Notitie van beantwoording opmerkingen hondenkaart Uithoorn en De Kwakel
Reactietermijn 28 december 2020 tot en met 15 januari 2021

Nr

Opmerking
Dus waar nu de rode paaltjes staan moet je ook opruimen? weinig echt goede losloopgebieden ,
enige goede plek is die langs de Maximalaan, daar kunnen ze niet zomaar de weg opschieten. We
mogen betalen aan de gemeente voor onze hond, maar krijgen er weinig voor terug.
In woonwijken / binnen de bebouwde kom: honden altijd aanlijnen én altijd poep opruimen,
respecteer de regels: geen honden op speelveldjes. Zorg als gemeente voor meer
losloopgebieden en richt deze als zodanig in. Omheinen, extra prullenbakken, bankjes etc.
Hondenpoep zorgt voor een vies straatbeeld

Reactie gemeente
In de gemeente komt een opruimplicht die
overal geldt, met uitzondering van de
losloopgebieden. Voor iedere wijk zijn op
wandelafstand losloopgebieden gesitueerd
waar de hond los kan lopen.
De regel wordt inderdaad dat honden overal
zijn aangelijnd en overal de hondenpoep
opgeruimd moet worden, met uitzondering
van de hondenlosloopgebieden.

Overal in de gemeente (binnen de bebouwde kom, bebouwde omgeving) honden ALTIJD
aanlijnen én overal hondenpoep opruimen en honden verboden op schoolpleinen en
speeltuinen. Hondenpoep op straat zorgt voor een vervuild straatbeeld en
gezondheidsproblemen. Hou de omgeving voor jezelf en een ander schoon.

Honden zijn verboden op speelvelden en
schoolpleinen.

Zo is de regel binnen de gemeente het duidelijkst! Elke hondenbezitter weet, loop je in een
woonwijk of bewoond gebied: hond aangelijnd houden en altijd de poep opruimen. Wijs als
gemeente meer gebieden aan als losloopgebied en richt deze als zodanig in! eventueel omheind
en met goede voorzieningen. Dan zijn én de hondenbezitters blij dat er meer mogelijkheden bij
komen en de niet-hondenbezitters zijn blij dat er duidelijke regels zijn en daardoor minder
overlast en irritatie zal zijn.

Er zijn op de hondenkaart in alle wijken
verschillende losloopgebieden aangewezen.
Indien nodig (bijvoorbeeld ivm veiligheid of
mogelijke conflictsituaties met andere
gebruikers van de openbare ruimte) worden
deze omheind.

Met name ondervinden we als inwoners van de F-buurt / G-Buurt veel overlast van loslopende
honden op het losloopgebied op het fietspad langs de Molenvaart. Graag zouden we dit hele pad
langs de Molenvaart NIET meer als losloopgebied willen zien.

Het pad langs de Molenvaart aan de
noordzijde is op de nieuwe hondenkaart geen
losloopgebied. Aan de zuidelijke kant is
loslopen wel toegestaan.

1.
Loslooppaden trekken baasjes en hun honden aan: er komen er steeds meer, de honden
worden steeds groter, men heeft steeds vaker meer dan één hond. Mensen komen hier speciaal
naar toe om hier te lopen met de hond. Het zijn niet alleen eigen inwoners meer.
2.
De honden mogen weliswaar los, maar lang niet elke baas is zijn hond(en) de baas en dat
betekent: schreeuwen, nóg eens schreeuwen, nóg harder schreeuwen, blaffende honden,
vechtende honden en uiteindelijk ruziemakende baasjes.
Terwijl de baasjes bij elkaar groepen en luid hun sociale leven staan op te peppen, gaan de
honden lekker hun gang: honden die de tuinen van de aanwonenden inschieten, honden die zelfs
enthousiast de huizen van de aanwonenden binnenlopen en dan hebben we het in de
zomerdagen over niet één maar meerdere keren per dag en niet alleen over de hoekhuizen,
maar ook over de huizen verderop in de straat. Regelmatig vinden we hondendrollen in de
voortuinen. Ook zijn er hondenbaasjes die wat ouder zijn, hun losse honden niet altijd de baas
(met achterna rennen in de straat). In de woonstraten liggen ook speeltuintjes en spelen veel
jonge kinderen.
3.
De paden zijn ook fietspaden. Dat vergeten veel hondeneigenaren. Zij reageren vaak zeer
verontwaardigd als een fietser belt om langs de bijeen gegroepte honden en hun baasjes te
willen fietsen. De honden zijn speels of waaks, blaffen rennen ze op je af en de wandelaar of
fietser schrikt dáár weer van. Ook voor joggers is het geen fijne route.

Het is een ieder toegestaan te wandelen met
de hond in de losloopgebieden.

4.
Het stinkt zó erg, vooral 's zomers of als de zon sowieso schijnt (dit kan het hele jaar door
zijn), dat het bezoekers van buiten onze buurt zelfs opvalt. De hondenroute is té dicht op de
huizen en tuinen (F-Buurt, G-Buurt, hele pad langs de Molenvaart). In de tuinen walmt het van
de hondenpoeplucht. Ook wanneer je op de fiets op het fietspad rijdt of zelfs wanneer je in de
winter midden op het ijs staat.
5.
Hondenpoep zorgt, net als zwerfvuil, voor een vies, armoedig straatbeeld. Dus, zeker in
woonwijken, woonstraten, langs voetpaden en fietspaden: OPRUIMPLICHT

Dit is vooral het geval aan de noordelijke kant
van dit gebied. Het pad langs de Molenvaart
aan de noordzijde is op de nieuwe
hondenkaart geen losloopgebied. Aan de
zuidelijke kant is loslopen wel toegestaan.
De regel wordt dat overal de hondenpoep
opgeruimd moet worden, met uitzondering
van de hondenlosloopgebieden.
De regel wordt dat overal de hondenpoep
opgeruimd moet worden, met uitzondering
van de hondenlosloopgebieden. Voor een
aantal van de hier genoemde gebieden zal de
overlast van hondenpoep dus verdwijnen.

6.
Overlast voor kinderen: Voor de kinderen die willen spelen en vissen zijn de graskanten en
-veldjes langs de Molenvaart, verboden terrein vanwege alle vieze hondenpoep die wordt
achtergelaten. Heeft ook gevolgen voor de gezondheid. Dit geldt overigens ook voor de bermen
langs het fietspad op de schoolgaande route aan de Laan van Meerwijk. Links en rechts in de
bermen ligt stinkende hondenpoep. Al veel keren zijn de kinderen en ouders in hondenpoep

Het pad langs de Molenvaart aan de
noordzijde is op de nieuwe hondenkaart geen
losloopgebied. Aan de zuidelijke kant is
loslopen wel toegestaan.
Wij gaan ervan uit dat hondenbezitters hun
verantwoordelijkheid nemen met betrekking
tot het onder controle hebben van hun hond.

Deze paden zijn voor meerdere gebruikers
geschikt. Van alle gebruikers verwachten wij
dat zij rekening houden met andere
gebruikers.

getrapt die zelfs op de stoep ligt in plaats van de berm. De keren dat er sneeuw lag, is sleeën naar
en van school in de berm ook niet zo handig ivm poep aan de glijders (als de trottoirs niet
helemaal bedekt zijn).
7.
Wanneer het gras gemaaid wordt in de bermen waar de honden mogen poepen, worden
alle drollen versnipperd en verspreid over het pad en in de andere berm naast de tuinen én langs
de schoolgaande route op het trottoir. Dat werkt de gezondheidsproblemen en vervuiling van de
omgeving alleen maar tegen.
8. In de winter als er geschaatst kan worden binden ouders en kinderen hun schaatsen onder
met het achterwerk in de poep. Spelende kinderen komen steevast thuis, ònder de viezigheid en
in de zomer met poep onder de schoenen of tussen de wieltjes van de skates. Er is nergens
hondenpoepvrije zone langs de Molenvaart (beide zijden) waar kinderen in een vervolgens
zonder overlast langs de waterkant kunnen spelen
9. Er worden veel honden losgelaten op de speelveldjes in de Meerwijk maar ook in andere
wijken (bijv. Europarei). Maar ook in de gebieden (groenzone) waar dit GEEN losloopgebied is.
Wederom veel overlast poep maar vooral bij het aanspreken van hondeneigenaren, geen respect
meer naar elkaar toe. Er wordt veelal verwezen naar het betalen van hondenbelasting, DUS mag
de hond 'alles'.
Hondenbeleid andere gemeenten zijn duidelijker dan hier:
Ronde Venen (erg duidelijk
zo) https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Wonen_woonomgeving_en_verhuize
n/Uw_buurt_en_de_openbare_ruimte/Hondenpoep_en_hond_aanlijnen
Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B11B5F06B-780C-4F86-A4EDFA4F4F90CC84%7D
Amstelveen: https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/ontdek-amstelveen_groenestad_honden
Waalwijk: https://www.waalwijk.nl/inwoners/veel-gestelde-vragen-over-het-hondenbeleid-enregels_42203/#Waarom%20moet%20ik%20de%20hondenpoep%20opruimen?
Het fietspad achter Gooimeer wordt regelmatig (meer wel dan niet) als losloopgebied gebruikt.
Wij klagen hier al ruim 30 jaar over en er gebeurd gewoon NIETS. alleen bekeuren helpt want

Door de opruimplicht die overal gaat gelden
met uitzondering van de losloopgebieden zal
verspreiding van versnipperde hondenpoep
verminderen.
Het pad langs de Molenvaart aan de
noordzijde is op de nieuwe hondenkaart geen
losloopgebied. Hier zal de overlast van
hondenpoep verdwijnen.
Honden zijn verboden op speelvelden en
schoolpleinen. Wij gaan ervan uit dat
hondenbezitters zich aan deze regels houden.
Over deze regels wordt gecommuniceerd via
de website. Hondenbezitters die zich hier niet
aan houden riskeren een boete.
Het beleid van de gemeenten rondom
Uithoorn hebben wij bekeken ter
voorbereiding op de nieuwe hondenkaart
voor Uithoorn.

Het pad direct achter Gooimeer richting de
Molenvaart is losloopgebied. Het pad naar de
Groenzone is geen losloopgebied.

elke hondenbezitter weet dit. Het is in het bijzonder gevaarlijk voor fietsers zoals wij zelf. Actie
graag!!!
Veel losloopgebieden op de kaart zijn stukje gras langs de weg waar auto’s rijden en soms niet
eens een stoep is, dus niet geschikt om te wandelen en zeker niet met een loslopende hond, dat
zou gevaar vormen voor mens en dier. Graag geschikte losloopgebieden en ik mis nog steeds een
zwemplek!

