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U bent te gast in  
een natuurgebied
Waarom mag de hond niet altijd mee?

Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich al sinds 
1936  in voor het behoud van het weidse Zeeuwse 
landschap. Het Zeeuwse Landschap beheert grote en 
kleine natuurgebieden en cultuurhistorische pareltjes, 
waaronder bijzondere historische boerderijen 
en vliedbergen. Dankzij de vele wandelroutes, 
uitkijkpunten en excursies is er volop gelegenheid  
van al dit moois te genieten. 

Honden zijn niet in al onze gebieden welkom.  
Op www.hetzeeuwselandschap.nl/natuur vindt u de 
gebieden waar u samen met uw hond kunt wandelen. 

Stichting Het Zeeuwse Landschap
Bezoekadres: Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp
Postadres: Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand
T 0113-569110  |  E  info@hetzeeuwselandschap.nl

Het is natuurlijk fijn om buiten lekker met de hond te 
wandelen. Helaas mogen ze in veel van onze gebieden 
niet mee, of alleen aan de lijn. Daar hebben we goede 
redenen voor. In deze folder leest u waarom.

Natuurgebieden heten niet voor niets natuurgebieden: 
ze zijn bedoeld om de natuur de ruimte te geven. Daarbij 
willen we ook zo veel mogelijk mensen van de natuur 
laten genieten. Het welzijn van de dieren die in het gebied 
leven staat echter voorop!

Daarnaast moeten we rekening houden met de wensen 
van de andere bezoekers. En, ook heel belangrijk, 
de gezondheid en welzijn van het vee dat in onze 
natuurgebieden graast.

www.hetzeeuwselandschap.nl



Honden en  
andere dieren

Andere 
recreanten 

Veiligheid van 
ons vee

Alle honden hebben een jachtinstinct. Als een hond 
‘wild’ ruikt, wordt dat instinct geprikkeld en wil de hond 
het dier dat hij ruikt opsporen. 

Loslopende honden op ontdekkingstocht kunnen broedende 
vogels, of jonge dieren zoals hazen of reekalfjes verstoren, 
verwonden of zelfs doden. Het achtervolgen van wild kan  
ook voor de mens gevaarlijke situaties opleveren:  
de opgejaagde dieren kunnen in blinde paniek de weg 
opschieten met alle mogelijke gevolgen van dien.

Vogels 
Veel weidevogels nestelen in het veld. Als ze, bijvoorbeeld 
door honden, worden verstoord, vliegen ze op en laten hun 
nest onbeheerd achter. Eieren of jonge kuikens zijn dan een 
gemakkelijke prooi voor roofdieren.

Veel vogels zoeken hun voedsel op de grond. Wanneer ze 
moeten opvliegen, eten ze minder; ook kost het opvliegen 
veel energie. Als dit vaak gebeurt verzwakken de vogels en 
krijgen ze minder jongen. 

De wandelaars en fietsers die onze natuurgebieden 
bezoeken, willen hun vrije tijd in de natuur graag 
ontspannen doorbrengen.  

Velen hebben geen last van al dan niet loslopende honden 
van andere bezoekers. Maar een deel van de mensen is bang 
van honden. En niet iedereen vindt het leuk als een hond 
tegen ze opspringt, komt snuffelen of luid blaffend achter 
de fiets aanrent. Stichting Het Zeeuwse Landschap wil zulke 
situaties voorkomen. 

In veel van onze gebieden loopt vee: runderen, schapen 
en paarden. Zij helpen ons bij het beheer van de natuur: 
ze houden het gras kort en zorgen voor een gevarieerde 
begroeiing. Hoewel vee kan wennen aan de aanwezig-
heid van honden, is dat bij ons lastig: wij werken met 
seizoensbegrazing, vaak met jongvee. De dieren kunnen 
onrustig worden door de aanwezigheid van honden,  
wat tot onveilige situaties kan leiden. 

Gezondheidsrisico’s voor vee
Uw hond kan ongemerkt ziektes overdragen op het vee  
in onze natuurgebieden, ook als uw hond zelf gezond is.  
Via hondenpoep in het gras (voer van het rund) kunnen  
parasieten de overstap maken naar vee en zo vruchtbaar-
heidsproblemen en abortus bij koeien veroorzaken.  
Wanneer uw hond in aanraking is geweest (bijvoorbeeld 
door besmet voedsel) met de parasiet Neospora caninum, 
kan hij deze bij zich dragen, zonder er zelf ziek van te zijn! 
Door overdracht van de parasiet via hondenpoep kan het 
vee vervolgens ziek worden.

Let op: controle!

In de natuurgebieden waar honden welkom zijn, 
moeten ze aan een fysieke lijn gehouden worden.  
Onze boswachters zien een elektronische halsband 
niet als aangelijnd. Als honden los mogen lopen,  
is dat aangegeven.

Boswachters spreken eigenaren aan op loslopende  
honden en op het betreden van een natuurgebied 
met hond, waar dit niet is toegestaan. Een handhaver 
van Het Zeeuwse Landschap kan voor beide een 
bekeuring uitschrijven. 

Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden. Ook voor  
honden die ‘niets doen’ of die aan de lijn zitten. In onze 
natuurgebieden staat het belang van de dieren die in het  
gebied leven voorop!


