
HONDENSPECIAL GEMEENTE NIEUWKOOP
Waar moet de hond aan de lijn? Waar ruimt het baasje de poep op? 
In deze special staan de regels op een rij.

EEN HOND IS HARTSTIKKE LEUK!
Als eigenaar van een hond weet u hoeveel plezier zo’n dier kan geven. 
Maar niet iedereen is dol op honden en zeker niet op hondenpoep. Het 
is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om ervoor te zorgen 
dat anderen hier geen overlast van hebben. Veel inwoners storen zich 
aan hondenpoep op straat. Poep aan je schoen, rolstoel of kinderwagen 
is ook niet leuk. In deze special vindt u de belangrijkste regels van ons 
hondenbeleid. Het uitgangspunt van het hondenbeleid van de gemeente 
Nieuwkoop is dat de openbare ruimte van ons allemaal is, met of zonder 
hond. Samen zorgen we voor een leefbare omgeving voor iedereen!

OVER HET HONDENBELEID
Het aantal meldingen van overlast door hondenpoep neemt behoorlijk 
toe. Het is een actueel onderwerp onder inwoners en de gemeente wil 
actief handhaven op het niet opruimen van hondenpoep om de overlast 
terug te brengen. In deze folder wordt duidelijk wat er wel en niet mag 
en waar u als hondenbezitter rekening mee moet houden. 

DE REGEL IS HEEL SIMPEL: 

‘Binnen de bebouwde kom lijnt u de 
hond altijd aan en ruimt u de poep op’

ZELF OPRUIMEN
Iedereen vindt poep aan de schoenen vies. De meeste hondenbezitters 
doen dan ook hun best de overlast zoveel mogelijk te beperken. In onze 
gemeente ruimt u binnen de bebouwde kom zelf de uitwerpselen van 
uw hond op. Dus: hond uitlaten, hondenpoepzakje mee!
Echt leuk zal het nooit worden om zelf de poep van uw hond op te 
ruimen. Met een boterhamzakje kunt u de poep van uw hond makkelijk 
opruimen en in de afvalbak gooien. Er staan op heel veel plaatsen 
afvalbakken. 

BLOKJE OM? HOND AAN DE RIEM
Binnen de bebouwde kom houdt u uw hond aan de lijn. Want hoe goed 
uw hond ook is opgevoed, het natuurlijke enthousiasme kan het weleens 
winnen van de discipline. Een loslopende hond kan gevaarlijk zijn voor 
auto’s en fietsers. Bedenk verder dat niet iedereen vertrouwd is met 
honden. 

NIET WAAR KINDEREN SPELEN
U laat uw hond natuurlijk niet uit bij kinderspeelplaatsen en trapveldjes. 
Ook aan de lijn zijn honden hier niet welkom. 

VRIJSTELLING HULPHONDEN
Voor mensen met een geleidehond geldt de opruimplicht niet. 
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EVEN UITRENNEN IN LOSLOOPGEBIEDEN
In de speciale losloopgebieden mag uw hond lekker rennen en spelen. 
Hier hoeft u de hond niet aan te lijnen maar ruim wel de poep op, 
want dat moet altijd. De losloopgebieden in de gemeente vindt u op 
www.nieuwkoop.nl.

HANDHAVING
Toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt:
• Heeft u een zakje of schepje bij u om de poep op te ruimen?
• Houdt u uw hond aan de lijn?
• Ruimt u de poep op?
Als u zich niet aan de regels houdt riskeert u een boete.

KWETSBARE NATUUR
In de natuurgebieden rondom Nieuwkoop, Noorden en Woerdense 
Verlaat zijn extra regels. Hier leven kwetsbare dieren die extra 
bescherming nodig hebben. Zo geldt er een aanlijnplicht langs 
de Hogedijk (bij de Groene Jonker) in Zevenhoven, Ruygenborg in 
Nieuwkoop, aan de Hollandsekade en in de Haeck in Woerdense 
Verlaat. In de gebieden waar u niet mag komen met uw hond wordt dit 
aangegeven met borden. De toezichthouders van Natuurmonumenten 
mogen boetes uitdelen bij overtreding van deze regels.  

EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM?
Het buitengebied van de gemeente is een ideaal wandelgebied. Voor 
uw huisdier is het natuurlijk fijn om daar vrij te kunnen rondlopen. 
Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen, behalve als er is 
aangegeven dat het niet mag. Helaas zijn honden en loslopend vee geen 
goede combinatie. Daarnaast kunnen de uitwerpselen van honden een 
schadelijke parasiet overbrengen. Daarom is een aantal gebieden in het 
buitengebied aangewezen als ‘honden aangelijnd en opruimplicht’. In 
deze gebieden houdt u uw hond aan de lijn en ruimt u de poep op. Om 
dit duidelijk aan te geven zijn er borden geplaatst waarop is aangegeven 
dat er moet worden aangelijnd en opgeruimd.

Deze gebieden zijn: 

Ter Aar Landlustpad, Ringdijk  
(vanaf Aardamseweg tot Alphen a/d Rijn)

Korteraar Hogedijk

Langeraar Landlustpad, Fietspad Bilderdam

Woerdense Verlaat Hollandsekade

Nieuwkoop Hogedijk (vanaf speeltuin Zuideinde tot 
Achttienkavels)

Zevenhoven Zuideinde/Molenweg (buiten de bebouwde 
kom), Hogedijk, Kade

U bent als hondeneigenaar altijd verantwoordelijk. Zorg ervoor dat 
andere weggebruikers (zoals wandelaars en fietsers) geen last hebben 
van uw hond. 

