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I. INLEIDING 

 

Een hondenweide in Lier. In het céntrum van Lier. Het is een droom van menig hondeneigenaar, 
maar de realiteit is nog een eind veraf. 

Na de realisatie van een hondenweide aan de Nazaretdreef kwam de Dungelhoeffsite in het vizier 
van het stadsbestuur, maar die locatie botste op te veel protest van de buurtbewoners. Het gevolg 
is dat een tweede hondenweide nu voorzien wordt aan de Ouderijstraat, opnieuw buiten het 
centrum. 

CD&V Lier-Koningshooikt begrijpt dat het vinden van een locatie in het centrum niet evident is: 
(voldoende grote) open ruimte ligt niet zomaar voor het grijpen en de omgeving van de stadsvesten 
en de dijken die zo vanzelfsprekend lijkt, is volgens de bevoegde schepen geen optie, omdat daar 
enerzijds gebotst wordt op beschermde gezichten en anderzijds bepaalde delen eigendom zijn van 
De Vlaamse Waterweg nv, voordien Waterwegen en Zeekanaal NV. 

De Lierse christendemocraten betreuren echter dat het stadsbestuur niet meer inspanningen levert 
om op zoek te gaan naar oplossingen en meer nog: dat de respons van buurtbewoners, zoals het 
geval was op de Dungelhoeffsite, zo doorslaggevend is. Op die manier lijkt een hondenweide in het 
centrum nog heel veraf. 

Daarom besloot CD&V Lier-Koningshooikt zelf initiatief te nemen en een bevraging te lanceren, 
zowel voor hondeneigenaars als voor mensen die geen hond(en) hebben. Op die manier kunnen we 
hopelijk tot een ‘gulden middenweg’ komen. 

In totaal vulden 150 Lierenaars en Hooiktenaars de enquête in: 118 van hen zijn hondeneigenaars, 
de andere 32 deelnemers hebben geen hond. We willen hen langs deze weg nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun kostbare input! 

In dit rapport bekijken we de resultaten in eerste instantie voor deze twee groepen afzonderlijk, om 
vervolgens tot een aantal algemene conclusies en aanbevelingen voor het stadsbestuur te komen. 
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I. ENQÛETE VOOR HONDENEIGENAARS 

a. RESULTATEN PER VRAAG 

 
1. In welk type woning woont u? 

 

 

2. In welke wijk woont u?  

 

 

13%

8%

79%

Appartement

Woning zonder tuin/terras

Woning met tuin/terras

22%

12%

26%

15%

25%
Binnenstad

Leuvensepoort

Lisperpoort

Mechelsepoort

Koningshooikt
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3. Wat is uw leeftijd? 

 

 

4. Hoe groot is/zijn uw hond(en)? (Er waren meerdere antwoorden mogelijk.) 

 

2%

37%

31%

27%

3%

-18

18-35

36-50

51-65

65+

20%

47%

33%
Klein formaat (Malthezer, 
Chihuahua, King Charles…)

Middelgroot formaat (Beagle, 
Stafford, Border Collie…)

Groot formaat (Golden Retriever, 
Duitse Herder, Berner Sennen…)
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5. Laat u uw hond(en) uit? 

 

Op deze vraag antwoordden 115 mensen ‘ja’, 1 persoon antwoordde ‘neen’. Twee anderen gaven 
aan de hond regelmatig/af en toe (dus niet altijd) uit te laten. Deze twee antwoorden worden onder 
‘ja’ meegerekend. 

 

6. Zou u uw hond wel/meer uitlaten, indien er meer groen in uw buurt zou zijn? 

 

 

 

98%

2%

Ja

Neen

82%

18%

Ja

Neen
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7. Wist u dat stad Lier een hondenweide heeft? 

