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 Hondenlosloopveldje 

Wat is de ideale 
situatie? 

In Bleskensgraaf een veldje dat is omheind waar honden los mogen 
lopen en uit kunnen rennen.   

Wat gaat er goed? Er is een appgroep van hondenbezitters in Bleskensgraaf (+/- 20 
personen). Bij de appgroepleden is het besef er dat hondenpoep 
opgeruimd moet worden en ze spreken andere hondenbezitters er 
ook op aan. 

Wat kan er beter? Op dit moment is er geen veilige plek om je hond uit te laten in 
Bleskensgraaf. Langs alle wegen is er direct gevaar dat je hond 
wordt aangereden door een auto. Verder zijn er twee 
blindengeleidehonden in Bleskensgraaf. Deze honden hebben veel 
baat bij even loslopen of uitrennen. Om goed te kunnen werken 
moeten ze af en toe ook ontspannen, “even gewoon hond zijn”. 
KNGF Geleidehonden heeft Bleskensgraaf bezocht en is verbijstert 
over het gebrek aan voorzieningen. 

Wat kunnen 
inwoners zelf doen? 

De leden uit de appgroep willen graag meedoen. Van zoeken naar 
een geschikte locatie, meedenken over de inrichting tot het 
poepvrijhouden van het veldje. Ook willen ze met de 
klankbordgroep in gesprek over middelen die nodig zijn voor de 
aanleg van het veldje.  

Wat kan de 
gemeente doen? 

Zoeklocaties:  
- Grasveld Wilgenpad/Pinksterbloemstraat 
- IJsbaan Zevenhovenstraat (nadeel in de winter onder 

water) 
- Particuliere weilanden zoals Boer Korevaar bij de zuivering 

(nadeel geen zekerheid in de continuïteit)  
 

Hoe ziet een ideaal veld er uit: 
- Centraal gelegen 
- 20m x 50m of groter 
- Omheind 
- Bankjes 
- Poepzakjes en een afvalbak 
- Rioolbuis of een grote boomstam 
- Schaduw 

Andere partijen? Hardinxveld, Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers hebben al een 
losloopveld. Wat is daar goed en wat kan beter?  
Klankbordgroep 
Eventueel projectontwikkelaars, veldje integreren in een nieuw te 
bouwen wijk. 
Arkel wil ook graag een omheind losloopveld 

 