Alle paden en grasmatten aan de Molenvaart zijn vies en stinken, vooral in de zomer. Fietsers
worden als hinderlijk beschouwd. De hondenbaasjes hebben vaak luid mot met elkaar. In het
donker op de paden wandelen is onprettig en eng vanwege blaffende en tegen je opspringende
honden.
Misschien eerst maar eens hondenbelasting af schaffen. Katten lopen met buiten en poepen
zonder ook maar enige belasting voor de eigenaren, dus zolang geen gelijkstelling ook geen
moeite van mijn kant
Wat is de zin van de route met de rode paaltjes als daar de uitwerpselen ook moeten worden
opgeruimd? Worden er biologisch afbreekbare zakjes ter beschikking gesteld? Mijn hond poept
Max 1x per dag. Dat zijn dan anders 365 plastic zakjes in de afvalbakken. Het ontbreekt aan
omheinde losloopgebieden.

Bij alle op de kaart aangegeven
losloopgebieden is afgewogen of deze veilig
gebruikt kunnen worden door
hondenbezitters en hun hond(en). Waar
nodig wordt een afscheiding aangebracht. Het
is aan de hondenbezitter om een afweging te
maken of een bepaald gebied geschikt is voor
zijn of haar hond (daarbij spelen meerdere
factoren zoals het karakter van de hond, de
behoeften van de hond en hondenbezitter, de
opvoeding van de hond en de eigenschappen
van het betreffende losloopgebied een rol).
Zwemmen in openbaar water is in principe
toegestaan, mits geen natuurgebied. Wij
faciliteren dit niet.
Het gaat hier om gedrag van hondenbezitters.
Dat valt buiten deze hondenkaart.
De hondenbelasting is een onderwerp dat
buiten deze hondenkaart valt.
De routes met rode paaltjes vervallen in het
nieuwe hondenbeleid. Overal, behalve in de
losloopgebieden, moeten honden aangelijnd
zijn en de hondenpoep moet opgeruimd
worden door de hondeneigenaar.
Op plekken waar nodig vanwege bijvoorbeeld
de veiligheid worden de losloopgebieden
omheind.

In plaats van losloopgebied bij de Heijermanslaan is het beter een losloopgebied aan de andere
kant van de gracht te maken. Is veiliger voor de honden. Of u moet de veiligheid voor honden
niet voorop stellen natuurlijk.
Op het wandelpad aan de andere kant van de Heijermanlaan kun je met je hond niet rustig
wandelen. Het wordt namelijk veelvuldig gebruikt als fietspad. Waarom wordt hierop niet
gehandhaafd?
Allereerst is de kaart niet correct, waarschijnlijk door een stagair gemaakt, die niet uit
Uithoorn/De Kwakel komt. Ten tweede zijn er veel te weinig tot eigenlijk geen goede
uitlaatgebieden in Uithoorn en De Kwakel. Terwijl er wel veel honden zijn en belasting wordt
betaald. Dat kan dus veel beter!

Eigenlijk is de enige plek in Uithoorn je hond kan laten loslopen is het gebied bij de N201 achter
de flats. Als je zo’n grote gemeente bent moeten er toch meer gebieden komen waar je hond los
kan en niet langs de weg maar waar een omheining omheen staat of niet dicht bij de weg. De
kwakel niets!

Gedeelte tussen Stiltemonument en de busbrug. Nu volop in gebruik en bestemd als
losloopgebied. Staat (nog) niet op de nieuwe kaart. Graag aan toevoegen.

Dit losloopgebied staat in zijn geheel niet op de kaart maar is zeer populair en druk in gebruik bij
hondenliefhebbers. Deze lokatie willen vanuit Uithoorn Centrum en Thamerdal als gebied
terugzien op de kaart. Hondenlosloopgebied tussen Quaker Chemical / gemeentewerf en
busbaan

Wij hebben alle gebieden beoordeeld op
veiligheid en zien geen reden dit gebied te
verplaatsen. De hondenbezitter maakt zelf de
afweging of zijn of haar hond in een
losloopgebied kan loslopen.
Dit betreft handhaving en valt buiten deze
hondenkaart. U kunt melding doen van
overlast bij de gemeente.
Er is binnen de gemeente gestreefd naar een
goede verdeling van hondenlosloopgebieden.
U mag uw hond overal uitlaten in de
gemeente. Er geld buiten de losloopgebieden
wel een opruimplicht voor de hondenpoep.
De hondenbelasting is een onderwerp dat
buiten deze hondenkaart valt.
Het gebied bij de N201 valt in de gemeente
Amstelveen. Dit gebied is wel goed
toegankelijk vanuit Uithoorn.
Er is binnen de gemeente gestreefd naar een
goede verdeling van hondenlosloopgebieden.
U mag uw hond overal uitlaten in de
gemeente. Er geld buiten de losloopgebieden
wel een opruimplicht voor de hondenpoep.
Dit gebied is in de toekomst geen
losloopgebied meer. Dit gedeelte is straks
helemaal woongebied. Deze wijk heeft net als
elke andere wijk een apart losloopgebied
(Stationsweg en Emmalaan).
Dit gebied is geen hondenlosloopgebied
vanwege de aanwezigheid van de busbaan die
niet is afgescheiden door een hek of andere
afscheiding. Dit kan gevaarlijke situaties
opleveren.

Opmerkingen maken op de kaart lukt niet vanaf een MacBook. Op de kaart staat de Stationskaart
(naast Spoorhuis) in groen. Dit gedeelte zal nagenoeg in zijn geheel worden gebruikt voor de
eindhalte van de Amsteltram (2024).
Losloop gebieden moeten blijven. Losloop gebied lang een weg is te gevaarlijk

Behoud van uitlaatgebied. Sinds jaar en dag hebben honden hier veel plezier, juist omdat ze
kunnen loslopen en spelen met elkaar. Dat is echt een rondje uit voor ze, ontmoeten van
anderen honden en lekker rennen. Ook veel hondenbaasjes kennen elkaar (daardoor) en is het
een sociaalgebeuren geworden.
Imo kon je bij de rode paaltjes de hondepoep laten liggen (wat is anders het nut van deze
paaltjes). Op deze locaties is dit in het gras na een paar dagen verdwenen in tegenstelling tot alle
plastic, drugs en MacD afval op de div parkeerplaatsen...zelf meer last van andermans
kattenpoep in mn tuin
Consequent hondepoep opruimen lijkt mij betere. Hoeft dan niet nagedacht te worden waar wel
en waar niet. En tevens meer controle over het opruimen.
Liever overal opruimplicht en zakjes verstrekken. Niemand wordt blij van die kakveldjes waar je
hond dan met z’n poten doorheen mag ploegen.
Graag hondenuitlaatplekken waar de eigenaar ook veilig op de stoep kan lopen
Spoordijk wordt dus niet gecompenseerd en... het enige grote grasveld waar honden los mogen,
je kunt trainen, met ze kunt spelen is a) nu dus als tijdelijk aangegeven en b) niet omheind en
langs een straat. Jammer. Maar waar blijft de spoordijkcompensatie? Oh het losloopveld langs de
busbaan: super maar heeft afwatering nodig.

Dit stuk zal te zijner tijd vervallen. Tot die tijd
is gebruik maken mogelijk.
Bij alle op de kaart aangegeven
losloopgebieden is afgewogen of deze veilig
gebruikt kunnen worden door
hondenbezitters en hun hond(en).
Het pad langs de Molenvaart aan de
noordzijde is op de nieuwe hondenkaart geen
losloopgebied. Aan de zuidelijke kant is
loslopen wel toegestaan.
In de gehele gemeente geldt een
opruimplicht, behalve in de losloopgebieden.
De huidige paaltjes worden verwijderd.
In de gehele gemeente geldt een
opruimplicht, behalve in de losloopgebieden.
In de gehele gemeente geldt een
opruimplicht, behalve in de losloopgebieden.
Zakjes verstrekken wij niet, deze kunt u kopen
bij bijvoorbeeld de dierenspeciaalzaak.
Er zijn binnen de gemeente verschillende
losloopgebieden waar de hondeneigenaar op
de stoep of een pad kan lopen.
Het hondenlosloopgebied bij de
Randhoornweg is onderdeel van een
ontwikkellocatie. Daarom is deze locatie als
tijdelijk aangegeven. Wij zullen deze locatie
om die reden ook niet aanpassen op dit
moment.

Gebieden omheinen zodat er serieuze losloopplekken zijn en het voor een ieder veilig is. Rode
routes nu ook poep opruimen? Oke, oke, dat is prima, maar dan wel ook serieuze losloopplekken
ervoor terug. Die stofzuiger die wordt dan bespaard.
Ik hoop dat de gemeente SERIEUS luistert naar al deze reacties en er daadwerkelijk mee aan de
slag gaat. Omheinen, voor veiligheid van hond en omstanders, kan veel geklaag wegnemen.
Honden zijn levende wezens en kunnen in bepaalde situaties anders reageren dan we gewend
zijn, (lees: konijn, vuurwerkknal, etc) Op de rode routes straks moeten opruimen, oke, dan
bespaart de gemeente natuurlijk op die stozuiger (die IK nog nooit heb zien werken, maar
anderen wel, hij bestaat echtblijkbaar). Maar een rode route aan de rand van uithoorn, waar
verder niemand loopt of komt....daar ga ik toch echt niks opruimen, Kan mij niet voorstellen dat
deze kaart door een hondenbezitter is gemaakt en er serieus naar de locaties is gekeken. Mocht
er hulp nodig zijn, hoor ik het graag.
In het Libellenbos is een omheinde voetbal grasveld waar ik nog nooit iemand heb zien
voetballen. Ik zou graag willen dat de doelen daar weggehaald worden en op die plek een
losloopplek wordt gerealisseerd. Tevens is het bizar dat in het Libellenbos fietsers mogen komen
in het uitlaatgebied.
Ik vraag my af wat het nut is van de bordjes honden uitlaat gebied aan de lyn, terwyl je daar
opruimplicht hebt. Opruimplicht geldt namelyk in heel Uithoorn muv losloopgebied. Overbodig
dus.
Bij de Willem Klooslaan staat een hondenpoepbak op het concept. Wordt deze dan geplaatst?
Dat zou een verademing zijn ipv dat nu de hele groenstrook in de Willem Klooslaan als poepzone
wordt gebruikt.. Goed plan
Op zich is het goed mogelijk onder voorwaarden honden een uitrenlokatie aan te bieden. Een
heel belangrijke daarvan is, dat de los gelaten hond luistert naar de baas, oftewel onder apèl

Het gebied langs de busbaan ter hoogte van
Legemeer-West ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Er zijn binnen de gemeente voldoende
losloopplekken gesitueerd waar de hond
veilig los kan lopen. In de rest van de
gemeente mag u met de hond aangelijnd
lopen en moet de poep worden opgeruimd.