 

 

8. Maakt u gebruik van deze hondenweide? Waarom wel/niet? 

 

 

 

 

 

82%

18%

Ja

Neen

13%

11%

76%

Ja

Soms

Neen
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Van de 118 deelnemers vulden 110 mensen deze vraag in. De volgende redenen werden 
aangehaald om geen gebruik te maken van de hondenweide: 

 60 mensen (55%) gaven aan dat de weide te ver afgelegen is. 
 23 mensen (21%) vinden de locatie niet aantrekkelijk: er kwam vooral naar boven dat de 

locatie saai is, weinig uitdagend is, dat ze te klein is, dat er te weinig andere honden zijn, dat 
de vele putten vervelend zijn voor de kleinere honden... Ook problemen met 
processierupsen, uitwerpselen en zelfs sporen van vergif werden (telkens door 1 persoon) 
aangehaald.  

 10 mensen (9%) duiden op het feit dat de locatie moeilijk bereikbaar is, ook voor 
rolstoelgebruikers. 

 10 mensen (9%) wisten niet af van het bestaan of hebben de weide nog niet kunnen vinden. 
 6 mensen (5%) zeiden liever elders hun hond uit te laten. 

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 1. 

 

9. Ervaart u een gemis aan een hondenweide/losloopzone in het centrum, binnen de ring of 
binnen de dorpskern van Koningshooikt? 

 

 

  

84%

16%

Ja

Neen
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10. Op welke afstand dient een losloopzone te liggen, opdat u er gebruik van zou maken? 

 

 

11. Een hondenweide voorzien in een dichtbebouwde stads- of dorpskern is niet evident. Wat is 
de ideale oppervlakte van een losloopzone, opdat u er gebruik van zou maken? (Er waren 
meerdere antwoorden mogelijk.) 

 

 

 

 

47%

35%

13%
5%

Maximum 2 kilometer / 20
minuten wandelen

Maximum 1 kilometer / 10
minuten wandelen

De afstand speelt geen rol; als mijn
hond maar even kan loslopen.

Maximum 5 kilometer / 1 uur
wandelen

28%

29%

43%

Een 'echte' hondenweide, zoals
bijvoorbeeld hondenweide
'Beatrijs', waar mijn hond een
aardig stukje kan rennen.
(Ongeveer 3000 m²)

Ik ben al tevreden met een kleiner
grasperk; als mijn hond maar even
van de leiband kan en met andere
honden kan spelen.

Een afgebakend gebied binnen
natuurgebied, bijvoorbeeld een
zone binnen de Jutse Plassen,
bosgebied...
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12. Aan verschillende wijkspeelpleintjes is gras te vinden. Zou u het een optie vinden om aan 
(enkele) wijkspeelpleintjes een omheind perk te installeren, als losloopzone? Indien ja, aan welke 
voorwaarden moet dan voldaan worden (type omheining, bepaalde tijdstippen...)? Indien neen, 
waarom niet? 

 

Van de 118 deelnemers vulden 100 mensen deze vraag in. Twee van hen zagen zowel voor- als 
nadelen in het voorstel. 

Bij de voorstanders van een losloopzone in de buurt van wijkspeelpleintjes (60%) waren de grootste 
voorwaarden/bekommernissen: 

 een goede omheining en een goed afsluitbaar poortje; 
 een voldoende grote oppervlakte; 
 de aanwezigheid van faciliteiten: vuilbakjes, zitbanken, een drinkfonteintje, 

rolstoeltoegankelijkheid en uitdagende elementen voor de hond; 
 nog voldoende ruimte voor kinderen en gezinnen. 

Wat de tijdstippen van toegankelijkheid betreft, waren de meningen verdeeld: tegenover het aantal 
mensen dat van mening is dat de toegang beperkt moet zijn tussen bijvoorbeeld 7u en 22u, om 
mogelijke overlast te vermijden, staat eenzelfde aantal mensen dat pleit voor onbeperkte 
toegankelijkheid. 

 

 

 

60%

40%

Ja

Neen
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Bij wie geen voorstander is van een losloopzone nabij de wijkspeelpleintjes (40%) kwamen 
voornamelijk de volgende bezorgdheden naar boven: 

 het betreft een te kleine oppervlakte, een grote weide of bos geniet de voorkeur; 
 de veiligheid van de kinderen; 
 te veel overlast, zowel op het vlak van geur als van lawaai.  

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 2. 

