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Interview met Anne Marie Cannoo
“Het hondenbeleid is een succes”
Anne Marie Cannoo (45) is beleidsadviseur openbare ruimte bij stadsdeel Zuideramstel en
was nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe hondenbeleid. Zelf woont ze
in het centrum van Amsterdam en werkt alweer zeven jaar bij het stadsdeel. Anne Marie
Cannoo (spreek uit Kanno) heeft gestudeerd en gewerkt bij de Universiteit van Amsterdam
en volgt daar inmiddels ook weer een nieuwe studie. Kantoor en bibliotheek werden een
tijdlang verlaten voor de functie van reisbegeleider en bijbehorend verblijf in verschillende
werelddelen. Zij heeft nu geen hond meer, maar vroeger ging ze nergens heen zonder haar
Gordon en Ierse Setter. Frank Warendorf sprak met haar.

Anne Marie Cannoo

1. Waarom een nieuw hondenbeleid?
De hoofdreden is dat kinderen ongestoord in het stadsdeel moeten kunnen spelen, zonder
angst om aangevallen te worden door een hond of het risico te lopen in hondenpoep te
trappen. Daarnaast is hondenpoep in de plantsoenen hinderlijk voor de werklieden van de
afdeling Groen. Verder zijn er borders met kwetsbare planten die tegen honden moeten
worden beschermd. Daarom is er een algehele opruimplicht voor hondenpoep gekomen,
zijn er automaten met zakjes geplaatst en zijn de verbodsgebieden opnieuw vastgesteld. Het
was nodig om duidelijke regels te stellen en bekend te maken zodat er ook gehandhaafd
kan worden. Er is bijvoorbeeld één soort verbodsbord geplaatst. Vroeger was er een
verscheidenheid aan borden.
2. Er zijn verbodsgebieden, aanlijngebieden en losloopgebieden. Hoe weet een
parkbezoeker waar wat geldt?
Op de website van het stadsdeel staat een kaart waarop de gebieden zijn aangegeven en
waarop is aangeven waar de automaten staan. Binnenkort komen er in het park twee
paneelkasten met een kaart. Ook zijn er nieuwe verbodsborden geplaatst. Men moet
ervan uitgaan dat overal een aanlijnplicht geldt. Op de kaart kan men zien waar in het
stadsdeel losloopgebied is. Wie zijn hond wil laten loslopen, moet dus weten of hij
zich in losloopgebied bevindt. De plicht om hondenpoep op te ruimen geldt overal en
hondenuitlaters zijn verplicht om een opruimmiddel bij zich te hebben.

Honden in het park.

3. Niet iedereen heeft internet. Waarom is er in de folder van het stadsdeel geen
kaartje opgenomen?
De folder Honden in Zuideramstel was te klein om de kaart in op te nemen. Het zou te
duur worden om bij het voorlichtingsmateriaal een aparte kaart beschikbaar te stellen.
Zoals gezegd komen er in het park paneelkasten met een kaart, zodat vanaf dat moment
iedereen kan weten waar wat geldt.
4. Wanneer is het nieuwe beleid ingevoerd?
Op 4 oktober 2007. Op die dag zijn op veertig plaatsen in het stadsdeel automaten voor
hondenpoepzakjes geplaatst en zijn er in de hele stad campagnes gevoerd om de inwoners
op de hoogte te stellen. Over een jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd, dus in
oktober 2008.
5. Wat gebeurt er als een loslopende hond in aanlijngebied komt?
Het is niet zo dat achter iedere boom een handhaver staat. Men moet er zelf voor
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zorgen dat de hond tijdig wordt aangelijnd en dat er geen ongelukken gebeuren bij het
oversteken van wegen en paden. Laatst is iemand in het Beatrixpark gewond geraakt
door een loslopende hond. Dit was trouwens in losloopgebied. Honden die agressief
of onbetrouwbaar zijn moet men natuurlijk niet zomaar los laten lopen, ook niet in
losloopgebieden.
6. Het losloopgebied is met groen aangegeven, maar de paden in het losloopgebied zijn
op de kaart niet groen ingekleurd. Wat betekent dat? Moet men op de paden de hond
altijd aangelijnd houden?
De paden in het losloopgebied zijn inderdaad niet groen ingekleurd. De paden moesten op
de kaart zichtbaar blijven, want ze zijn belangrijk voor de oriëntatie. Dat was de enige reden
om ze niet groen in te kleuren. Honden mogen dus in het losloopgebied ook op de paden
vrij rondlopen. De bedoeling is wel dat de hond eerst zijn behoefte doet op of naast het
pad en pas daarna desgewenst door de bosjes gaat lopen, zodat de hondenbezitter de poep
gemakkelijk kan opruimen. De meeste mensen kennen hun hond heel goed en weten op
welk soort plekken de hond zijn behoefte doet. Als dat in de bosjes is, moet dat uiteraard
ook worden opgeruimd. Ook in de goot mag de poep niet meer blijven liggen. Dat geldt
voor de hele stad.
7. Functioneren de automaten goed?
De automaten zijn een succes. De zakjes worden er niet uitgetrokken door de jeugd.
Vandalisme komt eigenlijk niet voor. We hebben ervoor gekozen om de automaten niet te
combineren met een wegwerpmogelijkheid, omdat het dan een kostbare zaak zou worden.
De kosten van het legen zouden namelijk te hoog worden. Nu moeten de volle zakjes dus in
de afvalbakken en de ondergrondse containers die er al zijn. Dit gaat goed.
8. Is het nieuwe beleid een succes?
Ik vind van wel. Ik zie steeds meer mensen die hondenpoep opruimen. Er zijn ook
nauwelijks klachten over de indeling die is gemaakt. In Buitenveldert was een plek waar
het hondenverbod te ruim was ingetekend. Dit hebben wij gewijzigd. Ook zijn er wel
telefoontjes geweest van bewoners uit Buitenveldert die van mening zijn dat honden op
speelpleintjes moeten worden toegelaten, omdat er toch geen kinderen zouden spelen. Dit
heeft niet tot aanpassing geleid. Als er echter een onmogelijke situatie is ontstaan, moet men
dat altijd melden. Het stadsdeel is ervoor om zo goed mogelijk voor alle burgers te zijn.
9. Hoe wordt het nieuwe beleid gefinancierd?
De automaten waren de grootste investering. Deze zijn betaald met het geld dat vrijkwam
door het opheffen van de hondenuitlaatstroken. Deze stroken waren namelijk kostbaar
doordat de poep moest worden verwijderd en doordat om de zoveel tijd nieuw zand moest
worden aangebracht.
10. Weet u dat in het park niet alle verbodsgebieden zijn aangegeven met
verbodsborden? Het kleine speelplaatsje achter het St. Nicolaas Lyceum is
verbodsgebied voor honden, maar borden ontbreken.
Ik wist niet dat bij het kleine speelplaatsje verbodsborden achterwege zijn gebleven. Dit
soort zaken kan worden gemeld aan Serge Netten (serge.netten@zuideramstel.amsterdam.
nl).