In het Libellebos worden twee losloopplekken
gerealiseerd die omheind zijn. De honden
mogen daar loslopen. In de rest van het
Libellebos geldt een aanlijnplicht.
De huidige bordjes en paaltjes zijn nog niet
weggehaald. Dit doen wij zodra de nieuwe
hondenkaart is vastgesteld door het bestuur.
Wij zullen kijken of deze hondenpoepbak er in
het verleden wel stond en deze dan
terugplaatsen.
Dit is gedrag van de hondenbezitter en valt
buiten deze hondenkaart.

staat. Dat blijkt in de praktijk vaak niety zo te zijn, helaas ("kom je hier of niet?" - wie herkent het
niet?)
Het gras langs de parkeerhavens Dwerggans is geen uitlaatgebied maar toch laten veel mensen
hun hond uit op dit gras, ligt vol poep . Het zou heel erg fijn zijn als het duidelijk zou worden
aangegeven dat het uitlaten daar niet de bedoeling is. Alvast bedankt!
Veel losloopgebieden zijn gevaarlijk (langs fietspaden) Alle leuke paadjes, waar geen fietsen
komen zijn bijna verboden gebied voor honden. Parkjes en natuurgebieden zijn verboden voor
honden. Dit moet echt veranderen. Overal opruimplicht is logisch. Op kinderspeelplaatsen en
sportvelden geen honden
Algemeen gezien zijn veel aangegeven losloop gebieden (gebiedjes) klein en grenzend aan
fietspad of direkt aan de weg. Fijne doorloop routes zijn op cruciale punten dan ineens verboden
voor honden. De grotere uitlaat gebieden zijn vaak ook onveilig, of kwa onderhoud (niet
gemaaid, erg nat) niet prettig om te lopen
De spoordijk is vervallen als losloopgebied. Wat is het alternatief? In Legmeer west zijn veel
woningen gebouwd, dan is ook meer losloopgebied nodig.
Waarom word het losloop gebied voor honden beperkt en moeten wij nu ook de hondenpoep
opruimen in het honden uitlaat gebieden. Iedereen met een hond betaalt hondenbelasting
terwijl er voor een kat niets aan belasting betaald hoeft te worden die overal schijten en
niemand die het opruimt.
Losloop van Molenvliet naar Gooimeer is prima. Hond aan de lijn zou meer overlast bezorgen
voor fietsers ..lange lijnen. Grasveld - Gaastmeer moet ingezaaid. Door ijzeren platen is het een
modderveld. De poep wandelpaden hoofdzakelijk door grasmaaier. Rode paaltjes hond vast en
poep laten liggen.
Er zijn veel te weinig losloopgebieden in de Kwakel. Is het mogelijk een losloopgebied te creëren
bij de Bed en Breakfast. Verder zou het goed zijn als het losloopgebied in het egeltjesbos
omheind zou zijn. Momenteel ontbreken er hekjes.

In de gemeente komt een opruimplicht die
overal geldt, met uitzondering van de
losloopgebieden. Wanneer hondenbezitters
de poep niet opruimen riskeren zij een boete.
Het is overal in de gemeente, met
uitzondering van de speelplekken,
schoolpleinen en de weide in het Libellebos,
toegestaan met de hond te lopen.
Er zijn veel verschillende functies die een plek
krijgen in de openbare ruimte. Sommige
losloopgebieden zijn daardoor wat kleiner. U
mag overal lopen met de hond met
uitzondering van de speelplekken,
schoolpleinen en de weide in het Libellebos.
Er is nog geen alternatief gevonden voor de
Oude Spoordijk.
De hondenbelasting valt buiten deze
hondenkaart.
Meldingen over onderhoud groen kunt u
doen via de website.
De rode paaltjes zullen verwijderd worden
waarna geldt dat overal een opruimplicht is
behalve in de losloopgebieden.
Het losloopgebied in het Egeltjesbos blijft. Uw
melding over de ontbrekende hekjes wordt
doorgegeven aan de uitvoerende dienst.
Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.

Dit gebied is prachtig om je hond uit te laten los te laten lopen. Desondanks is het niet
aangewezen als losloopgebied. Vreemd. De toegang tot het terrein is funest voor je auto gelet op
de vele kuilen ed. Ook ontbreken prullenbakken en bankjes. (Gebied tussen Middenweg en
Hollandse Dijk -1)

Dit gebied ligt in de gemeente Amstelveen en
is derhalve niet meegenomen op de kaart van
Uithoorn.

Een afsluiting van het bruggetje naar de Hollandse Dijk ontbreekt nog. Hiermee voorkom je dat
de honden de weg op gaan. (Gebied tussen Middenweg en Hollandse Dijk -1)

Dit gebied ligt in de gemeente Amstelveen en
is derhalve niet meegenomen op de kaart van
Uithoorn.
De losloopgebieden zijn allemaal bekeken en
er is ingeschat of het risico van loslopende
honden te groot zou zijn. De gebieden die nu
op de kaart staan kunnen veilig genoeg
gebruikt worden.
Wegens gebrek aan ruimte zijn sommige
losloopgebieden wat kleiner.
Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.

De bedoeling van deze concept losloopgebieden is niet duidelijk. Op deze plekken kunnen
honden niet los lopen/spelen vanwege de hoeveelheid verkeer die er langs komt. Dat je de poep
niet op hoeft te ruimen is niet de primaire functie van een losloopgebied maar wel om je honden
los te laten lopen. (Losloopgebieden Anjerlaan en Ringdijk)
Het aangeduide veld bij De Oker kun je amper een losloopgebied noemen, zo klein is het. De
Oker is wat dat betreft slecht bedeeld. We moeten uitwijken naar het losloopgebied langs het
fietspad in de buurt van de Vuurlijn en daar kunnen ze nog niet echt loslopen gelet op de
hoeveelheid fietsers daar.
Op de kaart zijn de gebieden bij de Iepenlaan bij de bed & breakfast niet zichtbaar. Mogen hier
straks geen honden meer lopen? En ik mis het stuk langs de vuurlijn tussen Qui Vive en
Amstelhof. Wat gaat hiermee gebeuren? Mogen hier ook geen honden meer uitgelaten worden?
Mijn vraag is eigenlijk of deze gebieden omheind kunnen worden zodat de honden er los kunnen
lopen. Maar deze gebieden worden helemaal niet op de kaart aangegeven.
Ik zou überhaupt willen vragen of het in Uithoorn en De Kwakel mogelijk is om (meer) omheinde
uitlaat gebieden voor honden te creëren. We betalen hondenbelasting (dat hoeft lang niet in alle
gemeenten) dus mogen daar ook iets voor terug verwachten toch?
Voordeel is dat we hondeneigenaren niet uitwijken naar andere gemeenten waar dit wel goed is
geregeld.
Het losloopgebied tussen de busbaan en wijk Aangenaam Legmeer is omheind, echter de
doorgangen/hekjes sluiten niet of slecht, hang en sluitwerk ontbreekt of is kapot. Tijdens de
wintermaanden is het niet te belopen doordat het één groot moeras is en in de zomer
overwoekerd. Slecht onderhoud!

Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.
Het gebied bij de Vuurlijn is een
ontwikkelgebied waardoor wij hier nu geen
wijzigingen aanbrengen in de huidige situatie.
Het gebied blijft aanlijnen en opruimen.

Wij zullen de hekjes en sluitingen door de
uitvoerende dienst laten bekijken.
Het gebied Bij de busbaan ligt boven op de
WRK strook. Vanuit Waternet is het niet
toegestaan hierop beplanting aan te brengen

Graag wil Ik nog een keer een verzoek indienen met de vraag om van het stukje, de groene boord
een losloopgebied te maken voor onze honden. De honden kunnen daar ongestoord lopen en
met elkaar spelen. Ik ruim dagelijks daar bierblikjes, kapotte bierflesjes, wijnflessen etc op om
het veilig te maken.
Voor de honden en onszelf. Het zou fijn zijn om een aantal afvalbakken te plaatsen zodat de
mensen het afval en hondenpoep daar in kunnen deponeren.
Aangezien er in Corona tijd heel veel jonge hondjes zijn bijgekomen in De Kwakel, zouden wij
heel graag een omheind stukje losloopgebied willen waar onze hondjes kunnen spelen in alle
veiligheid. Een mooie plek zou zijn bij de B&B In Den Ossewaerd; goed bereikbaar en
parkeermogelijkheden
Goedemorgen, ik ben sinds ongeveer 20 jaar hondenbezitter in Uithoorn en dat er opruimplicht
is langs de hondenroute ( rode paaltjes) is voor mij nieuw. Ik ruim de hondenpoep dus niet op.!
Misschien moet hier duidelijker aandacht aan worden gegeven en meer prullenbakken plaatsen.
Rond de vijver Bromelialaan Gerberalaan in de kuil, De Kwakel worden veel honden uitgelaten.
Het gros van de honden bezitters laat de poep liggen. Aanpreken werkt helaas niet.
Meer afvalbakken in egeltjes bos duidelijker paaltjes waar los en niet los. En misschien een
afgezet veld voor honden die niet gewoon los kunnen en dan misschien niet aan een
kinderspeelveld zoals nu ze kunnen nu door de sloot naar het speelveld ondanks de klaphekjes
waarvan 1 am zonder deur is

Het losloopgebied in t egeltjesbos omheind maken, simpel door twee hekje te plaatsen en het
bestaande hek te maken. En een hondenpoep afval bak of twee plaatsen in t bos.

of grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
In deze omgeving zijn meerdere
losloopgebieden. Een extra losloopgebied
zullen wij daarom niet aanwijzen.

Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.
Door de onduidelijkheid van de regels is nu
gekozen voor overal een opruimplicht, met
uitzondering van de losloopgebieden.
Dit betreft gedrag van hondenbezitters en valt
buiten deze hondenkaart.
In het Egeltjesbos mag de hond alleen los op
het daarvoor aangewezen eiland. In de rest
van het Egeltjesbos is het aangelijnd en poep
opruimen. Het speelveld is verboden voor
honden. Indien uw hond de sloot over zwemt
om toch bij de speelplek te komen verzoeken
wij u de hond daar meteen weer weg te
halen.
De melding over de hekjes bij het
losloopgebied in het Egeltjesbos geven wij
door aan de uitvoerende dienst. U mag de
hondenpoep ook deponeren in de normale
afvalbakken.
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Hondenbelasting wordt al sinds de middeleeuwen geheven! Honden in die tijd gebruikt als
transportmiddel bij het trekken van een hondenkar en dit was voor de overheid meteen een
manier om transportbelasting te heffen. Dus Gemeente afschaffen! Of ga inderdaad goede
losloopgebieden creëren.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Het hele voetpad langs dit water: F-Buurt / G-Buurt, langs de Molenvaart : Géén LOSLOOPgebied.
Niet te doen op een voetpad / fietspad, loslopende honden. Dit losloopgebied ligt té dicht langs
woningen.

