Honden aan de lijn!

Jachtinstinct

Verstoring van de rust

natuurgebieden graag hun vrije tijd ontspannend

De andere reden dat honden aan de lijn moeten, ligt in het

Bijna alle dieren die leven in natuurgebieden zijn bang

Veel recreanten brengen in hun vrije tijd graag een

doorbrengen. Velen hebben geen last van honden. Maar een

natuurlijke gedrag van de hond. Want ook al worden de

voor honden. De dieren schrikken op als er een hond in

bezoek aan de natuur. De natuurgebieden van It

deel van de mensen is nu eenmaal bang voor honden. Of

meeste honden gehouden als gezelschapsdier, de hond heeft

de buurt komt, ook al doet de hond ‘niets’. De gevolgen

Fryske Gea trekken jaarlijks honderdduizenden

men vindt het hinderlijk als een hond enthousiast tegen ze

nog wel eigenschappen die ons aan de wolf herinneren,

zijn niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er wel. Daarom

bezoekers. It Fryske Gea biedt mensen graag

opspringt, snuffelt of luid blaffend achter de fiets aanrent.

bijvoorbeeld het jachtinstinct. In natuurgebieden waar veel

is het belangrijk dat alle honden aangelijnd worden.

de gelegenheid om te genieten van de unieke

It Fryske Gea wil zulke situaties voorkomen en iedereen

vogels en zoogdieren leven, is het verleidelijk voor een hond

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van

wadden, bloemrijke graslanden, heide, moerassen

de mogelijkheid bieden ongestoord van haar terreinen te

om op ontdekkingstocht te gaan. Dit heeft gevolgen voor de

verstoring.

en bossen. Veel van onze gebieden zijn zeer

genieten.

andere dieren.

geschikt voor wandelingen en fietstochten, maar

Vogels

ook varen en zelfs paardrijden is er soms mogelijk.

Wanneer honden de broedplekken van vogels verstoren,

Daarnaast is de natuur vaak ook erg in trek bij

wordt de kans groter dat deze vogels het nest verlaten.

hondenliefhebbers. Lekker wandelen of fietsen

De eieren en jongen vallen hierdoor gemakkelijk

in de natuur met de hond. Die geniet minstens

ten prooi aan roofdieren. Groepen vogels gebruiken

zo intens als zijn baas. Rennen, hier en daar wat

waterplassen vaak als rust- en vluchtplaats. Wanneer er

rondkijken, snuffelen, hij leeft zich helemaal uit.

een hond loopt moeten ze uitwijken naar minder ideale

En dan is er ineens een boswachter die u vraagt

plekken. Bovendien verbruiken vogels bij het vluchten

uw hond aan te lijnen. En dat terwijl uw hond

veel energie. Energie die ze hard nodig hebben bij de

volgens u geen vlieg kwaad doet…

voor- en najaarstrek.

Om ervoor te zorgen dat we samen gebruik
kunnen blijven maken van de prachtige gebieden
van It Fryske Gea, is een aantal regels opgesteld. In
alle natuurgebieden moeten honden aan de lijn. It
Fryske Gea legt u graag uit waarom.
Met z`n allen genieten
Het antwoord ligt in enerzijds in het feit dat veel
recreanten niet gecharmeerd zijn van loslopende
honden. Wandelaars, fietsers en ruiters willen in

Heb respect voor de natuur en houdt u aan
de openstellingregels die bij de toegangspaden staan vermeld.

Zoogdieren

los. Ze mogen alleen dan niet met uw hond spelen, want ze

De verstoring van zoogdieren kent veel verschillende

helpen de schaapsherder met het hoeden van de kudde.

Steun ons!

vormen. Zo heeft bijvoorbeeld de haas geen hol om
in weg te kruipen. Als hazen worden achtervolgd,

Honden zijn welkom!

kunnen ze alleen maar hard wegrennen. Hebben

In de meeste terreinen van It Fryske Gea mag u gerust

de hazen jongen, dan kunnen ze deze na de vlucht

wandelen met de hond. In een enkel geval mag het dier

vaak niet meer terugvinden. Reeën zijn schrikachtige

zelfs los lopen, maar in de meeste gevallen moet hij aan

dieren. Wanneer ze in paniek raken dan slaan ze snel

de lijn. Alleen in een aantal heel kwetsbare gebieden is uw

op de vlucht. Door deze angstige reacties gebeuren er

hond niet welkom. Wij vragen uw begrip daarvoor. Onze

helaas nog steeds verkeersongelukken. Ook dieren die

boswachters zullen u waar nodig graag voorlichten.

het dier niet van rondsnuffelende honden bij zijn

Wanneer u de openstellingregels overtreedt dan kunnen
onze boswachters verbaliserend optreden.

nieuw onderkomen.

Grote grazers
It Fryske Gea zet in een aantal natuurgebieden Schotse
hooglanders, Exmoorpony`s, Drentse heideschapen

volop natuur. Zoals de unieke wadden, bloemrijke graslanden,
meren en plassen, heide, moerassen en bossen. It Fryske Gea wil

Wandelen

dat ook graag zo houden. Alleen samen met u lukt dat!

Als lid profiteert u volop:

• gratis natuurexcursies voor het hele gezin
• voor de jeugd speciale themamiddagen en zomerkampen

met de hond bij
It Fryske Gea

• 4 x per jaar gratis het mooie natuurmagazine ‘It Fryske Gea’

dassenburcht. Door de geur van de hond, zal de das zijn
huis niet meer vertrouwen en op zoek moeten naar een

heide? Juist, de natuur… Gelukkig hebben we in Fryslân nog

• blijvend plezier van de Friese natuur

je vrijwel nooit ziet, zijn niet gediend van loslopende
honden. Hoewel een das veilig kan schuilen, houdt

Waarom is het zo fijn om met uw hond te wandelen op de

• gratis natuurgids ‘Ontdek De Friese Natuur’ met ruim 240

Wat is de regel ook alweer?

pagina’s uitgebreide informatie (inclusief kaartjes!) over alle

- houd uw hond aan de lijn -

natuurgebieden van It Fryske Gea

Houdt u zich hier niet aan, dan riskeert u een

Voor slechts € 19,50 bent u al lid. Bovendien: Bent u verzekerd

procesverbaal.

bij De Friesland Zorgverzekeraar? Dan hoeft een lidmaatschap u
het eerste jaar niets te kosten. Zie de voordelen op onze

en andere dieren in om de terreinen te begrazen.

website: www.itfryskegea.nl

Loslopende honden vinden deze grazers vaak erg
interessant. Ze jagen ze hierdoor gemakkelijk op.
Vooral als er jongen zijn kunnen er gevaarlijke situaties
ontstaan. De dieren raken bijvoorbeeld zo in paniek
dat ze uw hond verwonden of raken zelf gewond
doordat ze de omheining van een gebied niet meer zien

Meer informatie?

of omdat ze gebeten worden. Denkt u ook om onze

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact

schaapskudde? Onze werkhonden lopen onder werktijd

op met It Fryske Gea.

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Tel. (0512) 38 14 48
Fax (0512) 38 29 73
E-mail info@fryskegea.nl
Website www.itfryskegea.nl

De spelregels