 

13. Een hondenweide/losloopzone kan gevoelig liggen bij buurtbewoners die overlast vrezen 
(lawaai, hondenpoep...). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen of zeer beperkte hinder is voor 
de buurt? 

102 deelnemers vulden deze vraag in en deden heel wat suggesties.  De meest voorkomende 
antwoorden waren: 

 voldoende vuilbakken, liefst waar er enkel hondenpoepzakjes in passen (42%); 
 werken met openingsuren (23%); 
 regelmatig toezicht (17%); 
 duidelijke regels uithangen, sensibiliseren (15%); 
 zakjes ter beschikking stellen (14%); 
 een omheining van natuurlijke elementen om geluid te dempen (6%). 

Verder gaven wel wat deelnemers aan dat de meeste hondeneigenaars wel degelijk zelf 
verantwoordelijkheid nemen in bijvoorbeeld het opkuisen van de uitwerpselen van hun viervoeter. 
19% vindt ook dat men een te negatief beeld heeft van wat een hondenweide aan overlast met zich 
zou meebrengen.  

Een verzameling van alle reacties is te vinden in bijlage 3. 
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14. Heeft u een goede suggestie voor een locatie voor een hondenweide/losloopzone in het 
centrum, binnen de ring of de dorpskern van Koningshooikt? We geven alvast mee dat de dijken 
en vesten geen optie zijn: deze zijn immers eigendom van Waterwegen en Zeekanalen en/of 
vormen een beschermd uitzicht. 

82 mensen vulden bij deze vraag hun suggesties in. Locaties die frequent terugkomen, zijn de 
Bogerse Plassen/Velden, de Dungelhoeffsite, de Jutse Plassen, de speelbossen en de 
evenementenweide/het stadspark. Ook werd verschillende keren geopperd een overleg met 
Waterwegen en Zeekanalen te beleggen, om de mogelijkheden te bespreken.  

Een verzameling van alle suggesties is te vinden in bijlage 4. 

 

15. Hondenpoep wordt vaak ervaren als een probleem, zowel door eigenaars van honden als door 
niet-eigenaars. Welke maatregelen kunnen ertoe bijdragen dat hondenpoep wordt opgeraapt? 
(Er waren meerdere antwoorden mogelijk.) 

 

Naast deze vijf opties hadden deelnemers ook de mogelijkheid om zelf bijkomende suggesties te 
doen. Opnieuw kwam bij heel wat deelnemers (37%) de nood aan meer vuilbakken naar boven, zeker 
buiten het centrum en op de dijken.  

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 5. 

 

 

 

14%

35%

9%

27%

15%

Poepzakjesverdelers op strategische
plaatsen (bijvoorbeeld op
kruispunten met de Vesten) met
zakjes tegen betaling.
Poepzakjesverdelers op strategische
plaatsen (bijvoorbeeld op
kruispunten met de Vesten) met
gratis zakjes
Kleine zandperkjes, waar honden
hun behoefte kunnen doen

Strengere controles

Hogere GAS-boetes
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16. Heeft u nog een opmerking/suggestie die u wil meegeven? 

41 deelnemers lieten nog een extra woordje achter. Een aantal zaken die meermaals terugkwamen, 
waren: 

 de voorkeur voor een grote losloopzone, eerder dan kleinere plekjes (17%); 
 de vraag naar meer vuilbakken (12%); 
 een goede inrichting: graafzone, snuffelkansen… (10%). Evenveel mensen vragen om een 

zwemvijver.  

Een verzameling van alle opmerkingen en suggesties is te vinden in bijlage 6. 

 

 

b. ENKELE CONCLUSIES 

 Bijna 80% van de deelnemers heeft een woning met tuin/terras. Ondanks die beschikbare 
buitenruimte  

o laat 98% van de deelnemers zijn/haar hond uit;  
o zou 82% zijn/haar hond meer uitlaten met (meer) groen in de buurt;  
o is 84% vragende partij voor een of meerdere bijkomende losloopzones, die meer 

centraal gelegen zijn. 
 Bijna 20% van de bevraagde hondeneigenaars weet niet dat er een hondenweide is. 
 Hoewel het merendeel van de bevraagden weet heeft van het bestaan van de hondenweide, 

maakt 76% er geen gebruik van. 
o 55% maakte geen gebruik van de hondenweide, omdat deze te ver afgelegen is. 
o 21% vindt de hondenweide Beatrijs onvoldoende aantrekkelijk.  