Geen losloopgebied!! veel overlast loslopende honden in tuinen. Veel overlast poep dat blijft
liggen, stank, vervuiling, gezondheid, geschreeuw naar honden die het niet met elkaar kunnen
vinden (langs de Molenvaart tussen Fender en Fermoor)

De hondenbelasting is een onderwerp wat
buiten deze hondenkaart valt.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
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Dit veldje kan bijv. gebruikt worden als losloopgebied (doen mensen nu toch al) (grasveld bij
Molenvaart aan einde Grote Wielen)
Hier ook: GEEN losloopgebied en dus poep opruimen. Hoe vaak laten mensen hun hond hier
rennen en spelen. Het is een speelveld voor kinderen! Aanspreken heeft geen zin meer. Verbod
wordt genegeerd. (speelveldje langs pad tussen Ganzendiep richting Molenvaart)
Geen losloopgebied meer. Zomers, winters, er is nergens ruimte om langs het water te spelen
voor kinderen. Schaatsen aantrekken, in de poep, in een bootje stappen, in de poep, vissen,
uitkijken!! (langs de Molenvaart thv Fender en Flottielje)
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In woonwijken, binnen de bebouwde kom: GEEN losloopgebieden. Zeker niet in combinatie op
dit pad: waar fietsers en loslopende honden NIET samengaan! (pad langs de zuidzijde van de
Molenvaart)
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Op dit pad geen losloopgebied meer. Is in een woonwijk, op een fietspad. Veel stankoverlast. Pad
ligt te dicht langs tuinen. Honden schieten vaak de tuinen in. (pad langs de zuidzijde van de
Molenvaart)

moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Dit gebied zullen wij opnemen als
hondenlosloopgebied.
Speelvelden zijn verboden voor honden.
Hondeneigenaren riskeren een boete als zij
hier wel met hun hond aanwezig zijn.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
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Dit is geen losloopgebied: hondeneigenaren negeren dit vaak. Bij recreatief wandelen/hardlopen
moet je de drollen aan alle kanten ontwijken. Pad is al niet breed. Smerig en vervuilend. ( pad
achter Gooimeer richting de groenzone)
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In dit gebied tussen de 2 wijken is Géén losloopgebied. Honden worden wel losgelaten en poep
niet opgeruimd. Graag duidelijke regels! overal aanlijnen en poep opruimen. Dat is voor iedereen
duidelijk. (groenzone Meerwijk ten zuiden van Polderweg)
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Ook dit pad is GEEN losloopgebied. Wordt genegeerd. Veel loslopende honden. Dit is een
speelzone! ruim poep op en hou je hond aangelijnd. (groenzone Meerwijk nabij skatebaan)
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Hier zien we veel honden door het speelgebied loslopen / even uitrennen. Dit is GEEN
losloopgebied. Maar wordt door veel mensen genegeerd. (groenzone Meerwijk natuurspeeltuin)
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Hier dito: geen losloopgebied wat veel genegeerd wordt. Dit is echt een druk stuk qua fietsers.
(groenzone Meerwijk, aan noordzijde nabij Boterdijk)
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Dit is nu ook officieel geen losloopgebied: wordt genegeerd, honden gaan lekker los in dit stukje
natuur. (Langs de Boterdijk, eerste stuk na de brug bij het gemeentehuis)

Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
In de groenzone Meerwijk is 1 locatie
specifiek aangewezen voor honden om los te
lopen. Dat is het hondenveldje direct ten
zuiden van de Polderweg (groen op de kaart).
In de rest van de groenzone moeten honden
aangelijnd zijn en de hondenpoep moet
opgeruimd worden door de hondeneigenaar.
Speelvelden zijn verboden voor honden.
Hondeneigenaren riskeren een boete als zij
hier wel met hun hond aanwezig zijn.
Speelvelden zijn verboden voor honden.
Hondeneigenaren riskeren een boete als zij
hier wel met hun hond aanwezig zijn.
Deze locatie is geen losloopgebied. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Deze locatie is geen losloopgebied. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
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hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Langs de schoolroute, va gem.huis naar school, ligt links een aanlijngebied. Aan weerskanten laat Langs de Laan van Meerwijk geldt dat honden
men hun hond uit. Met gevolg, veel poep langs de waterkant, zelfs op stoep (trappen vaak in de
aangelijnd moeten zijn en de hondenpoep
poep ) (Laan van Meerwijk tussen Gemeentehuis en Scholen voor de Groenzone Meerwijk)
opgeruimd moet worden door de
hondeneigenaar.
Dit stuk is vaak vervuild met poep dat niet wordt opgeruimd. Kinderen staan vaak in de poep.
Langs de Laan van Meerwijk geldt dat honden
Langs deze schoolroute: ALTIJD poep opruimen! Het is vaak ranzig hier. Stank, en poep. (Laan van aangelijnd moeten zijn en de hondenpoep
Meerwijk ter hoogte van Euphraat)
opgeruimd moet worden door de
hondeneigenaar.
Gestopt met zwerfvuil pakken vanwege de hoeveelheid poep in het gras (dat men moet
Langs de Laan van Meerwijk geldt dat honden
opruimen). Overlast! (Laan van Meerwijk tussen Ebro en Elbe)
aangelijnd moeten zijn en de hondenpoep
opgeruimd moet worden door de
hondeneigenaar.
Mocht er geen bezwaar zijn, mag dit best los... maar poepen honden aan de rand... bij de stoep:
Deze locatie zullen wij niet aanwijzen als
dan opruimen! (groenstuk langs Laan van Meerwijk thv Eger)
losloopgebied vanwege de drukke weg die
hierlangs loopt.
De staat van dit gebied is in de herfst- en wintermaanden bedroevend slecht. Stukken onder
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
water en verder extreem veel modder. Bovendien zeer vervuild, de olie drijft op de plassen en de Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
modder. (locatie losloopgebied Legmeer West langs de busbaan)
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Geen opmerking geplaatst.
Geen.
Geen opmerking geplaatst.
Geen.
Geweldig losloopgebied. Mensen die hierover commentaar hebben zijn de weinigen die dit pad
Het gebied langs de Molenvaart blijft
gebruiken zonder hond. Er zijn heel weinig fietsers dus dat kan prima samen. Losloopgebied is
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
een verademing (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
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vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Maak van dit stukje een losloopgebied kan makkelijk (pad tussen Laan van Meerwijk en Boterdijk) Vanwege het gebruik van dit pad door veel
mensen, zowel wandelaars als fietsers, wijzen
wij dit stuk niet aan als losloopgebied. Lopen
met de hond aangelijnd is hier toegestaan.
Dit gebied wordt aan het begin en eind van het pad nog steeds gemarkeerd met oude borden wit Op dit moment zijn alle borden nog aanwezig
met rode rand verboden voor honden tenzij kort aangelijnd. Rechtsgeldigheid twijfelachtig.
in de openbare ruimte omdat de nieuwe
(Libellebos nabij trapveld)
hondenkaart nog niet is vastgesteld. Wanneer
het bestuur de nieuwe kaart heeft vastgesteld
zullen wij de borden verwijderen of plaatsen
waar nodig.
Dat past al heel lang niet meer in het beleid van markeringen met rode of groene bordjes op lage Op dit moment zijn alle borden nog aanwezig
houten paaltjes. (Libellebos nabij trapveld)
in de openbare ruimte omdat de nieuwe
hondenkaart nog niet is vastgesteld. Wanneer
het bestuur de nieuwe kaart heeft vastgesteld
zullen wij de borden verwijderen of plaatsen
waar nodig.
Geen opmerking geplaatst.
Geen reactie
Het trapveld is enkele jaren geleden rondom voorzien van hekken. Beter is het om de borden te
Op dit moment zijn alle borden nog aanwezig
plaatsen bij de klaphekken die toegang geven tot dat trapveld. (Libellebos nabij trapveld)
in de openbare ruimte omdat de nieuwe
hondenkaart nog niet is vastgesteld. Wanneer
het bestuur de nieuwe kaart heeft vastgesteld
zullen wij de borden verwijderen of plaatsen
waar nodig.
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
(tussen Fender en Flottielje)
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
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hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(tussen Fender en Flottielje)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(langs de Molenvaart tussen Fender en Fermoor)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(langs de Molenvaart tussen Fender en Fermoor)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(langs de Molenvaart tussen Fender en Fermoor)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren. (pad
langs Molenvaart tussen Fender en Fermoor)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(nabij Flottielje)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(nabij Flottielje)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep en ruzie tussen hondeneigenaren.
(nabij Flottielje)
hier geen losloopgebied. Hond aan de lijn en poep opruimplicht maken, langs gehele F gebied.
Dit is wandelgebied en fietsgebied. overal stinkende poep. (nabij Flottielje)

Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
Zie de reactie bij nummer 35
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Waar zijn de hondenpoepbakken op de Faunalaan? Hier lopen veel honden.
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Waarom hier geen rode uitlaatgebied ipv tussen de huizen en de geparkeerde auto's. Pad ligt er
al. (Faunalaan)
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Hier kunnen honden echt niet loslopen, komen veel teveel auto’s langs en er is geen stoep dus je
loopt zelf op de weg. (Geometrielaan)
Waarom is dit geen losloopgebied? Hier wandelen veel mensen met de hond en/of spelen met
de bal. (groengebied tussen Zijdelveld en Elzenlaan)
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Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Het wandel, fiets en speelgebied aan de Molenvaart wordt gedomineerd
Het wandel, fiets en speelgebied aan de Molenvaart wordt gedomineerd door loslopende
honden. Dit zorgt voor veel vervelende overlast met als meest vervelende de poep overal.
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Honden aangelijnd hier, en poep opruimen! Het kan gewoonweg niet dat een losloopgebied
middenin een woonwijk loopt. We hebben al zo veel overlast ervaren van baasjes en honden,
kan gewoonweg niet. (langs de Molenvaart tussen Fender en Fermoor)

Er zijn afvalbakken en ondergrondse
restafvalcontainers in de buurt. Daar mag u
de hondenpoep in gooien.
Dit gebied is aangewezen als natuurlijk gebied
waar biodiversiteit bevorderd moet worden.
Loslopende honden en de
aanwezige/gewenste flora en fauna gaan niet
samen. Deze locatie is daarom ongeschikt als
losloopgebied.
Dit losloopgebied halen wij van de kaart af.
Het is inderdaad te onveilig.
Dit gebied wijzen wij niet aan als
hondenlosloopgebied wegens de gevaarlijke
ligging ten opzichte van de weg en de
natuurfunctie van deze groenstrook.
Geen.
Geen.
Geen.
Zie de reactie bij nummer 53
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
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Maak plekken met hekken als losloopgebied. NIET meer door woonwijken. En overal een
opruimplicht. Langs de hele Molenvaart willen kinderen spelen en dat kan nu niet door de vele
schijt.. bah!

