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Honden etiquette
Honden zijn een waardevolle aanvulling voor een gezin. Ook kinderen blijken positief beïnvloed te
worden door hun huisdier. Om ervoor te zorgen dat honden ook voor de omgeving een positieve
bijdrage leveren dienen we, als hondeneigenaren, ons aan een aantal regels te houden.
Overlast
Er zijn maar een paar punten in de omgang met honden die veel ergernis geven. Kleine
aanpassingen door hondeneigenaren kan de ergernis, en daardoor negatieve houding van
sommige mensen, doen verminderen.
Hondenpoep:
Zorg dat je altijd poepzakjes bij je draagt;
Ruim de hondenpoep altijd op zodat de omgeving ook voor anderen schoon blijft, ook in
losloopgebieden;
Sta niet toe dat de hond plast tegen fietsen, auto’s, huizen, tuinhekjes en hegjes, winkelpuien,
gevels, op galerijen en bij de in- en uitgangen van gebouwen.
Hinderen van andere mensen:
Houd de hond (eventueel aangelijnd) bij u, op plaatsen waar u mensen tegenkomt, zodat anderen
geen overlast ondervinden. Voorkom dat de hond mensen hindert door voor de voeten te lopen, op
te springen, of achter joggers, fietsers en brommers aan te rennen.
Geluidsoverlast:
Probeer het blaffen van de hond in de woonomgeving te beperken.
Kuilen graven:
Laat uw hond op uitlaatplaatsen geen gaten graven, hierin kunnen zowel mensen als dieren
stappen en zich lelijk blesseren.
Omgang met andere honden
Bij het spelen met andere honden - vooral bij loslopen in het bos of het park - zijn ook regels van
toepassing:
Niet elke hond vindt het leuk om door andere honden benaderd te worden. Overleg met de
eigenaar van de andere hond of ze contact met elkaar mogen maken. Dit geldt voor zowel de
aangelijnde als de loslopende hond;
Laat daarom uw hond niet zonder meer naar alle honden toe rennen. Ook niet wanneer uw hond
geen kwaad in de zin heeft. U weet niet of de andere hond zin heeft om te spelen met uw hond en
misschien schrikt hij wel van die op hem af denderende hond. Bovendien bent u nooit op tijd
wanneer de honden onverwacht ruzie krijgen;
Roep uw hond zeker bij u (lijn hem liever nog aan) als u merkt dat de eigenaar van een naderende
hond zijn hond bij zich houdt of aanlijnt. De hond kan herstellende zijn van een operatie,
onvoldoende goed luisteren of bang of agressief zijn. Ook eigenaren die met een aangelijnde loopse
teef wandelen, stellen het niet op prijs als hun hond wordt besnuffeld door een opdringerige reu die
los loopt;
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Loop met uw loopse teef op plekken waar weinig andere honden lopen en waarschuw eigenaren
van tegemoetkomende honden op tijd dat uw hond loops is. Sommige reuen luisteren niet meer
naar hun eigenaar wanneer zij in aanraking komen met een ‘lekker ruikende’ teef;
Laat uw hond ook tijdens het ‘spelen’ geen andere honden opjagen, aanblaffen of anderszins
opdringerig bejegenen als blijkt dat de andere hond het niet op prijs stelt;
Onvriendelijk blaffen en grommen naar andere honden is gedrag dat afgeleerd dient te worden. U
kunt hierover advies inwinnen bij een gediplomeerd gedragstherapeut.
Een hond die zich tijdens het uitlaten goed gedraagt, is een leuk wandelmaatje.
Goed voorbeeld doet goed volgen!

