in de rijkste omgeving
van Nederland.

Aanlijnregeling

Honden

Op wegen en paden geldt:
Honden mogen los
Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 juli
Honden niet toegestaan van 1 maart tot 1 oktober
Indien begraasd honden aan de lijn
Honden moeten aangelijnd
Honden niet toegestaan
Niet vrij toegankelijk voor publiek

Aangelijnd of los

Alleen voor de gebieden waar het loslopen van honden echt

Mens en hond

onmogelijk is, geldt een aanlijngebod. Daar waar de hond
los mag, moet hij wel onder appèl blijven. Het is dus niet
de bedoeling dat hij dwars door het bos struint, in vennen

In bijna alle terreinen van het Goois Natuur-

Loslopende honden kunnen voor andere bezoekers,

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bij onze

duikt, achter vogels of wild aangaat en wandelaars,

waaronder fietsers en ruiters, hinderlijk zijn en zelfs

boswachters terecht of bij het kantoor van het

fietsers en ruiters hindert! Verstoring van de fauna is

angst oproepen.

Goois Natuurreservaat. Op de achterzijde vindt u

een strafbare overtreding. Van de eigenaar wordt dan ook

Van de hondenbezitter wordt verwacht dat hij zich

een overzichtskaart van het Goois Natuur-

reservaat mogen honden worden uitgelaten.

verwacht dat hij de verstoring van de vogels en andere

hiervan bewust is en ervoor zorgt dat er bijtijds wordt

reservaat, waarin aangegeven staat waar u wel en

In verschillende gebieden kan dat alleen als de honden

dieren voorkomt en de hond op wegen en paden blijft.

ingegrepen, zodat overlast wordt voorkomen. Ook hier

niet terecht kunt met uw hond.

worden aangelijnd. Voor enkele gebieden geldt dat
er geen honden zijn toegestaan.
Om tegemoet te komen aan de behoefte van honden-

geldt dat de hondenbezitter verantwoordelijk is voor

Waar en wanneer aanlijnen

Toezicht

Op de overzichtskaart, wordt voor elk afzonderlijk

bezitters zijn er verschillende gebieden vastgesteld waar

natuurgebied aangegeven welke regeling van

het hele jaar honden los mogen lopen.

toepassing is. Voor de exacte begrenzing en regeling

Verder zijn er gebieden waar alleen buiten het broed-

gelden de borden ter plaatse.

seizoen van 15 maart tot 15 juli honden los mogen lopen.

het gedrag van zijn hond.

Op de kaart is te zien waar honden het hele jaar los

De boswachters zien toe op de naleving van de

Schapen en runderen

hondenaanlijnregeling van het Goois Natuurreservaat.

Voor de natuurgebieden waar schapen en of runderen

Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de

Daarnaast kan er sprake zijn van toepassing van de

Dieren zoals reeën, konijnen, hazen, veldleeuweriken,

mogen, waar ze alleen gedurende het broedseizoen aan

graspiepers en zandhagedissen, maar ook bos- en struweel-

de lijn moeten en waar ze altijd aan de lijn moeten.

lopen, geldt dat honden altijd aangelijnd moeten zijn of

algemene plaatselijke verordening. Zij zijn bevoegd om

vogels, zijn kwetsbaar voor loslopende honden. Dit geldt

Op enkele plaatsen in het Goois Natuurreservaat,

onder strikt appèl moeten staan. Bij de ingangen van

bij overtredingen proces-verbaal op te maken.

vooral in het voorjaar met nesten en jonge dieren.

waaronder een trimbaan, zijn honden niet toegestaan.

deze begrazingsgebieden staat precies aangegeven welke
regeling van toepassing is.
De Limitische, Nieuw Bussummer- en Vliegheide
vallen onder een wisselbegrazing. Dit betekent dat er
telkens één van de genoemde gebieden wordt begraasd.

Goois Natuurreservaat

In dit gebied geldt dan - zolang de grazers aanwezig zijn

Postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum

- een hondena anlijnregeling. De wisselborden bij de

Bezoekadres: Nieuwe Meentweg 2, Hilversum

ingangen geven aan welke situatie ter plekke geldt.

Tel: 035 621 45 98, Fax: 035 623 73 74

In het begrazingsgebied Hoorneboegse Heide mag de

e-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl

hond los mits deze onder appèl staat, behalve in

website: www.gnr.nl

het zuidelijk deel van het gebied waar de hond
tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli dient
te zijn aangelijnd.