56

Zet hier nou bijvoorbeeld hekken omheen, en laat ze hier loslopen in plaats van bij mensen in de
tuin.. (grasveld bij Molenvaart aan einde Grote Wielen)
Mooi grasveld, hekken er omheen, dan kunnen ze hier loslopen in plaats van langs de mooie
Molenvaart waar het veelvuldig stinkt.. (groenstuk langs Laan van Meerwijk thv Eger)

57
58

Ik woon hier al een tijdje maar heb tijdens een wandeling nog nooit een vervelende ervaring
gehad met honden of hun eigenaren (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Dit gebied zullen wij aanwijzen als
hondenlosloopgebied.
Deze locatie zullen wij niet aanwijzen als
losloopgebied vanwege de drukke weg die
hierlangs loopt.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten

59

Op dit pad kunnen honden prima los lopen, hier nog nooit een probleem gehad (pad direct
achter de woningen op Gooimeer)

60

tijdje maar heb nog nooit ergernis gehad met honden of hun baasjes (nabij Flottielje langs water)

61

Het zou fijn zijn als hier borden worden geplaatst dat honden hier niet los mogen lopen en dan
hondenpoep moet worden opgeruimd. Er worden hier veel honden uitgelaten, met mooi weer
spelen er kinderen. (pad Bosmuis thv Buizerd)
Hier worden heel vaak honden uitgelaten zou goed zijn als daar meer op gehandhaafd wordt
(wandelpad tussen Boterdijk en Zijdelveld, door natuurgebied Uithoorn)
Mee eens dit veld omheinen en inrichten als uitlaatgebied zou heel mooi zijn en dan ook met
zwemplaats (wat bomen snoeien zou helpen bij de oever) (groengebied tussen Zijdelveld en
Elzenlaan)

62
63

honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Dit pad blijft gebied waar honden aangelijnd
moeten zijn en de hondenpoep opgeruimd
moet worden door de hondeneigenaar.
Handhaving valt buiten de participatie over de
hondenkaart.
Dit gebied wijzen wij niet aan als
hondenlosloopgebied wegens de gevaarlijke

64

Weinig overlast van honden. Het is altijd leuk om hier tussen de loslopende honden te lopen
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

65

Heerlijk losloop pad (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

66

Dit is ook losloop (Europarei in verlengde Heijermanslaan strook langs water)

67

Hier staat echt geen hondenpoepbak/ bij een speelplaats????

68

Dit is geen losloop (losloopgebied in verlengde Arthur van Schendellaan, eerste deel Libellebos)

ligging ten opzichte van de weg en de
natuurfunctie van deze groenstrook.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Als dit inderdaad losloopgebied was passen
we dit aan op de kaart.
Deze locatie kijken wij na. Indien hier een
hondenpoepbak stond zetten wij deze terug.
Dat klopt, dit is momenteel nog geen
losloopgebied. Het voorstel is om dit in de
toekomst wel als losloopgebied aan te
duiden.

69

Dit is geen losloop/ mooi alles groen maken maar deze hele kaart klopt niet (zuidelijke deel Groen
rode scheg)

70

Hondenpoepbak staat hier niet meer. (grasveld achter Briandflat)

71

Dit is losloopgebied (Europarei in verlengde Heijermanslaan strook langs water)

72

Dit is geen losloopgebied (losloopgebied in verlengde Arthur van Schendellaan, eerste deel
Libellebos)

73

Dit is niet altijd losloopgebied

74

Bloemen in voortuin vaak vertrapt en hele grote (poep)verrassingen. VIES. en hele grote
(poep)verrassingen. (pad langs Molenvaart tussen fender en fermoor)

75
76
77

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.

Dat klopt, dit is momenteel nog geen
losloopgebied. Het voorstel is om dit in de
toekomst wel als losloopgebied aan te
duiden.
Weer terugplaatsen als hier altijd een bak
heeft gestaan. Melding geven wij door aan de
uitvoerende dienst.
Deze strook is slecht als losloopgebied op de
huidige kaart zichtbaar. Als dit inderdaad
losloopgebied is passen we dit aan op de
kaart.
Dat klopt, dit is momenteel nog geen
losloopgebied. Het voorstel is om dit in de
toekomst wel als losloopgebied aan te
duiden.
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Geen.
Geen.
Geen.

78

Ook hier komt het voor dat er honden in de speeltuin zijn. (speelplek tussen Brusselflat en
Briandflat)

79
80
81

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Een concentratie van honden en hondenpoep op dit punt. Bijzonder ergerlijk. de stank is soms
niet te harden. Ook rennen de honden soms gewoon je huis in als de deur openstaat. (Fender
aan de Molenvaart noordelijke zijde)

82

Geen voetpad aanwezig, loopt met hond op druk fietspad. (Faunalaan thv Koekoek)

83
84
85

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Onbegaanbaar gebied, pal achter tuinen van inwoners. (Pad langs de school tussen
Geertruidahoeve en Weegbree.)

86

Pal langs druk fietspad, hond kan alle kanten uit. (Groenstrook voor school aan de
Geertruidahoeve.)

87

geen afscheiding busbaan. Honden lopen zo de busbaan op (losloopgebied Legmeer-West langs
de busbaan)
Honden lopen zo de busbaan op. (Langs oude spoorbaan)

88

Speelvelden zijn verboden voor honden.
Hondeneigenaren riskeren een boete als zij
hier wel met hun hond aanwezig zijn.
Geen.
Geen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Deze situatie kunnen wij niet veranderen
vanuit de hondenkaart.
Geen.
Geen.
Dit is een brede strook met grasveld en
bomen. Hij ligt inderdaad tegen de tuinen aan
maar gezien de breedte van de strook zien wij
hier geen problemen in gebruik.
Er zijn hier inderdaad fietsers van en naar de
school. Dit is echter vooral op bepaalde
momenten van de dag. Wij zijn van mening
dat de strook goed gebruikt kan worden
gedurende de dag.
Dit gebied is afgesloten met een hek.
Het gebied aan de busbaan bij Legmeer-West
is afgescheiden van de busbaan.

89

lopen hier zeer veel honden maar geen enkele hondenpoepbak

90

Grootste deel van het jaar onbegaanbaar vanwege modder, hoge waterstand. (Losloopgebied
langs de busbaan Legmeer-West)

91

In de Legmeer zijn vrijwel geen losloopgebieden, wel veel honden en dus ook hoge inkomsten
hondenbelasting. Hetgeen z'n oorsprong vindt in de vorige eeuw. Gemeente, schaf de belasting
af.
Niet veilig en goed omheind. (Losloopgebied langs busbaan Legmeer-West)
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Dit is een erg leuk veldje, maar niet zo veilig omdat het vlak naast een weg ligt. Het zou
fantastisch zijn als dit hele veldje omheind zou kunnen worden (dus aan alle kanten, ook aan de
slootkant). (Hondenlosloopgebied in Groenzone Meerwijk)
Dit is een geweldig veldje voor honden die niet overal los kunnen lopen! Het zou wel heel fijn zijn
als het veldje echt volledig omheind zou zijn (dus ook aan de slootkant). (Groenzone Meerwijk)

92
93
94
95
96
97
98

Molenvliet is een fantastisch losloop gebied dit moet behouden blijven hier hebben we jaren
terug om gestreden , losloop veldje tegenover skate baan in omheind maar niet helemaal dicht

De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
De hondenbelasting valt buiten de scope van
het beheer van de hondenvoorzieningen.
Dit gebied is afgescheiden van de busbaan.
Geen.
Geen.
Geen.
In verband met beheer van de sloot en
slootkant is een hek aan de kant van de sloot
niet wenselijk.
In verband met beheer van de sloot en
slootkant is een hek aan de kant van de sloot
niet wenselijk.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

99

Kan goed als uitlaat strook dienen. (Langs Amstel bij Schans ter hoogte van Klipper en Kaag)

100

losloop gebied honden moet blijven aan de molenvliet. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

101
102

Heel vervelend dat wanneer ik hier mijn hond uitlaat er hardlopers uit tegenovergestelde richting
komen die aerosolen verspreiden op dit hooguit 1 meter brede pad. (Pad achter Gooimeer
richting Groenzone Meerwijk)
Hier staat geen hondenpoepbak. (Spaaklaan)

103

Hier staat geen hondenpoepbak. (Achter Schumanflat)

104

Buiten woonwijken geen afvalbak te vinden, waar moet men de uitwerpselen kwijt? (Randweg)

105

Dit stukje grond bij de Pastoor J. van Dijklaan is veel te klein om als losloopgebied gekwalificeerd
te worden.

106
107

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.

Het is toegestaan hier uw hond uit te laten.
De hond dient aangelijnd te zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondenbezitter.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Uw opmerking betreft de gezondheidssituatie
mbt corona. Dit nemen wij niet mee in de
uitvoering van het hondenbeleid.
Weer terugplaatsen als hier altijd een bak
heeft gestaan. Melding geven wij door aan de
uitvoerende dienst.
Weer terugplaatsen als hier altijd een bak
heeft gestaan. Melding geven wij door aan de
uitvoerende dienst.
Buiten de woonwijken zijn inderdaad minder
hondenpoepbakken en afvalbakken te vinden.
U moet dan verder lopen voordat u de
hondenpoep kunt weggooien.
Dit stuk is niet heel groot, maar voldoende
om een hond wel veilig even los te laten
lopen.
Geen.
Geen.

108

Dit lijkt ook een uitlaatgebied, waarom niet zo aangegeven? En waarom niet een omheining bij
de vuurlijn? (Tussen Vuurlijn en parkeerplaatsen sport)

109

Hier loopt een fietspad langs en is midden in de woonwijk met auto's en kinderen. Niet handig
lijkt mij. (Fietspad achter Stelling en Linie)

110

Waarom geen omheining hier gemaakt? En dit is toch ook een park waar honden uitgelaten
mogen worden? (Iepenlaangebied)
Dit stuk langs de vuurlijn is een heel mooi gebied om een hondenuitlaat gebied van te maken.
Met een omheining erom heen. Er zijn veel te weinig goed en ruime uitlaatgebieden in Uithoorn
en De Kwakel. (Vuurlijn bij Thamen)

111

112

Het lijkt wel of deze kaart voor geen meter klopt. Dit is toch het Libelle bos? Uitlaatgebied? Graag
omheinen. (Libellebos)

113

Dit is toch ook uitlaatgebied? Graag volledig omheinen. (Groenvak links bij toegang
parkeerterrein Libellebos tennisbanen)

114

leuk om hier te lopen met je hond , hier betaal je de honden belasting voor ,verbindingspad
tussen gooimeer en flevo ook wel losloop gebied worden er staat een hek bij de weilanden,
graag meer afvalb. (Langs de Molenvaart)

Dit is een ontwikkelgebied waardoor wij hier
nu geen wijzigingen aanbrengen in de huidige
situatie. Het gebied blijft aanlijnen en
opruimen.
Deze locatie heeft inderdaad een
multifunctioneel gebruik. Het is de
verantwoordelijkheid van de hondenbezitter
om te bepalen of zijn of haar hond hier los
kan lopen.
Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.
Dit is een ontwikkelgebied waardoor wij hier
nu geen wijzigingen aanbrengen in de huidige
situatie. Het gebied blijft aanlijnen en
opruimen.
In het Libellebos komen twee omheinde
losloopgebieden, de rest van het Libellebos is
aanlijnen en poep opruimen.
In het Libellebos komen twee omheinde
losloopgebieden, de rest van het Libellebos is
aanlijnen en poep opruimen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

115

Dit mag ook wel losloop gebied worden, er staat een hek , honden kunnen hier niet het weiland
op.
(Pad achter Gooimeer richting Groenzone Meerwijk)

116

Ik ben heel erg blij met dit gezellige pad! Fietsers, wandelaars en honden gaan vredig samen en
er is altijd wel een praatje te maken. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

117

Fijn gebied om de honden lekker hond te laten zijn. Rennen, spelen en zwemmen. Heerlijk toch!?
Ze plonsen lekker het water in. Wij vinden dat altijd een gezellig geluid. (Langs de Molenvaart
zuidelijk deel)

118

Heerlijk stukje om de honden uit te laten. Of ze nou los of vast zitten, ze moeten toch hun
behoefte doen. Natuurlijk niet in de tuinen van bewoners. (Langs de Molenvaart noordelijk deel)

Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.