 1 tot, maximum, 2km is de afstand die hondeneigenaars bereid zijn af te leggen tot een 
losloopzone. 

 De meningen zijn verdeeld, wanneer het gaat om de inrichting van een losloopzone in de 
buurt van wijkspeelpleintjes. 

 Een zwemvijver staat bij heel wat baasjes op het verlanglijstje. 
 De vraag naar meer vuilbakken is groot, zeker op dijken en langs wandelpaden. 
 Om overlast door hondenpoep te bestrijden, wordt vooral heil gezien in meer vuilbakken, 

het gratis ter beschikking stellen van poepzakjes en strengere controles. 
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II. ENQÛETE VOOR NIET-EIGENAARS 

a. RESULTATEN PER VRAAG 

1. In welk type woning woont u? 

 

 

2. In welke wijk woont u? 

 

 

 

13%

6%

81%

Appartement

Woning zonder tuin/terras

Woning met tuin/terras

22%

15%

16%
22%

25%

Binnenstad

Leuvensepoort

Lisperpoort

Mechelsepoort

Koningshooikt
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3. Wat is uw leeftijd? 

 

 

 

4. Is er een specifieke reden waarom u geen hond heeft?  

 

 

 

 

 

0%

28%

25%

38%

9%

-18

18-35

36-50

51-65

65+

28%

72%

Ik heb het niet zo begrepen op
honden.

Ik ben wel een hondenliefhebber,
maar om praktische/medische/...
redenen is een hond geen optie.
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5. Veel hondeneigenaars in Lier zijn op zoek naar een plaats waar ze hun hond kunnen laten 
loslopen. Stel: de stad beslist dat er in het centrum, binnen de ring of de dorpskern van 
Koningshooikt, een afgebakende hondenweide komt waar eigenaars hun viervoeters kunnen 
laten rennen, zonder leiband. Vindt u dat een probleem? Waarom wel/niet? 

 

 

30 van de 32 deelnemers vulden deze vraag in. Een zeer grote meerderheid van de bevraagden die 
geen hond hebben, zouden instemmen met een centraal gelegen losloopzone. Enkelen van hen 
duidden wel op een aantal, inmiddels niet onbekende, randvoorwaarden. Het gaat dan om het 
belang van een goede omheining en onderhoud, het beperken van overlast, het vastleggen van 
openingstijden en de nood aan streng optreden, wanneer aan die voorwaarden niet kan voldaan 
worden. Ook werd geduid op het feit dat mobiliteit dient meegenomen te worden in de zoektocht 
naar een locatie. 

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 7. 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

Ja

Neen
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6. Zou u openstaan voor een omheind grasperk (beperkter dus in oppervlakte dan een 
hondenweide) binnen de ring of de dorpskern van Koningshooikt, waar honden kunnen loslopen? 
Indien neen, waarom niet? 

 

31 van de 32 deelnemers vulden deze vraag in. Net zoals bij de vorige vraag kent de suggestie van 
een losloopzone, die beperkter is in ruimte, een grote gedragenheid.  

De bedenkingen die door sommigen worden toegevoegd, zijn hier van een andere aard dan bij de 
vorige vraag: een iemand geeft aan dat draagvlak nodig is bij de omwonenden, een ander stelt dat 
ruimte voor kinderen niet mag opgeofferd worden en nog iemand anders haalt aan dat zo’n locatie 
in het centrum onmogelijk te vinden is. Daarnaast halen drie mensen het risico op overlast aan.  

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

20%
3%

Ja

Neen

Ik weet het niet
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7. Aan verschillende wijkspeelpleintjes is gras te vinden. Zou u het een optie vinden om aan 
(enkele) wijkspeelpleintjes een omheind perk te installeren, als losloopzone voor honden? Indien 
ja, aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden (type omheining, bepaalde tijdstippen...)? 
Indien neen, waarom niet? 