Het probleem van de
hondenpoep moet stapje voor
stapje uit de wereld worden
geholpen.
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11. Bij de ingang naar het kinderbadje is sinds de jaarwisseling het hondenverbodsbord
van de paal geschroefd. Dit is nog steeds niet hersteld. Hoe kan dat?
Dat weet ik niet. Je moet er niet vanuit gaan dat de werklieden van de afdeling Groen of de
afvalinzameling dit zelf melden. Ook hiervoor kan Serge Netten worden benaderd.
12. Aan de zuidzijde van het park zijn circa 1995, bij de aanleg van de Natte vallei,
groene bordjes aangebracht met de tekst “Honden aanlijnen in verband met kwetsbare
beplanting SVP”. Deze bordjes staan nu voor een deel bij losloopgebied en een deel bij
verbodsgebied. Dit is verwarrend. Waarom worden deze bordjes niet weggehaald? Wij
hebben dit in het vierseizoenenoverleg met het stadsdeel aan de orde gesteld, maar er
gebeurt niets.
Ik ken deze bordjes niet. Ik weet niet waarom ze niet zijn weggehaald. Het
vierseizoenenoverleg is waarschijnlijk niet het meest aangewezen overleg voor dit soort
zaken.
13. Vroeger hadden we Ed Helder aan wie wij dit konden melden en dan ging hij
erachter aan. Dat werkte heel goed. Waarom kost het nu zoveel moeite?
Dat komt doordat de afdeling Buurtgericht werken is opgeheven. Als er niets gebeurt, kan
dit aan de verantwoordelijke wethouder worden gemeld. Voor het hondenbeleid is dit Paul
Slettenhaar, de vervanger van Erik Koldenhof, die naar stadsdeel Centrum is vertrokken.
14. Loopt het stadsdeel voorop met het nieuwe beleid?
Ja, wij zijn het eerste stadsdeel dat een sluitend hondenbeleid heeft. De Dierenbescherming
heeft een overzicht van de stand van zaken in de stadsdelen. Het is volgens mij ook schoner
geworden. Ik vind de burgers van het stadsdeel nette mensen, ook aan de telefoon merk ik
dat. De emoties kunnen soms wel hoog oplopen, maar men blijft toch beleefd. Toch zie
ik zelf nog wel mensen in het stadsdeel die de poep van hun viervoeter niet opruimen. Ik
zeg er meestal niets van. Het probleem van de hondenpoep moet stapje voor stapje uit de
wereld worden geholpen.
Naschrift
Zie voor de kaart met de gebieden www.zuideramstel.amsterdam.nl > Wonen in
zuideramstel > Openbare ruimte en groen. Zie ook www.vriendenbeatrixpark.nl/
hondenbeleid.htm en de plattegrond op p. 8 van deze nieuwsbrief. De paneelkasten voor
het hondenbeleid zijn op 13 maart in het park geplaatst. Omdat er maar geld is voor acht
kasten in heel Zuideramstel zijn er slechts bij twee ingangen van het park paneelkasten
geplaatst. Na verloop van tijd zal worden bezien of dat er meer moeten worden
(telefonische informatie d.d. 6 maart 2008 van Serge Netten, stadsdeel Zuideramstel). Op
11 maart is een nieuw bord op de paal bij de ingang naar het kinderbadje gemonteerd.