Binnen de bebouwde kom ruimt u altijd de 
poep van uw hond op.

Iedereen die de hond uitlaat, heeft 
opruimmiddelen bij zich (een schepje of een 
zakje)

Binnen de bebouwde kom heeft u de hond 
aan de lijn. In de losloopgebieden mag de 
hond los maar ruimt u wel de poep op.

U ruimt de hondenpoep altijd direct op, ook in 
de losloopgebieden.

U laat uw hond natuurlijk niet uit bij 
kinderspeelplaatsen en speelveldjes en 
trapveldjes. Ook aan de lijn zijn honden hier 
niet welkom. 

De regels op een rij:
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HONDEN UITLATEN OP HET 
MEIJEPAD, IN HET MEIJEPARK EN 
RONDOM STRAND NIEUWKOOP
De regels voor het uitlaten van honden op het Meijepad 
zijn veranderd. Voorheen was dit een losloopgebied maar 
door ervaringen en herinrichting in dit gebied zijn de regels 
veranderd:

Hele Meijepad Honden aangelijnd en opruimplicht

Meijepark 
(noordelijk deel)

Losloopgebied honden en 
opruimplicht

Meijepark (zuidelijk 
deel tot het strand)

Honden aangelijnd en opruimplicht

Strand Nieuwkoop Het hele jaar verboden voor honden
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Nieuwkoop
• Gebied bij de ijsbaan en het deel erachter
• Park Buytewech het noordoostelijke deel achter de Rietkam
• Het wandelpad rondom de sportvelden
• De Hogedijk (alléén het deel tussen het Vijverhofpad en de kinderboerderij)
• Het wandelpad achter de heemtuin helemaal door tot de Churchilllaan en 

vervolgens helemaal door tot het Chopinplein
• Het wandelpad vanaf De Halve Roe/De Brak tot aan de Fleurstraat
• Het Meijepark in het met bordjes aangegeven deel (het recreatiestrand is 

het hele jaar verboden voor honden)

Ter Aar
• Gebied achter het gemeentehuis
• Argonnepark (maar niet in de speelplaats en het trapveld)
• Het wandelpad van Meester Jonkerpad tot de Aalscholverlaan

Nieuwveen
• Johannespad
• Ursulapad
• Het gebied achter het Teylersplein en de Schilkerweg

Langeraar en Papenveer
• Langs het Achtmorgenpad 
• Langs het Kerkpad tot de bebouwde kom Papenveer
• Noordelijk deel van het grasland langs de W. Ontzigtstraat
• Langs het Kerkpad buiten de bebouwde kom van Papenveer tot de brug

Zevenhoven en Noordeinde
• Tochtpad  
• Vijfbruggenpad 
• Stationsweg vanaf de inrit van de tennis en voetbal

Noorden 
• Pad in de Noordsche Buurtpolder
• Pad achter de tennis
• Hogedijk

Woerdense Verlaat
• De Westveensekade

Waar de hond WEL los mag!
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Meijepark Noord

Meijepark Zuid

Meijestrand

Meijepad
inclusief Vlonderpad

Verklaring
Verboden voor honden (o.a. speelplaatsen, 
trapvelden)

Honden losloopterrein, niet aangelijnd, wel 
opruimplicht!

Honden aangelijnd, opruimplicht!



13 14 15

In de gemeente komt u de volgende bordjes tegenBordjes

’HOTSPOTS’ 
Vier keer per jaar selecteren wij drie locaties als ‘hotspot’. Deze locaties 
bepalen we aan de hand van het aantal meldingen van hondenpoep 
overlast. Als een locatie een ‘hotspot’ wordt, dan plaatsen wij een bord 
en houden we drie maanden extra toezicht. Welke locaties dit zijn leest 
u Nieuwkoop Nieuws. Is er overlast van hondenpoep bij u in de buurt 
meld dit dan via de verbeterdebuurt app! 

VIERVOETERS
We hebben op Facebook een oproepje gedaan voor leuke hondenfoto’s. 
Uit de ruim 100 reacties hebben we 15 foto’s gekozen. 

(1) Lizzy uit Nieuwkoop, (2) Hunter uit Nieuwkoop, (3) Jim uit Nieuwkoop, 
(4) Bo uit Nieuwveen, (5) Mokkel uit Zevenhoven, (6) Jody uit Nieuwveen, 
(7) Pip uit Nieuwkoop, (8) Kiki Dee uit Nieuwveen, (9 en 10) Sara uit 
Nieuwkoop, (11) Cora uit Nieuwkoop, (12) Boris uit Nieuwkoop, (13) Mika 
uit Nieuwkoop, (14) Elmo uit Zevenhoven en (15) James uit Nieuwveen.
 
Foto’s in deze special: (1) Karlijn van Veen, (2) Jacqueline Herrewijn, 

6) Kees Verhaar (7) Michelle van Diemen, (12) M. Van Wijngaarden, 

(13) Eva Kranenburg Photography, (14) Wilma Koot 

MEER WETEN
Heeft u vragen over het hondenbeleid? Dan kunt u contact opnemen 
met ons via 14 0172 of info@nieuwkoop.nl. De plattegronden vindt u op 
www.nieuwkoop.nl.

Ik vind je 
hond leuk...
...maar ruim wel 
             even de poep op 

WWW.NIEUWKOOP.NL