 

De meningen over deze vraag waren zeer verdeeld. De ja-stemmers geven als belangrijkste 
voorwaarde wel een goede omheining mee (en idealiter ook een bankje en voldoende vuilbakken). 
De neen-stemmers doen dit voornamelijk vanuit een bekommernis dat de ruimte voor kinderen 
behouden moet blijven en dat de nabijheid van honden voor kinderen een risico kan inhouden.  

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 9. 

 

8. Stel: er komt een hondenweide/losloopzone bij u in de buurt. Hoe kunnen we er voor zorgen 
dat er geen of zeer beperkte hinder is voor u en uw buurt? 

25 deelnemers lieten voor ons een reactie achter. 4 van hen gaven aan geen hinder te verwachten. 
Van de overige 21 reacties waren de belangrijkste voorstellen een beperking in de openingstijden 
(38%), de aanwezigheid van voldoende vuilbakken (24%) en de nood aan (sociale of politie-) controle 
(24%).  

Een verzameling van alle aanvullende reacties is te vinden in bijlage 10. 

 

 

 

47%
53%

Ja

Neen
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9. Heeft u een goede suggestie voor een locatie voor een hondenweide/losloopzone in het 
centrum, binnen de ring of de dorpskern van Koningshooikt? We geven alvast mee dat de dijken 
en vesten geen optie zijn: deze zijn immers eigendom van Waterwegen en Zeekanalen en/of 
vormen een beschermd uitzicht. 

We kregen bij deze vraag een 12-tal suggesties door. Net zoals in de bevraging voor 
hondeneigenaars kwam het stadspark/de evenementenweide sterk naar voor. Daarnaast werd ook 
hier twee keer geopperd of de dijken niet alsnog een optie kunnen zijn.  

Een lijst met alle suggesties is te vinden in bijlage 11. 

 

10. Hondenpoep wordt vaak ervaren als een probleem, zowel door eigenaars van honden als door 
niet-eigenaars. Welke maatregelen kunnen ertoe bijdragen dat hondenpoep wordt opgeraapt? 
(Er waren meerdere antwoorden mogelijk.) 

 

Ook hier waren bijkomende suggesties welkom. Van de 10 personen die een bijkomende suggestie 
deden, werd 4 keer een tekort aan vuilnisbakken aangehaald.  

Een lijst met alle aanvullende suggesties is te vinden in bijlage 12. 

 

 

 

 

14%

22%

5%
31%

28%

Poepzakjesverdelers op strategische
plaatsen (bijvoorbeeld op
kruispunten met de Vesten) met
zakjes tegen betaling
Poepzakjesverdelers op strategische
plaatsen (bijvoorbeeld op
kruispunten met de Vesten) met
gratis zakjes
Kleine zandperkjes, waar honden
hun behoefte kunnen doen

Strengere controles

Hogere GAS-boetes
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11. Heeft u nog een opmerking/suggestie die u wil meegeven? 

12 mensen lieten – zeer uiteenlopende – reacties achter.  

Een verzameling van deze opmerkingen en suggesties is te vinden in bijlage 13. 

 

b. ENKELE CONCLUSIES 

 72% van de niet-eigenaars geeft aan hondenliefhebber te zijn. 
 Een meerderheid van de niet-eigenaars van honden staat open voor een losloopzone, 

buiten of in het centrum. Ook een grasperk dat beperkter is in oppervlakte, wordt voor de 
meesten als een optie beschouwd. Vanzelfsprekend dient in beide gevallen dan wel aan 
enkele randvoorwaarden voldaan te worden.  

 De meningen zijn verdeeld, wanneer het gaat om de inrichting van een losloopzone in de 
buurt van wijkspeelpleintjes. 

 De dreiging van mogelijke overlast door meer centrale losloopzones kan voornamelijk het 
hoofd geboden worden door te werken met openingstijden, voldoende vuilbakken te 
voorzien en controles uit te voeren. 

 Om overlast door hondenpoep te bestrijden, wordt vooral heil gezien in meer vuilbakken, 
strengere controles en hogere GAS-boetes. 
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III. SAMENVATTING 

 Zoals gezegd in de inleiding, hebben 150 Lierenaars en Hooiktenaars deze enquête ingevuld. 
118 van hen hebben een of meerdere honden, 32 van hen hebben geen hond.  

