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Onderwerp: Advies Commissie Loosduinen inzake hondenlosloopgebied park Ockenburgh

Geachte mevrouw de Jong,
Op donderdag 23 februari 2012 heeft het wijkberaad Kom Loosduinen, op verzoek van diverse
wijkbewoners en bezoekers van het park Ockenburgh een avond georganiseerd met als thema:
”Het hondenlosloopgebied in park Ockenburgh”!
Uitgebreid is gesproken over het wel en wee van het uitrengebied, de grootte van het gebied en alle
mogelijkheden.
Het park Ockenburgh wordt door Loosduiners en niet Loosduiners aangemerkt als een groen
recreatiegebied. Dit impliceert ook recreëren met je hond(en); dus ook met loslopende honden.
Tevens is besproken in welke gebieden van het park het loslopen gerealiseerd kan worden ( zie het
bijgevoegde kaartje).
Er is uitvoerig stilgestaan bij waar je met je hond kunt lopen en waar de hond los gelaten kan worden.
Na deze discussie is aan het wijkbestuur Kom Loosduinen gevraagd om het positieve advies ( het laten
loslopen van honden in bepaalde gebieden) voor te leggen aan de Commissie Loosduinen en gevraagd zal
gaan worden om dit advies over te nemen.
Op dinsdag 27 maart is dit onderwerp tijdens de Commissie Loosduinen besproken en heeft de Commissie
het advies van de wijkorganisatie Kom Loosduinen overgenomen.
Dit advies houdt het volgende in:
1. Handhaving van de bestaande gebieden, daar waar je met de hond mag wandelen en daar waar de
hond kan worden losgelaten.
2. Liefst uitbreiding van het hondenlosloopgebied aan de noord-oost kant (langs het crematorium),
de Koeweide en de Zwitserse partij. (zie bijgevoegd kaartje).
Tijdens de discussie zijn wel enkele kanttekeningen geplaatst en deze wil ik gaarne met u delen:
De Commissie Loosduinen heeft nimmer over dit onderwerp een advies, positief of negatief uitgebracht.
Helaas worden wij als Commissie aangehaald, maar dit kan pertinent niet waar zijn.
Het park Ockenburgh is door de toenmalige eigenaar Jacob Westerbaen geschonken aan de bewoners van
Loosduinen; met of zonder hond.
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Welke ideeën er ook ontwikkeld worden voor een verdere inrichting van het park, in deze discussie moet
het ‘honden uitlaten’ mee genomen worden.
Natuurlijk blijft de hondeneigenaar verantwoordelijk voor het opruimen van de nodige vervuiling, maar
het zal wel handig zijn om meer hondenpoepbakken te plaatsen.
Daarnaast is het goed aangeven waar je met je hond mag lopen en waar de hond los mag lopen van groot
belang. Dit voorkomt een voortdurende discussie met de gebruikers van het park!
Indien het onderwerp geluidsoverlast aan de orde komt, vraag ik bij deze of dit ook fatsoenlijk onderzocht
kan worden, voordat dit argument gebruikt gaat worden om te besluiten de gebieden te verkleinen of
helemaal te sluiten en het loslopen van honden te verbieden.
Indien het onderwerp extra uitstoot stikstof aan de orde komt, vraag ik u of dit goed kan worden
onderzocht, voordat dit ook een rol in de besluitvorming gaat spelen.
De Commissie Loosduinen brengt een positief advies uit aangaande het uitlaten van de honden in het park
Ockenburgh en neemt ook in haar advies over de gedane aanbeveling betreffende de
losloop(uitren)gebieden ( zie kaartje).

Met vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

Cc. dhr. drs. K. P. Klein, stadsdeelwethouder
leden van de Raad
Zuid-Hollands Landschap
wijkberaden Loosduinen
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