119

Dit stuk losloopgebied hoort bij het rondje. Geen verkeer dus super fijn voor honden en hun
baasjes!
(Langs de Molenvaart noordelijk deel)

120

Hier zouden de honden zo lekker los kunnen lopen.
(Langs de Boterdijk thv Meerwijk Oost)

121

Ik hoop van harte dat er ook gelet wordt op de hoeveelheid reacties van 1 en dezelfde persoon....
(Langs de Molenvaart noordelijke zijde)

Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
De rietlanden aan beide zijden van de
Boterdijk zijn onderdeel van Natuurgebied
Uithoorn. Vanwege de natuurwaarden die
hier worden nagestreefd is het onwenselijk
dat honden hier los lopen. Aangelijnd lopen is
wel mogelijk.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep

122

Honden poepen hier vrijwel altijd in het gras behalve als het gras/onkruid niet gemaaid wordt.
(Pad achter Gooimeer richting Groenzone Meerwijk)

123

Prachtig gebied om hond uit te laten. Houden zo! Hier betalen wij hondenbelasting voor. (Langs
de Molenvaart)

124

Het gebied wordt nooit gemaaid waar wel vaak om gevraagd is, en in natte tijden onbegaanbaar.
(Losloopgebied langs de busbaan Legmeer-West)

125

Waarom is dit nu verboden voor honden, nu de dijk niet meer kan zou dit een goed alternatief
zijn. (Faunalaan)

moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Dit gebied is aangewezen als natuurlijk gebied
waar biodiversiteit bevorderd moet worden.
Loslopende honden en de
aanwezige/gewenste flora en fauna gaan niet
samen. Deze locatie is daarom ongeschikt als
losloopgebied.

126

Waarom dit geen losloop/uitlaat route, dit zou een goed alternatief voor de dijk zijn
(Faunalaan)

127

Heel klein en grenst aan parkeerplaats, hond kan zo de weg op rennen. (Groenvak achter
Madelief)
Onveilig, grenst direkt aan de weg! (Losloopgebied Leopoldlaan)
Waarom dit geen losloop gebied?

128
129
130

Waarom dit geen losloop gebied? Hele mooie strook waar weinig overlast is. (Groene Boord ter
hoogte van Rode Klaver)

131

Waarom dit geen losloopgebied, hele mooie veilige strook. (Groene Boord ter hoogte van
Geertruidahoeve)

132

Mooi stukje maar helaas heel veel overlast van zwerfvuil van de school. (Pad langs school tussen
Geertruidahoeve en Weegbree)
Heel onveilig!!! (Groenvak aan einde Weegbree nabij Zijdelweg)
Waarom hier niet los, evt omheinen en speelplaats voor honden van maken. (Groenvak bij
Legmeerplein ten zuiden van Parktijkschool)
Dit is een mooi stuk, maar afzetten met hek zou het wel veel veiliger maken.
(Hondenlosloopgebied Legmeer-West)

133
134
135

136

Waarom hier geen losloopgebied, hier is het veiliger dan menig ander stukje wat is aangegeven.
(Pad tussen Faunalaan en Randhoornweg)

Dit gebied is aangewezen als natuurlijk gebied
waar biodiversiteit bevorderd moet worden.
Loslopende honden en de
aanwezige/gewenste flora en fauna gaan niet
samen. Deze locatie is daarom ongeschikt als
losloopgebied.

De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
In deze omgeving zijn meerdere
losloopgebieden. Een extra losloopgebied
zullen wij daarom niet aanwijzen.
In deze omgeving zijn meerdere
losloopgebieden. Een extra losloopgebied
zullen wij daarom niet aanwijzen.
Meldingen over zwerfvuil kunt u doen via de
website van de gemeente.
Dit losloopgebied halen wij van de kaart.
Het hondenlosloopgebied bij de
Randhoornweg is onderdeel van een
ontwikkellocatie. Daarom is deze locatie als
tijdelijk aangegeven. Wij zullen deze locatie
om die reden ook niet aanpassen op dit
moment.
Dit gebied is niet afgebakend wat het lastig
maakt er een heel losloopgebied van te
maken. Tevens is hier een ontwikkellocatie
waardoor wij nu geen aanpassingen doen in
het gebied.

137
138

139

140

141

142
143
144
145

146

Geen opmerking geplaatst.
Deze route graag wel honden toestaan. Over de elzenlaan is niet veilig want daar wordt veel
gefietst. (Wandelpad tussen Watsonweg en Boterdijk door natuurgebied Uithoorn)

Geen.
Dit gebied is onderdeel van Natuurgebied
Uithoorn. Wegens de natuurwaarden die hier
worden nagestreefd is het loslopen van
honden hier niet toegestaan.
Hondenverbod hier weghalen. Dit zou zelfs een heel mooi losloopgebied kunnen worden. Weinig Het gebied bij de Zijdelse Zomp is onderdeel
hekjes nodig. (Wandelpad langs Zijdelse Zomp)
van Natuurgebied Uithoorn. Wegens de
natuurwaarden die hier worden nagestreefd
is het loslopen van honden hier niet
toegestaan.
Zou mooi losloopgebied kunnen zijn. Die 5 koeien voegen weinig toe. (Weide Libellebos)
In het Libellebos komen twee omheinde
losloopgebieden, de rest van het Libellebos is
aanlijnen en poep opruimen. De weide blijft
verboden voor honden omdat hier de
runderen staan.
Langs het hele fietspad van de Boterdijk tot aan het helofytenfilter aan toe loslopende honden en Dit is niet toegestaan op deze locatie.
veel hondenpoep op het fietspad.
Handhaving valt buiten de hondenkaart.
Hondenbezitters die hier de poep niet
opruimen riskeren een boete.
Dit veld wordt ook gebruikt als losloopgebied
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Heel veel honden
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Veel hondenpoep ook op dit veld
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
onbegaanbaar tijdens herfst/wintermaanden door moerasvorming. Aanplanting van laag groen
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
zou veel water absorberen, hetgeen de begaanbaarheid en het aangezicht zou verbeteren.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
(Losloopgebied langs de busbaan Legmeer-West)
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Geen opmerking geplaatst.
Geen.

147

Hier parkeren vaak bewoners uit andere wijken hun auto om in dit gebied te gaan wandelen met
hun honden. Veeeel te druk! (Fermoor aan de kant van de Molenvaart)

148

Ik loop hier al jaren met mijn hond. Prachtig losloopgebied dat moet ook zo blijven. Er zijn veel
teveel verboden voor honden. Veel losloopgebieden zijn gevaarlijk door dicht langs drukke
autoweg. (Langs de Molenvaart noordelijk deel)

149

Dit is 1 van de weinige veilige losloopgebieden voor honden die niet langs een drukke weg zijn
gelegen. Kom niet al te veel fietsers hier tegen en de meeste zijn er alert op. (Langs de
Molenvaart noordelijk deel thv Flottielje)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

150

Onze hond geniet hier van haar vrijheid en kan hier veilig spelen met andere honden. Zonder
overlast te veroorzaken. De andere losloopgebieden zijn niet veilig ivm druk verkeer. (Aan de
Molenvaart noordelijk deel)

151

Dit gedeelte is ook fietspad en wandelpad. Het is hier veels te smal om elkaar te passeren, zeker
met een hond aan de lijn. Ik begrijp niet dat hier mensen mogen fietsen. (Pad achter Gooimeer
richting Groenzone Meerwijk)

152

Wat een prachtig losloopgebied, genieten van de natuur en mijn hond kan met andere honden
spelen hier zonder direct onder een auto terecht te komen. Heel dankbaar dat dit plekje er is.
(Pad direct achter Gooimeer richting Molenvaart)

153
154

Geen opmerking geplaatst.
Serieus, is deze postzegel een losloop gebied? #hoedan. Dit slaat nergens op, daar waar fietsers
afslaan en leerlingen in een normale"tijd" naar school gaan. Hoezo je hond hier los laten lopen.
(Groenvak aan einde Weegbree nabij Zijdelweg)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Geen.
Dit losloopgebied halen wij van de kaart.

155
156

Hoezo een tijdelijk stuk? Omheinen zou heel fijn zijn, ondanks dat mijn hond luistert, zijn
konijnen hier heel verleidelijk en is hij wel eens de weg over gerend. Dan is hij echt oostindisch
doof. (Hondenlosloopgebied Legmeer-West)
Heel onlogisch. #hoedan. Naast parkeerplaats en "fietsroute". Ik laat hem hier niet los. (Groenvak
achter Madelief)

157

En dan aan de andere kant van het pad mag de hond niet los??? R u Serious?!?! (Groenvak achter
Madelief)

158

Omheinen zou fijn zijn, hond rende na heel leuk spelen en rennen zo de weg over naar de vijver
om af te koelen. Schrok mij kapot. (Groenvak achter Bijvoet)

159

Dit is momenteel rode route. Ooit hier gelopen??? langs de weg, lantaarnpalen die in de weg
staan. Denk je serieus dat ik op deze helling straks de poep ga opruimen? (Randweg ter hoogte
van Langs de Baan)

160

Zou fijn zijn als de honden hier mogen zwemmen. (Water bij de Meerkikker)

161

Mooi stuk losloopgebied, mooi omheind, terugklap hekken zouden beter zijn, soms staat er nog
wat open. en drainage....dat is wel een dingetje hier. (Losloopgebied langs de busbaan LegmeerWest)

Dit gebied is een ontwikkellocatie. Wij zullen
daarom geen aanpassingen aan het gebied
doen.
Dit gebied ligt in een gebied waar wel verkeer
is, maar enkel bestemmingsverkeer wat
langzaam rijdt. Wij vinden deze locatie
daarom wel te gebruiken als losloopgebied.
Er zijn meerdere gebruikers die van dit gebied
gebruik willen maken zoals spelende
kinderen. Vandaar dat niet het hele
groengebied is aangewezen als losloopgebied.
Dit gebied ligt in een gebied waar wel verkeer
is, maar enkel bestemmingsverkeer wat
langzaam rijdt. Wij vinden deze locatie
daarom wel te gebruiken als losloopgebied.
Omheinen zullen wij niet doen ivm het beheer
van dit gebied wat bemoeilijkt wordt door
hekwerken.
De routes vervallen en het wordt overal
opruimplicht met uitzondering van de
losloopgebieden. Dit gebied is geen
losloopgebied. U dient de poep op te ruimen.
Honden mogen in principe zwemmen in
openbaar water, mits geen natuurgebied. Let
u wel op eventuele aanwezigheid van
blauwalg.
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.