 De geografische spreiding van de deelnemers zit tamelijk goed verdeeld, met iets minder 
deelnemers voor de Mechelsepoort en vooral de Leuvensepoort. 

 Wat de spreiding in leeftijd betreft: daar is de groep 65+ en -18 erg ondervertegenwoordigd. 
Voor de drie andere leeftijdscategorieën (18-35, 36-50 en 51-65) zit de spreiding goed. 

 AANBEVELING: de groep van 65+’ers moet bij verdere stappen van het 
stadsbestuur zeker betrokken worden.  

 De bestaande hondenweide Beatrijs is weinig gekend en wordt als weinig aantrekkelijk 
beschouwd.  

 AANBEVELING: deze weide promoten en inzetten op onderhoud en 
attractiviteit.  

 De vraag van hondeneigenaars naar bijkomende (al dan niet meer centrale) losloopzones 
wordt door de meerderheid van de niet-eigenaars positief onthaald.  

 De ideale losloopzone ligt op 1km, maximum 2km wandelen. 
 AANBEVELING: aangezien een grote losloopzone in het centrum moeilijk 

realiseerbaar is (en niet iedereen een tuin heeft of heel mobiel is), willen we 
vragen de mogelijkheid te bekijken om voor kleinere centraal gelegen 
losloopzones te gaan, naast de ‘echte’ hondenweides, meer buiten het centrum.  

 In beide groepen zijn de meningen verdeeld over de locatie van een losloopzone in de buurt 
van wijkspeelpleintjes.  

 In beide groepen is er een grote eensgezindheid over hoe een centrale losloopzone er moet 
uitzien: het gaat dan voornamelijk om het belang van een goede (natuurlijke, 
geluiddempende) omheining, het beperken van de toegankelijkheid in de vroege en late 
uurtjes en de aanwezigheid van vuilbakken, liefst geschikt voor enkel kleine 
hondenpoepzakjes. 

 De vraag naar extra vuilbakken is tout court groot, om overlast door hondenpoep tegen te 
gaan; een bekommernis bij zowel eigenaars als niet-eigenaars. 

 AANBEVELING: de suggestie van een van de deelnemers om de vuilbakken op 
het grondgebied een keer in kaart te brengen, lijkt ons een heel goed idee. 

 AANBEVELING: het gratis ter beschikking stellen van milieuvriendelijke 
hondenpoepzakjes. 
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 Nog een gemeenschappelijke vraag in de strijd tegen hondenpoep: strengere controles. 

 AANBEVELING: om de politie niet al te zeer te belasten met dit soort controles, 
pikken we graag de suggestie op van een meter-/peterschap: mensen uit de 
buurt die de boel wat in de gaten houden en die tevens het aanspreekpunt zijn 
bij mensen met vragen of mensen die overlast ondervinden. Misschien kunnen 
een hondenbaasje en een buurtbewoner zonder viervoeter wel een goed duo 
vormen? 

 Een zwemvijver staat bij heel wat baasjes op het verlanglijstje. 
 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

 De enquête leert ons dat de kloof tussen hondeneigenaars en niet-eigenaars helemaal niet 
zo diep is of hoeft te zijn. Vele bekommernissen en vragen zijn immers voor beide groepen 
dezelfde. Uit de bijlages mag ook duidelijk zijn dat er nog heel wat ideeën zijn voor locaties, 
in beide groepen. Onze suggestie aan het bestuur zou dan ook zijn dat de verschillende 
suggesties goed bekeken worden en er een participatietraject wordt gestart met de 
verschillende buurten waar een losloopzone, klein of groot, eventueel mogelijk wordt 
geacht. We zijn er van overtuigd dat er met hondeneigenaars en niet-eigenaars perfect 
sámen tot oplossingen kan gekomen worden.  

 Bij het participatietraject mogen zeker de Mobiliteitsraad, de Seniorenraad en de Adviesraad 
voor toegankelijkheid niet ontbreken.  

