2016
Beste lezers,
Dank voor uw steunbetuigingen aan ons platform!
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken rond de herinrichting
van de Klinkenbergerplas.
Tot nu toe is ‘de Klink’ altijd een gebied geweest waar mensen met loslopende honden
overal konden wandelen. Er dreigt nu echter een flinke uitbreiding van de aanlijnplicht,
waardoor het huidige losloopgebied fors krimpt.
Hieronder zetten we het e.e.a. op een rij.
Status Klinkenbergerplas als losloopgebied:
Een van de uitgangspunten voor de herinrichting is door de gemeente vastgesteld als:
de wandelroute voor honden blijft.
Helaas is hiermee nog niet benoemd wat dit betekent voor het wandelen met loslopende
honden.
We hebben nog geen duidelijkheid of zekerheid over de status van de Klink als
losloopgebied.
Klankbordgroep Klinkenbergerplas:
De gemeente heeft de zogeheten Klankbordgroep Klinkenbergerplas samengesteld. Met
daarin o.a. omwonenden, gebruikers en ook leden van Platform Hondenvrienden (PH).
De klankbordgroep is op 21 maart voor het eerst samengekomen. Die avond heeft de
gemeente een tekening en plan gepresenteerd, het zogenoemde concept Voorlopig
Ontwerp (cVO).
De leden van de klankbordgroep werden onderverdeeld in 5 themagroepen, die de
opdracht kregen om feedback te geven op dit cVO. Dat is op 11 april gebeurd.
Meer informatie daarover staat op onze website.
Dreigende uitbreiding aanlijnplicht:
Sinds jaren geldt er een aanlijnplicht van 1 april tot 1 oktober aan de westzijde van de
Klink bij het recreatiestrand t/m de ligweide van de Grote Plas.
Wij hebben de gemeente voorgesteld om de tijdsduur samen te laten vallen met
vakantieperioden, namelijk van 15 april tot 15 september.
Inmiddels is gebleken dat een forse uitbreiding van de aanlijnplicht dreigt op 2 plekken.
Plek 1:
In het cVO wordt het verharde pad tussen beide plassen naar het oosten (= zijde van het
hondenstrand) doorgetrokken naar de grote heuvel met een uitzichtpunt. De gemeente
wil graag dat het huidige aanlijngebod wordt verlengd vanaf de ligweide t/m het
uitzichtpunt.
Plek 2:
Daarnaast wil het merendeel van de leden van themagroep Natuur/Biodiversiteit een
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aanlijnplicht rondom de Kleine Plas, “minimaal in de broedtijd”.
Indien dit gebeurt, krimpt het losloopgebied drastisch. Zeker in de lente en
zomer, maar wellicht ook permanent.
Belang van loslopen:
We blijven het belang van loslopen benadrukken bij de gemeente. Loslopen is essentieel
voor het welzijn van zowel een hond als zijn eigenaar. Aangelijnd lopen kan daarom nooit
een alternatief vormen voor loslopen. Er moet ruimte zijn om dat te kunnen doen.
De gemeente redeneert op dit moment dat er nog plek overblijft om los te lopen. Zij gaat
hierbij echter voorbij aan het feit dat de Klink tot de belangrijkste wandelgebieden in de
regio behoort, waar recreanten met loslopende honden welkom zijn. Zeker in de lente en
zomer wanneer we op veel plekken niet meer mogen komen of moeten aanlijnen. Met
andere woorden: elk stuk losloopgebied dat verloren gaat bij de Klink, geeft extra
recreatiedruk in de rest van het gebied.
Wat doen wij?
Platform Hondenvrienden doet er alles aan om de Klink als losloopgebied te behouden.
Wij denken actief mee en komen met realistische oplossingen, zodat het gebied zowel
aantrekkelijker als natuurlijker wordt en tevens losloopgebied kan blijven.
Wat kunt u doen?


Like en volg ons op Facebook en Twitter



Help ons zoveel mogelijk steunbetuigingen uit Oegstgeest te krijgen.
Stuur de link naar dit invulformulier rond.
We zijn blij met alle steunbetuigingen van inwoners uit de Leidse regio en Duinen Bollenstreek, want we weten dat de Klink als losloopgebied een regionale
functie heeft. Op dit moment is het echter essentieel dat er nog méér steun
uit Oegstgeest zichtbaar wordt.



Bent u een Hondenvriend zónder hond, mail dan naar
info@platformhondenvrienden.nl. Wij zetten u graag speciaal in het zonnetje.



Wees een voorbeeldige gebruiker van de Klink
Het gedrag van honden en hun eigenaren/begeleiders ligt onder een vergrootglas.
Hierbij gaat alle aandacht naar ‘enkelingen’ en is er helaas (nog) geen oog voor
de goedwillende hondeneigenaren. Dus:
o Ruim overal hondenpoep op (er geldt een opruimplicht, ook al staat er
nergens een bord met die tekst! Laat volle zakjes niet achter)
o Houd u aan de aanlijnplicht in het recreatiedeel (van 1 april tot 1
november)
o Zorg ervoor dat uw hond(en) geen anderen (zowel mensen als
honden) lastigvalt.
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