
Met je hond in 

de (vrije) natuur    
 

 
Samen met je hond wandelen in de vrije natuur. Voor je hond en jezelf een 
heerlijk ontspannende bezigheid. Maar er zijn aan het wandelen met je hond in 
de natuur een paar regels waar je je aan moet houden. 
Want onze natuur in Limburg is mooi en uniek. Maar ook kwetsbaar. En daarom 
is bescherming noodzakelijk. Je hond mag vaak loslopen op wegen en paden in 
de natuur. Als dat niet mag, staat het vaak op borden aangegeven, of vermeld in 
de Algemene politieverordening van de lokale gemeente. 

Loopt je hond los, zorg er dan voor dat je jouw hond steeds onder controle houdt 
en in het zicht hebt. Als je hond ongecontroleerd losloopt in de natuur, kan dit 
namelijk vervelende gevolgen hebben. Denk hierbij aan: 

   

                                   

 

 

 

➢ Opjagen en verwonden van wild, zoals konijnen, hazen, reeën en 
watervogels. Vooral reeën in paniek rennen vaak de weg op of tegen 
puntdraadafrastering met zware verwondingen of een pijnlijke 
doodsstrijd tot gevolg. 

➢ Stress bij vee in de weilanden of bij schapenkuddes op de hei. 
➢ Beschadiging van gewassen en (beschermde) planten.  

➢ Veroorzaken van de runderziekte neospora caninum door 
hondenuitwerpselen. Kalveren worden hierdoor dood geboren. 

➢ Veroorzaken van de hondenziekte parvo door hondenuitwerpselen. 
➢ Afschrikken van andere wandelaars of fietsers. 
➢ Gevechten met andere honden. 
➢ Het oppakken door je hond van besmette dieren (hondsdolheid!). 

 

 



Tips voor het wandelen  

met je hond in de natuur  

 
 

➢ Hou je hond aangelijnd waar het moet. Lees 
de borden bij ingang van het wandelgebied. 

➢ Hou je hond altijd onder controle (appèl). 
Zorg dat je hond altijd in het zicht is en let 
op de lichaamssignalen van je hond. 

➢ Laat je 'hond geen akkers en weilanden 

betreden. Jonge aanplant is kwetsbaar. Laat 

je hond zijn behoefte niet doen in weilanden 

in verband met het verspreiden van ziektes 

bij vee. Via met uitwerpselen vervuild gras 

en hooi worden koeien vaak besmet met 

dierziekten. 

➢ Zorg ervoor dat je hond kort aangelijnd is 

bij het passeren van andere wandelaars of 

fietsers. De meeste bezoekers van 

natuurgebieden komen voor ontspanning 

en rust. Sommige bezoekers vinden het 

niet fijn als een hond enthousiast tegen ze 

opspringt of blaffend op ze komt afrennen. 

Vooral kinderen zijn bang voor honden. 

Wij willen graag dat iedereen zich in de 

natuur thuis voelt, ook diegenen die een 

hond liever uit de weg gaan. 

➢ Als je hond weinig tot geen overlast 

veroorzaakt in een gebied richting andere 

bezoekers, wild en vee, is de kans groter 

dat je nog lang van deze wandelplekken kunt genieten. Aanlijnplicht 

voor honden en afsluiting van een gebied voor honden is bijna altijd 

het gevolg van onplezierige ervaringen. 

 

Wij wensen jou en je hond een fijne wandeling toe in 
onze mooie Limburgse natuur. 

 
 
 
 
 



 

  Natuur onder beheer 
 

Veel natuurgebieden in Limburg zijn onder beheer van een terreineigenaar. Bijvoorbeeld 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een Landschapsstichting of een Waterschap. 

Afhankelijk van het soort terrein gelden er regels waar bezoekers zich aan moeten houden. 

Honden moeten in deze gebieden vaak aan de lijn worden gehouden. Als je zo’n gebied 

binnengaat staan er meestal borden met regels die op dat terrein gelden. Lees deze goed, ze 

staan er niet voor niets!!  Als hondenbezitter moet je op de hoogte zijn van de wetgeving die 

voor jou van toepassing is.  

Dit zijn de belangrijkste wetten : 

De flora- en faunawet 

In de Flora- en Faunawet staat dat iedereen verplicht is te verhinderen dat een dier (dus ook 

alle honden) dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, 

doodt, verwondt, vangt of bemachtigt (artikel 16, lid 3). En dat is al snel aan de orde. De weet 

gaat ook over beschadigen of vernielen van nesten, holen en beschermde planten. 

Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht kent twee overtredingen die van belang zijn : 

1. Het overtreden van de regels op andermans gronden. De bordjes van de terreineigena-

ren zijn hierop gebaseerd. 

2. Het betreden van weilanden van mei t/m oktober en, het hele jaar door, het betreden 

van ingezaaide akkers. In die periode door een wei van de boer lopen is dus zonder-

meer strafbaar. 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Iedere gemeente kent een APV met daarin de regels waaraan een hondenbezitter moet 

voldoen. Deze regelgeving geldt voor de hele gemeente. Dus behalve voor woonwijken ook 

voor de buitengebieden. Het is raadzaam om goed op de hoogte te zijn van de lokale APV. 

Kijk daarvoor op de website van de betreffende gemeente.  

Burgerlijk Wetboek deel 6 

Het Burgerlijk Wetboek regelt de aansprakelijkheid van hondeneigenaars. Je hond kan 

immers niet aansprakelijk worden gesteld voor aangerichte schade. Bij schade en ongelukken 

die zijn ontstaan door toedoen van een hond, is de eigenaar per definitie aansprakelijk voor de 

geleden schade. 

 

De Groene Brigade van de Provincie Limburg ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van 

het Limburgse buitengebied. Deze zes buitengewone opsporingsambtenaren (boa) werken 

nauw samen met politie, jachtopzichters, en boa's van gemeenten en terreineigenaren zoals 

Staatsbosbeheer. 

De Groene Brigade is geüniformeerd, gewapend en duidelijk herkenbaar. Bij een overtreding 

van de geldende regels in een terrein, kunnen zij een proces-verbaal opmaken tegen de 

eigenaar of geleider van een hond. Tegen bekeuringen kun je je niet verzekeren. 
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