162

Gemeente, serieus?? #hoedan? naast een fietspad, wie heeft dit bedacht? Dat wij op 1,5 m
afstand moeten houden wil niet zeggen dat een losloopgebied 1,5 m breed moet zijn en heel
lang.... (fietspad achter Stelling en Linie)

163

Ik denk dat ik mijn hond moet leren lezen, alleen op deze strook mag hij dus los?? #hoedan
(Strook Egeltjesbos aan de westkant)

164

Serieus? In de Kwakel ook zo een postzegel als losloopgebied. Ooit gekeken hoe groot dit is?
Onacceptabel. (Losloopgebied Pastoor J van Dijklaan)

165

Serieus, naast de toegangsweg van de wijk, daar lekker de honden laten loslopen....zo jammer dit
gemeente! Beetje onveilig hier. (Geometrielaan)
Geen opmerking geplaatst.
Leuk bedacht hoor, maar dit is heel onveilig met alle auto’s en bouwverkeer dat hier rijdt. Is geen
losloopgebied. (Losloopgebied Emmalaan)

166
167

168

Waarom is dit stuk geen losloopgebied? Zie het probleem niet. (Pad achter de gemeentewerf)

169

Mooi stuk gras om dienst te doen als losloopgebied. Beetje sociale controle ook hier naar links en
rechts. Omheinen, worden veel hondenbezitters blij van denk ik.
(Groenvak bij Legmeerplein ten zuiden van Praktijkschool)
Hier losloopgebied van maken??...Oke.......hum...

170
171
172

loslopen gaat goed als je de andere kant op loopt, maar teruglopen, dan gaat hij vast, voordat hij
de weg op trippelt. Hekje misschien??
(Losloopgebied Leopoldlaan)
Als je dit deelt afschermt van de zijdelweg, kan dit heel goed door als losloopgebied.

173

hier nergens een hondenpoepbak te vinden. (Op de Klucht)

Wij gaan ervan uit dat gebruikers van het pad
rekening houden met elkaar. Dat betekent
dat de hondenbezitter op de hond let en deze
onder appèl heeft en andere weggebruikers
opletten wanneer zij een hond los zien lopen.
Deze strook stond per abuis nog ingetekend.
Deze halen wij van de kaart. Dit word
aanlijngebied.
Dit stuk is niet heel groot, maar voldoende
om een hond wel veilig even los te laten
lopen.
Dit stuk losloopgebied halen wij van de kaart.
Het is te onveilig in gebruik.
Geen.
In deze omgeving wilde wij graag een
hondenlosloopgebied behouden. Dit gebied is
nu ook hondenlosloopgebied en vrij
overzichtelijk.
Er is geen afscheiding met de busbaan en
toekomstige trambaan wat voor onveilige
situaties kan zorgen. Dit gebied is om die
reden aanlijngebied met opruimplicht.

De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.

De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.

174

Maak die sloot wat breder en groter, dan hebben ze er in de zomer ook wat aan, lekker
zwemmen. (Hondenlosloopgebied Legmeer-West)

175

Maak hier een afloop naar het water dat ze lekker kunnen zwemmen. (Hoek bij de Fazant)

176
177

Geen opmerking geplaatst.
Geen stoep / verhard stuk om als hondeneigenaar te lopen. De honden kunnen gemakkelijk de
weg op rennen. (Dreeslaan)
???? (Hoek Ondernemersweg en Amsterdamseweg)

178
179
180

Geen opmerking geplaatst.
Tijdelijk? Je zou hier ook een honden speeltuin of trainingsveld van kunnen maken. Hek zou fijn
zijn. (Hondenlosloopgebied Legmeer-West)

181

Waar is het Compensatiegebied voor de spoordijk?

182

Leuk omheind gebied maar doe aub aan de drainage. Nu heel vaak niet te gebruiken.
(Losloopgebied langs de busbaan Legmeer-West)

183

Direct aan parkeerplaats en geen speelruimte. (Groenvak achter Madelief)

184

Omheining nodig - grenst aan straat en fietspad. (Groenvak achter Bijvoet)

Dit gebied is een ontwikkellocatie. Wij zullen
daarom geen aanpassingen aan het gebied
doen.
Wij faciliteren het zwemmen door honden
niet. Honden mogen in principe zwemmen in
openbaar water, mits geen natuurgebied. Let
u wel op eventuele aanwezigheid van
blauwalg.
Geen.
Hier staat per abuis een klein stukje
losloopgebied ingetekend. Dit halen wij van
de kaart.
Geen.
Dit gebied is een ontwikkellocatie. Wij zullen
daarom geen aanpassingen aan het gebied
doen.
Er is geen compensatiegebied aangewezen
voor de Oude Spoordijk.
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Dit gebied ligt in een gebied waar wel verkeer
is, maar enkel bestemmingsverkeer wat
langzaam rijdt. Wij vinden deze locatie
daarom wel te gebruiken als losloopgebied.
Dit gebied ligt in een gebied waar wel verkeer
is, maar enkel bestemmingsverkeer wat

185
186

Niet serieus bedoelt toch? Hier kan de hond niet los gelaten worden. (Groenvak aan eind
Weegbree zijde Zijdelweg)
Libellebos geen losloop meer?

187

Dit grenst aan alle kanten aan straat en parkeerplaats. Gevaarlijk voor hond en baas.
(Losloopgebied Koningin Julianalaan)

188

Het lijkt erop dat de meeste losloopvelden gevaarlijk zijn naast een straat. Betere plekken
gewenst en ook samenhangend om te kunnen lopen.

189

Gevaarlijk: langs straat - beter aan de overkant.

190

Waarom is dit losloopgebied meer? Hek aan de straatkant. (Tussen parkeerplaats en sportvelden
Vuurlijn)

191

Serieus naast een zeer drukke weg een los loop gebied!?

192

Het losloopgebied is super leuke speelplek voor honden en hondenbezitters ervaren het als een
fijne plek, we kennen elkaar, maken een praatje . Het heeft iets sociaals. (Langs de Molenvaart
zuidelijk deel)

langzaam rijdt. Wij vinden deze locatie
daarom wel te gebruiken als losloopgebied.
Dit losloopgebied halen wij van de kaart.
Het gehele Libellebos was nooit volledig
losloopgebied. In het Libellebos komen twee
omheinde losloopgebieden, de rest van het
Libellebos is aanlijnen en poep opruimen.
In deze omgeving wilde wij graag een
hondenlosloopgebied behouden. Dit gebied is
nu ook hondenlosloopgebied en vrij
overzichtelijk.
Er is bij alle losloopgebieden een afweging
gemaakt tussen gebruik en risico.
Samenhangend lopen kunt u overal, de hond
mag overal aangelijnd worden uitgelaten in
de gemeente.
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Dit is een ontwikkelgebied waardoor wij hier
nu geen wijzigingen aanbrengen in de huidige
situatie. Het gebied blijft aanlijnen en
opruimen.
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten

193

Ik woon hier al jaren met plezier en heb totaal geen last van honden. (Langs de Molenvaart
zuidelijk deel)

194
195

Geen opmerking geplaatst.
fijn losloop gebied in goede harmonie met honden , fietsers en wandelaars. (Langs de
Molenvaart zuidelijk deel)

196

heerlijk met de hond hier wandelen , weinig prullenbakken. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Geen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is

197

ik heb zelf geen hond , ervaar geen overlast van de honden. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

198

Ik ben heel blij met dit losloopgebied! Heel veilig doordat er geen auto's in de buurt rijden!
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

199

Heel smal pad, is geen losloopgebied maar 90 % van de honden loopt hier wel los... Moeilijk om
momenteel 1,5 m afstand te houden, omdat het zo'n smal pad is. (Pad achter Gooimeer richting
Groenzone Meerwijk)

vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.

200

Ik vindt de overlast van honden poep erg meevallen, alleen als het vriest , gemeente zou van
honden belasting het kunnen schoonmaken. (Langs de Molenvaart)

201

Heerlijk hier met je hond , laat het zo blijven. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

202

Mooi losloop gebied , gemeente moet een poep wagen inzetten. (Langs de Molenvaart zuidelijk
deel)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

203

fijn om hier te lopen met je hond , laat het zo alstublieft
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

204

ik ervaar geen overlast van honden , wel van fietser die hard fietsen
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

205

mooi losloop gebied , ik ben van mening dat het moet blijven. (Langs de Molenvaart zuidelijk
deel)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

206

ik woon hier al lang , en heb geen last van honden en honden poep
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

207

Laat dit losloop gebied blijven , er is al zo weinig in Uithoorn. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

208

Ik ben slecht ter been , heerlijk dat ik mijn hond hier los kan laten. (Langs de Molenvaart zuidelijk
deel)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

209

ik woon hier pas en ervaar geen overlast. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

210

losloop gebied moet blijven , heerlijk voor hond en baas , meer prullen bakken en poep zakjes.
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

211

losloop gebied moet blijven. (Langs de Molenvaart noordelijk deel)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

212
213

Geen opmerking geplaatst.
Wat is nu het verschil tussen 'oranje, kort aangelijnd' en 'rood, hondenroute'?
(Fietspad langs Amsteldijk Zuid)

214

Laat die honden lekker uitleven op dit heerlijke losloopgebied, honden en baasjes genieten
ervan! (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

215

Dit vormt een heel fijn losloopgbied voor honden dat zo moet blijven. (Langs de Molenvaart
zuidelijk deel)

216

Heerlijk losloop gebied geen overlast. (Groenzone Meerwijk)

217

Ik loop hier graag met mijn hond. (Langs de Molenvaart)

Geen.
Dit onderscheid vervalt binnen de nieuwe
hondenkaart. Dan wordt het overal aangelijnd
en opruimen. Binnen de losloopgebieden
mogen de honden los.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
In de Groenzone Meerwijk dient de hond
aangelijnd te zijn en moet de hondenbezitter
de poep opruimen. Op het losloopveld in de
Groenzone mag de hond los.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter

218

Voor fietsers zijn losse en aangelijnde honden gevaarlijk omdat de honden over het fietspad van
links naar rechts slingeren en de baasjes vergeten dat fietsers ook van achteren langs kunnen
komen. (Fietspad langs Amsteldijk Zuid)

219

Laat dit ajb een losloopgebied blijven. De hond en wij zijn er heel blij mee. We hebben leuk
contact met andere hondenbaasjes en de honden kunnen het (bijna) allemaal uitstekend met
elkaar vinden. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

220

Langs de Drechtdijk is niet overal een stoep. Hondjes en bazen zijn in het donker niet zichtbaar.
Kan verlichting verplicht worden gesteld voor de veiligheid?

