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Nieuw hondenbeleid
Op 4 oktober 2007 heeft stadsdeel
Zuideramstel nieuwe regels over honden
in de openbare ruimte ingevoerd. Het
stadsdeel is opgedeeld in gebieden waar
honden niet mogen komen, waar ze wel
mogen komen, maar alleen aangelijnd en
waar ze mogen loslopen. De algemene regel
- op grond van art. 11.2 van de APV - is
dat honden altijd aangelijnd moeten zijn
behalve in de losloopgebieden. Dus is het
belangrijk dat de hondenbezitters weten
waar de losloopgebieden zijn. En dat is niet
eenvoudig!
In de folder die in oktober is verspreid was
geen kaartje van de gebieden opgenomen,
maar werd verwezen naar de plattegrond
die op de website van het stadsdeel
staat en naar een telefoonnummer. De
informatieverstrekking was dus wel erg
pover. Op de website van het stadsdeel staat
weliswaar dat de losloopgebieden zijn te
herkennen aan speciale borden, maar deze
heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Pas in maart 2008 zijn er op verschillende
plaatsen in het stadsdeel plattegronden
in paneelkasten geplaatst waarop de
gebiedsindeling is weergegeven. Ook in
het park zijn twee van die paneelkasten
geplaatst. De ene werd aan de westzijde
van het Boerenweteringpad geplaatst, de
ander ten zuiden van de Rosenthalbank.
Hopelijk zijn de paneelkasten als u dit stukje
leest inmiddels - op ons verzoek - naar de
ingangen verplaatst, want wij vinden dat
in het monumentale deel van het park
geen grote paneelkasten thuishoren. Op de
plattegronden in de paneelkasten staan de
losloop- en aanlijngebieden in het gehele
stadsdeel.
Het nieuwe beleid heeft tot gevolg dat u de
hond aangelijnd moet houden als u het park
binnenkomt via het Boerenweteringpad,
het snipperpaadje daarnaast, via de ingang
naast de Kapel van de Vrouwe van alle
Volkeren (Diepenbrockstraat 3) of aan

de oostzijde van het park, dus vanaf de
RAI. Als u via het Berkenlaantje, de
ingang Diepenbrockstraat t.o. Herman
Gorterstraat, de Cornelis Dopperkade
of de brug bij de Princesseflat het park
binnenkomt, mogen de honden loslopen.
De gehele oostzijde van het park is
aanlijngebied. De hond mag pas los in
het Berkenlaantje, op de paden naast de
bloemenweide en de grote speelweide
en op het pad aan de oostzijde van het
basketbalveld inclusief de brug naar de grote
speelweide en de brug in de Groene zoom.
De Natte vallei is losloopgebied, maar niet
de uitkijkheuvels en de ingangen aan de
westzijde. Ook de gehele kastanjering, de
coniferenhoek en de Prinses Irenestraat zijn
aanlijngebied. Op het voetpad achter het St.
Nicolaas Lyceum mag de hond wel los. Let
er ook op dat het pad van de kastanjering
naar het zuiden aanlijngebied is tot aan de
grote speelweide en dat de hond ook op het
ereplateau aangelijnd moet zijn.
De losloop- en verbodsgebieden ziet u
met groen resp. rood aangegeven op de
plattegrond op p. 8. De gele rechthoekjes
met de B van Bello geven aan waar de
hondenpoepzakjesautomaten staan.
Hopelijk is het zo duidelijk. Voor meer
informatie verwijs ik naar het interview
met Anne Marie Cannoo van stadsdeel
Zuideramstel dat op p. 10 is opgenomen.
Frank Warendorf

Op dit pad mogen de honden los.

Ook hier mag de hond los.