 We volgen de suggestie van enkele deelnemers om het gesprek aan te gaan met De 
Vlaamse Waterweg. Zijn losloopzones op hun grondgebied inderdaad ondenkbaar of 
kunnen er toch afspraken gemaakt worden? Volgens ons de moeite om te onderzoeken! 

 We kregen een aantal tips door van hondenweides waar misschien eens ‘over het muurtje’ 
kan gekeken worden voor wat bijkomende inspiratie: Edegem (aan de basiliek), Sint-
Katelijne-Waver, Wommelgem (aan het fort), Lille (Warandeplas)… 

 Wanneer bij de aanleg van een losloopzone wordt ingezet op aantrekkelijkheid voor de 
honden, is het aangewezen om hierover advies in te winnen. Agility toestellen zijn 
bijvoorbeeld niet zonder risico, omdat ze voor blessures kunnen zorgen. Alternatieven 
hiervoor kunnen bijvoorbeeld een graafzone, een wilgentunnel of een ‘omgevallen 
boomstam’ zijn. Ook voor een eventuele zwemvijver dient goed bekeken te worden op 
welke manier het water dan gezond kan gehouden worden.  
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IV. BIJLAGES 

a. ENQÛETE VOOR HONDENEIGENAARS 

Bijlage 1 – Redenen om wel/niet gebruik te maken van hondenweide Beatrijs 

- (Veel) te ver (en aanverwanten): 26 personen 
- Deze hondenweide is niet rolstoeltoegankelijk en niet vlot bereikbaar. 
- Neen, te ver van de woonst om te voet naartoe te gaan. 
- Neen, deze is te ver van het centrum. We moeten dan de auto nemen om er te geraken. Wanneer 

we de auto nemen, maken we meestal een lange wandeling en gaan we niet naar de 
hondenweide. Een hondenweide is een leuke plek om de hond even te laten rennen en relaxen 
na een prikkelrijke wandeling in het centrum. Een plek waar hij met zijn vriendjes uit te stad kan 
spelen. 

- We zijn er in het verleden een paar keer geweest, maar omdat het zeer afgelegen en vrij ver is 
van Koningshooikt zijn we er de voorbije jaren niet meer geweest. Doordat het zo slecht gelegen 
is, komen er ook weinig andere honden. 

- Neen, hoe moeten we er naartoe ? Met de auto? Niet echt milieuvriendelijk en op die plaats ook 
helemaal niet nodig. Er is wandelgelegenheid genoeg naast het Netekanaal en de Nete. Trekt 
eerder ongure types met asociale honden aan. (Eigen ervaring) 

- Nee, aangezien er een buurthond zonder baasje zichzelf ''uitlaat'' en dan kan jij niet meer van de 
weide (de hond staat in de sas en verspert zo de ingang/ uitgang). 

- Het is té ver om heen én terug te gaan voor mijn honden. Ze spelen er graag, maar ik moet 
rekening houden met veel factoren. Dichterbij zou ideaal zijn. 

- 1x geweest. Een heel mooie hondenweide, maar ongekend. Wij moeten van Koningshooikt 
komen met de auto. Geen tot weinig parking, niet goed aangeduid. 

- Neen, te ver uit de buurt en ik stoor me als fietser aan de auto's die op/aan het jaagpad 
parkeren/manoeuvreren, dus doe ik dat liever zelf ook niet. 

- Ja, maar het is niet ideaal. Het is klein met gevaarlijke putten en er zijn ook eiken die in de zomer 
met eikenprocessierupsen geïnfecteerd zijn. 

- Tijdje gedaan, maar te veel putten in de wei door andere honden gegraven. Gevaarlijk voor ons 
hondje, aangezien ze niet zo groot is. 

- Veel te ver weg. Je moet er al de fiets voor nemen wil je, met spelen en al bij, op een redelijke 
termijn terug thuis geraken. 

- Soms, mijn tuin is groot genoeg voor mijn honden. Ik kom er vooral als ik op een andere hond pas 
die er in de buurt woont. 

- Neen. Te voet niet bereikbaar, niet gezellig en mijn hond wil rondgewandeld worden. Een 
hondenbos zou veel leuker zijn. 

