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de versnelde aanleg van het hondenuitrenveld aan de Steinhagenseweg als aanvulling op het uitrenveld op 
de Boekentuin 

Inleiding: 

In Snel S Polanen is het thema hondenuitrenveld al enkele jaren een gevoelig onderwerp. Momenteel ligt er 
- als proef - een niet-omheind uitrenveld op de Boekentuin. Binnen de wijk bestaan tegengestelde 
meningen over het functioneren van dat veld. Één groep vindt het veld prima functioneren terwijl anderen 
grote tekortkomingen zien in het functioneren van het veld. Het is de betrokken partijen en ons niet gelukt 
om de meningen op één lijn te krijgen en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen voor een 
hondenuitrenveld voor Snel Ã Polanen. Om die reden heeft Wethouder Ten Hagen er enkele maanden 
geleden voor gekozen om zelf een knoop over het hondenuitrenveld door te hakken en een omheind 
uitrenveld aan te leggen aan de oostkant van de Boekentuin. Hij koos daarvoor omdat het aanleggen van 
dit terrein aansluit bij het hondenbeleid, de behoefte aan zo'n veld nog aanwezig was bij de 
hondenbezitters en de verschillende partijen niet tot een gedragen oplossing kwamen. Er moest een keuze 
gemaakt worden die vervolgens per brief in de hele wijk Snel S Polanen kenbaar is gemaakt. 

Daarnaast ligt er een ontwerp klaar voor een toegezegd omheind hondenuitrenveld langs de 
Steinhagenseweg. Over dat laatste veld heeft in maart een bewonersavond plaatsgevonden. 

Kernboodschap: 

Omwonenden protesteerden tegen de komst van het omheinde veld op de Boekentuin. Dit leidde tot een 
gesprek tussen de gemeente en een brede vertegenwoordiging van de omwonenden. In het open en 
indringende gesprek zijn de verschillende argumenten gewisseld en gewogen. Dit leidt tot het volgende: 

1. De uitrengelegenheid ten noorden van de wijk langs de Steinhagenseweg wordt snel gerealiseerd 
en het niet-omheinde veld op de Boekentuin wordt gehandhaafd. Daarmee heeft de wijk Snel S 
Polanen drie hondenuitrenvelden ter beschikking: één langs de Steinhagenseweg, één (niet 
omheind) op de Boekentuin en één ten zuidoosten van de wijk aan de Cattenbroekerplas. Ten 
opzichte van de bestaande situatie en het hondenbeleid wordt het uitrenveld Steinhagenseweg dus 
toegevoegd. Voor de meeste hondenbezitters zijn de velden binnen tien minuten lopen te bereiken. 

2. Voor de ouders van kinderen was het belangrijkste argument dat de spontane confrontaties tussen 
de kinderen en de honden niet altijd goed uitpakken voor de kinderen die met hun spel bezig zijn. 



Door de toevoeging van het omheinde veld aan de Steinhagenseweg zal de druk op de Boekentuin 
verminderen. We gaan ervan uit dat dat voldoende is. 

3. De omwonenden van de Boekentuin zijn tevreden met de situatie zoals hij nu is. Zij hebben moeite 
met ons eerdere plan om een omheind veld op de Boekentuin te realiseren. Zo'n omheind 
hondenuitrenveld zorgt volgens hen voor meer herrie omdat honden zich in een omheind veld 
anders gedragen. Ze zijn er onrustiger en blaffen meer dan wanneer ze de ruimte hebben. Ook 
vrezen de omwonenden meer stankoverlast want het is lastiger de hond in de gaten te houden en 
de uitwerpselen op te ruimen. Ze zien ook op tegen de hondenuitlaatbedrijven die mogelijk een 
groep honden loslaten die vervolgens een tijdje wild mogen doen. 

Met de nu gekozen combinatie van maatregelen wordt beter rekening gehouden met de verschillende 
belangen. Daarbij speelt ook dat de bewoners bijna twee jaar geleden een toezegging van de wethouder 
gehoord hebben dat er geen omheind veld op de Boekentuin komt. Mogelijk was de intentie anders dan de 
boodschap. Ook een andere toezegging van de wethouder - dat er een hondenuitrenveld op de Boekentuin 
blijft - komen we met deze combinatie na. 

Uit de evaluatie - die de Raad op korte termijn zal ontvangen - blijkt dat dat kleine omheinde velden niet 
ideaal zijn voor honden. In een kleine omsloten ruimte blaffen honden meer en reageren ze meer op elkaar 
dan in situaties waarin ze voldoende ruimte hebben. Kleine uitrenvelden leiden daarom tot meer (over-)last 
voor omwonenden dan grote velden. 

Financiën: 

De realisatie van het veld Steinhagenseweg past binnen de begroting 2017. 

Vervolg: 

Met de aanleg van het hondenuitrenveld op de Steinhagenseweg zal binnen enkele weken worden gestart. 
De andere genoemde hondenuitrenvelden blijven ongewijzigd. 
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