221

Laat dit losloopgebied alsjeblieft blijven. Honden hebben al niet veel in Uithoorn. Dit is een
heerlijk terrein en bewoners hebben weinig last. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Dit is iets wat met een hondenkaart niet te
regelen is. Het gedrag van hondenbezitters
zou verantwoordelijk moeten zijn ten aanzien
van de hond en mede weggebruikers.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Wij plaatsen op dit moment geen extra
verlichting bij. Wij adviseren u in het donker
een andere route te kiezen voor het uitlaten
van de hond.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.

222
223

Geen opmerking geplaatst.
Er ligt hier veel hondenpoep op het wandelstrookje naast de weg. Kan hier een attenderingsbord
of iets dergelijks komen? (Halfweg De Kwakel)

224

Graag geen honden toestaan in het Libellebos. Hondenpoep en handen zijn schadelijk voor het
kleine beetje natuur dat we hebben.

225

Hier geen loslopende honden toestaan a.u.b. Hier wordt gefietst en gewandeld door kinderen en
ouderen. Loslopende honden staan vaak niet onder controle van hun begeleider en dat gaat
soms fout. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

226

Doe nou geen losloopgebied in het Egeltjesbos. Hondenpoep en honden zijn geen goede combi
met spelende kinderen, wandelaars, flora en fauna.

Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Geen.
Wij plaatsen zo min mogelijk borden. De
nieuwe regel wordt dat hondenpoep overal
opgeruimd dient te worden. Ook op deze
locatie.
In het Libellebos komen twee omheinde
losloopgebieden, de rest van het Libellebos is
aanlijnen en poep opruimen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
In het Egeltjesbos is 1 van de eilanden
aangewezen als hondenlosloopgebied. In de
rest van het Egeltjesbos moeten honden
aangelijnd zijn en moet de poep worden
opgeruimd. Hierdoor zou er weinig tot geen
conflict met spelende kinderen, wandelaars
en flora en fauna moeten zijn.

227

Heerlijk losloopgebied voor honden. (Langs de Molenvaart noordelijk deel thv Flottielje)

228

Honden loslaten lopen op dit strookje waar auto's, fietsers en wandelaars al bijna geen plek
hebben, is misschien niet handig. (Ringdijk richting Fort de Kwakel)

229
230
231

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Super fijn losloopgebied. (Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

232

Een meer dan geweldig losloopgebied. We willen de poep best opruimen, dat kan ook als het
losloopgebied is (zie gemeente Aveen).

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Wij veranderen dit stuk op de kaart. Er komt 1
stuk bij het appartementencomplex waar
honden los mogen lopen. De rest van de
Ringdijk wordt aanlijnen en opruimen.
Geen.
Geen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
De locatie waar deze opmerking over gaat is
onduidelijk. Mocht hier het losloopgebied in
de gemeente Amstelveen bedoeld worden.
Deze is niet op de kaart van Uithoorn
opgenomen.

233
234

Geen opmerking geplaatst.
Lekker loslopen zou mooi zijn. (Langs de Boterdijk thv Meerwijk Oost)

235
236

Geen opmerking geplaatst.
Prima plek om loslopende honden toe te staan, lopen niemand in de weg, weinig verkeerd en
sluit mooi aan op de loslooproute. (Pad tussen Gooimeer naar Groenzone Meerwijk)

239

Super loopgebied. (Langs de Molenvaart)

240

Dit is heerlijk losloop gebied voor honden waar honden samen spelen en eigenaar wandelen.
(Langs de Molenvaart zuidelijk deel)

Geen.
De rietlanden aan beide zijden van de
Boterdijk zijn onderdeel van Natuurgebied
Uithoorn. Vanwege de natuurwaarden die
hier worden nagestreefd is het onwenselijk
dat honden hier los lopen. Aangelijnd lopen is
wel mogelijk.
Geen.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten

241

Prachtig stuk om met de hond te lopen. (Langs de Molenvaart)

242
243
244

Geen opmerking geplaatst.
Geen opmerking geplaatst.
Graag hier ook losloop maken. En meer maaien of pad verbreden. Zeker in de zomer is het erg
smal om op te lopen. (Pad achter Gooimeer richting Groenzone Meerwijk)

245

Losloopgebied voor honden is echt een must voor fijn wonen in de wijk. een mooie
hondenontmoetingsplaats die geen overlast geef voor omwonenden. (Langs de Molenvaart)

honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Geen.
Geen.
Deze locatie is geen losloopgebied vanwege
de ecologische verbinding tussen de
Groenzone en de Uithoornse Polder. Hier
moeten honden aangelijnd zijn en de
hondenpoep moet opgeruimd worden door
de hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

246

Hier staat een bak. (Groengebied tussen Jacob Catslaan en Joost van den Vondellaan)

247

Geen hondenpoepbak. (Buitenste zijde Europarei)

248

Mogelijkheid tot losloop gebied? (Groenvak aan einde Europarei tegen Libellebos aan)

249
250

Geen opmerking geplaatst.
Dit is 1 van de weinige veilige losloopgebieden voor honden die niet langs een drukke weg zijn
gelegen. Kom niet al te veel fietsers hier tegen en de meeste zijn er alert op. (Langs de
Molenvaart thv Flottielje)

251

Dit is 1 van de weinige veilige losloopgebieden voor honden die niet langs een drukke weg zijn
gelegen. Kom niet al te veel fietsers hier tegen en de meeste zijn er alert op. (Langs de
Molenvaart noordelijk deel)

Wij zullen nakijken of hier een bak staat en dit
aanpassen op de kaart indien nodig.
Hier staat geen hondenpoepbak op de kaart.
De hondenpoep mag ook in normale
afvalbakken gedeponeerd worden.
In het Libellebos komen twee omheinde
losloopgebieden, de rest van het Libellebos is
aanlijnen en poep opruimen.
Geen.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

252

Dit is 1 van de weinige veilige losloopgebieden voor honden die niet langs een drukke weg zijn
gelegen. Kom niet al te veel fietsers hier tegen en de meeste zijn er alert op. (Langs de
Molenvaart noordelijk deel)

253

Dit is 1 van de weinige veilige losloopgebieden voor honden die niet langs een drukke weg zijn
gelegen. Kom niet al te veel fietsers hier tegen en de meeste zijn er alert op. (Langs de
Molenvaart noordelijk deel)

254

Prachtig losloopgebied voor honden. Had dit graag nog jaren van genoten. (Langs de Molenvaart
noordzijde)

Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.
Het gebied langs de Molenvaart blijft
hondenlosloopgebied tussen het pad achter
Gooimeer 14 en de brug over de Molenvaart
naar Fermoor.
Het losloopgebied langs de noordelijke zijde
van de Molenvaart (vanaf de brug thv
Fermoor tot aan de Laan van Meerwijk) is
vervallen in het nieuwe beleid. Hier moeten
honden aangelijnd zijn en de hondenpoep
moet opgeruimd worden door de
hondeneigenaar.

255

Graag een afsluit hek voor honden die kunnen rennen in het losloop gebied ten noorden van
deze brug (Dat niet aangegeven is op de kaart als losloopgebied?) (Brug Hollandse Dijk naar
losloopgebied bij N201)

256

Mooi gebied, maar grondwater komt te hoog en het is niet te doen om hier fatsoenlijk te lopen.
Ook is het hek open op verschillende stukken. Graag onderhoudt plegen op de hekken en
afwatering. (Losloopgebied langs de busbaan Legmeer-West)

257

Uitraasgebied hier? Net zoals bij n201, zou fantastisch zijn. (Groenstrook rondom het Fort aan de
Drecht.)

258

Graag dit veld als hondenuitlaatveld houden. Het veld ernaast is afgesloten en voor kinderen,
daar komen ook geen honden. (Egeltjesbos losloopveld)
Waarom is dit gebied niet gemarkeerd als hondenlosloopgebied? Dit is in De Kwakel het enige
gebied waar echt een rondje los gewandeld kan worden met de hond. (Iepenlaangebied)
Idem; waarom het Iepenlaanpark niet gemarkeerd als hondenuitlaatgebied? Dit is het enige
gebied waar een rondje geheel los gelopen kan worden.
Waarom niet gemarkeerd als uitlaatgebied? (tussen Vuurlijn en sportterreinen)

259
260
261

262

Als hondenbezitter draag ik ook een verantwoordelijkheid naar mede weggebruikers. Dit fietspad
bestempelen als losloopgebied is niet veilig en niet fair tov hondenbezitters. (Fietspad achter
Stelling en Linie)

263

Hier een losloopgebied van maken zou heel fijn zijn; mooi gebied. (Wandelpad langs Zijdelse
Zomp)

Het losloopgebied ten noorden van deze brug
en de brug liggen in de gemeente
Amstelveen. Vandaar dat dit niet staat
aangegeven op de kaart van Uithoorn.
Dit gebied ligt boven op de WRK strook.
Vanuit Waternet is het niet toegestaan hierop
beplanting aan te brengen of
grondverbetering toe te passen. Vanuit de
gemeente kunnen wij dit gebied dus niet
aanpassen en zullen er periodes zijn dat dit
gebied minder goed toegankelijk is.
Dit is onderdeel van Natuurgebied Uithoorn
en de Stelling van Amsterdam. Wegens de
natuurwaarden die hier worden nagestreefd
is het loslopen van honden hier niet
toegestaan.
Dit losloopgebied blijft.
Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.
Bij B&B In den Ossewaard zal een extra
losloopgebied worden aangeduid op de kaart.
Dit is een ontwikkelgebied waardoor wij hier
nu geen wijzigingen aanbrengen in de huidige
situatie. Het gebied blijft aanlijnen en
opruimen.
Wij gaan ervan uit dat gebruikers van het pad
rekening houden met elkaar. Dat betekent
dat de hondenbezitter op de hond let en deze
onder appèl heeft en andere weggebruikers
opletten wanneer zij een hond los zien lopen.
Het gebied bij de Zijdelse Zomp is onderdeel
van Natuurgebied Uithoorn. Wegens de

264
266

Dit losloopgebied was een mooi gebied, het is nu zo smal dat er niets meer van over is en steeds
onveiliger is geworden. (Langs Oude spoorbaan ter hoogte van Nicolaas Beetslaan)
Ik kan de opmerking niet weghalen; maar smaller + onveiliger geldt niet voor dit gebied.
Opmerking negeren. (Langs Oude spoorbaan ter hoogte van Nicolaas Beetslaan)

natuurwaarden die hier worden nagestreefd
is het loslopen van honden hier niet
toegestaan.
Geen.
Geen.

