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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Herstructurering hondenloopweide ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, 

artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 

door de Gemeenteraad bepaald. 

Redenen:  

Hondenloopweiden aan herstructurering toe: 

Er zijn weinig wetenschappelijk onderbouwde studies over het effect van groen op honden en het 

nut hiervan. Wel zijn veel mensen het eens over het feit dat een groene omgeving leuker is voor hun 

hond dan een saai hok. Hondeneigenaren gaan steeds vaker naar hondenweides omdat ze zien dat 

hun viervoeter hier gelukkig van wordt. In de praktijk blijkt er echter nog veel werk aan de winkel. 

Nog te weinig mensen weten hoe ze een hondenweide moeten gebruiken.  Dit was ook één van de 

belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Lize Vanhengel, bachelor Agro- en Biotechnologie 

Groenmanagement (PXL Hasselt). 

Een hondenweide moet als extra gezien worden en niet als enige dagelijkse beweging van de hond. 

Op deze manier vermijdt men incidenten en kan de hond op een rustige manier zijn ding doen.  

Ook steden en gemeenten hebben veel interesse in hondenweides, maar leggen deze vaak aan 

zonder zich vooraf goed te informeren. De locatie is vaak de belangrijkste en enige factor waar 

rekening mee gehouden wordt. Investeren in een mooie hondenweide middenin de stad zonder een 

duidelijk reglement schiet het doel voorbij. Dit leidt vaak tot onveilige situaties die de honden niet 

ten goede komen. Zo is niet de grootte van de weide de belangrijkste factor, maar hoe de weide 

georganiseerd is én hoe nauwgezet hondenbaasjes de regels volgen. Oostende investeerde de 

voorbije jaren in heel wat hondenloopweide in onze stad. De vraag dwingt zich echter op, of deze 

voldoen aan de behoeftes van het dier?  

 

 

 



 

Wat zijn de voorwaarden voor een goede hondenweide? 

Uit het onderzoek van Lieze Vanhengel zijn een aantal belangrijke conclusies samen te vatten: 

o een degelijke afsluiting minimum 1,20 m hoog is met een draad tot op de grond 

o een avontuurlijk aangelegd terrein om de honden meer uitdaging te bieden: afwisseling 

tussen open vlaktes, bosjes met struiklaag, zandige vlaktes, vijvers, hoger gras, kort gemaaid 

gras en hindernissen zoals boomstammen, takken, tunnels en bruggen, ... 

o behoudt van overzicht van het terrein 

o voldoende schaduw voorzien 

o geen drinkbakken of andere speeltjes plaatsen (bezitsgedrag honden vermijden), wel en 

gezamenlijk waterpunt voorzien waar hondeneigenaars terechtkunnen voor drinkwater voor 

hun hond. 

Onze vragen en suggesties:  

Pro-Actief Oostende als Onafhankelijke Burgerpartij wil onze stad dierenvriendelijker maken. 

Hieromtrent willen wij het stadbestuur sensibiliseren de nodige maatregelen te nemen. Voor onze 

burgerpartij voldoen de hondenloopweide niet aan de nodige normen als ook infrastructuur die de 

dieren ten goede moeten komen.  

➢ Is het stadsbestuur bereid voor de nodige infrastructuur te zorgen op de reeds bestaande 

hondenloopweiden in onze stad?  

 

➢ De bestaande hondenloopweiden te willen voorzien van een omheining ?  

 

➢ Het voorzien van een avontuurlijk aangelegd terrein om de honden meer uitdaging te 

bieden: afwisseling tussen open vlaktes, bosjes met struiklaag, zandige vlaktes, vijvers, 

hoger gras, kort gemaaid gras en hindernissen zoals boomstammen, takken, tunnels en 

bruggen, zoals in de studie van Lize Vanhengel voorzien ?  

 

➢ Ervoor te zorgen, dat de dieren voldoende schaduw kunnen vinden op zonnige warme 

dagen ?  

 

➢ Een gezamenlijk waterpunt te willen voorzien waar hondeneigenaars terechtkunnen voor 

drinkwater voor hun hond ?  

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


