
Uit respect voor het bos…
Een groot deel van het leven in het bos speelt zich in 
de struik- en de kruidlaag af. Daar verschuilen zich 
broedende vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, 
reptielen en zelfs reeën.

Door het jachtinstinct van je hond kan hij achter deze 
dieren aangaan en zo hun rust verstoren.
Sommige dieren lopen zich letterlijk te pletter, raken 
verwond of worden zelfs gedood.

Watervogels rusten, vooral tijdens de trekperiode, 
graag uit op een mooie waterplas om weer op krach-
ten te komen. Als je hond hen verstoort, vliegen ze 
met grote groepen tegelijk op en verliezen ze onnodig 
veel energie.

Zowel kleine als grotere dieren, zoals het ree, zijn 
kwetsbaar en kunnen door honden doodgebeten 
worden.

… en ook voor andere bezoekers
Niet alleen wilde dieren genieten van de rust. Ook 
wandelaars, joggers en fietsers stellen het niet altijd 
op prijs als een loslopende hond hen ongevraagd 
benadert of achtervolgt. 

Heel wat mensen weten bovendien niet hoe ze met 
een hond moeten omgaan en zijn er bang voor.  
En jij apprecieert het misschien ook niet altijd als  
een loslopende hond jouw hond benadert.

Zelfs voor baasjes is het niet altijd mogelijk om risico’s  
met honden in te schatten. Er zijn regelmatig inci-
denten  met honden die nooit eerder iemand beten. 
Daarom is het respecteren van de regels nodig. 
 

Wetgeving
In het Zoniënwoud moeten honden steeds aan de  
leiband, behalve indien dit anders wordt vermeld.  
Het bospersoneel kan bij overtreding een sanctie 
opleggen.

Waarom aan de leiband?

HONDEN AAN 
DE LEIBAND

Het naleven van de regels en de hoffelijkheid van de hondeneigenaars kunnen 
incidenten in het bos voorkomen.



Niets leukers dan een stevige wandeling in 
het bos met jouw trouwe viervoeter. 

Om te vermijden dat honden voor verstoring  
zorgen of tot conflicten leiden, zijn een aantal 
afspraken nodig.

Basisregel 

In het Zoniënwoud moet je hond steeds 
aan de leiband. 
 

Uitzonderingen

Een kaart op internet* herneemt de uitzonderings- 
zones op de regel. De pictogrammen op het terrein 
zijn steeds prioritair! 
 

‘Hondenlosloopzones’ 

In deze afgebakende of afgesloten  
zones kunnen honden, onder toezicht 
van hun baasje, vrij rondlopen en 
ravotten met andere honden. 
 

Honden ‘onder controle’

In sommige delen van het bos kan de 
leiband worden losgelaten zolang de 
eigenaar de hond onder controle houdt 
en op voorwaarde dat:
- de hond steeds in de buurt en in het zicht van  
 de eigenaar blijft.
- de hond gehoorzaam is.
- de eigenaar de negatieve gevolgen voor andere  
 gebruikers en dieren in het wild kan inschatten.

Totaal hondenverbod

In sommige omstandigheden zijn  
honden, zelfs aan de leiband, niet toe-
gelaten. Dat is onder andere het geval 
in de begrazingszones.

Meer weten?
*De kaart waarop de hondenzones aangeduid zijn,  

is beschikbaar op www.zonienwoud.be  
(Ontdek & Beleef - Met de hond)
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