- Nee ik ben er 1 keer geweest. Er zijn veel putten gevaarlijk voor kleine hondjes en het is ook ver 
weg voor oudere mensen. 
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- Mooi rustig. Wel vervelend van de buren dat ze hun collie daar altijd laten vrij lopen op en rond 

de weide. 
- Af en toe. Is nogal ver, dus enkel mogelijk tijdens weekend of vakantie. En dan ben je er nog vaak 

alleen. 
- Voorlopig niet, omdat het te ver stappen is na het werk. Ik wil er wel graag eens naartoe. 
- Nee, wist ze niet zijn en is te ver naar mijn goesting. Dan kan ik even goed naar een bos rijden. 
- Ja, leuke pauze tijdens de wandeling om de hond los te kunnen laten snuffelen of spelen. 
- Ik zoek een speelweide met zwemvijver. Ik rijd nu naar Sint-Katelijne-Waver of Lille. 
- 1 maal geweest; ik vind het gevaarlijk. Veel putten. Niet goed voor kleine hondjes. 
- Neen, ligt afgelegen en is geen "aantrekkelijke" speelweide; enkel een open vlakte. 
- Nee...niet aantrekkelijk, klein, afgelegen, valt weinig te beleven voor een hond. 
- Niet veel. Vind het geen uitdaging voor de hond en te ver afgelegen van centrum. 
- Niet zichtbaar op Google Maps, dus onbekend voor wie niet in Lier zelf woont. 
- Heel soms; te ver en heel afgelegen. Moet je altijd met de auto heen gaan. 
- Af en toe als we de zoon naar de scouts brengen. Maar anders veel te ver. 
- Neen. Omdat er meer stront op de weide ligt dan in de vuilnisbak dat er hangt. 
- Ja, al is er al vergif rond gevonden en ben ik steeds op mijn hoede. 
- Nee, is een stuk grasveld. Niet interessant voor hond en eigenaar. 
- Ja maar is geen uitdaging voor de hond en is moeilijk bereikbaar. 
- Af en toe. De hondenweide is moeilijk bereikbaar met de auto. 
- Nee. Te ver en te klein en moeilijk te bereiken met de auto. 
- Nee, die is te veraf gelegen en niet met de auto te bereiken. 
- 1 keer, maar te ver van het centrum en wat klein en saai. 
- Nee, deze is te ver en niet echt interessant. Te leeg. 
- Née het ligt veel te ver weg om te voet heen te gaan. 
- Nee, moeilijk bereikbaar, te ver. Saaie hondenweide. 
- Enkele malen, maar het is te ver van Koningshooikt. 
- Ja, maar niet mijn favoriete hondenweide. Te open. 
- 2 keer naartoe gegaan. Jammer genoeg te ver weg. 
- Neen, moet steeds met de auto tot daar. 
- Nee, ik heb een tuin waar mijn hond kan loslopen. 
- Ja, de honden kunnen er fijn met elkaar spelen. 
- Beatrijslaan geweest, vond het wat klein uitvallen. 
- Soms. Soldatenbos is veel leuker voor de hond. 
- Soms. Laatste keer werd de hond ziek na ons bezoek. 
- Wist het niet, is te ver van Koningshooikt. 
- Ja. Is een leuke weide en groot genoeg. 
- Neen. Gaan wandelen langs het water. 
- Te ver, moet hier de auto voor nemen. 
- Soms, maar die is best ver wandelen. 
- Ja, leuk om hond te kunnen loslaten. 



 

25 
 

- Nee, is volledig open. Geen schaduw. 
- Ja, speelt graag met andere honden. 
- Ja, maar deze is te voet toch ver. 
- Ja, al wandel ik veel op de dijk. 
- Neen; geen parkeerplaats kortbij. 
- Nee, ik wist niet dat dit er was. 
- Nee, te ver van Koningshooikt. 
- Ik heb ze nog niet gevonden. 
- Nee, te weinig bezoekers. 
- Neen, absurde locatie! 
- Neen, ik woon in Koningshooikt. 
- Neen, nog niet geweest. 
- Moeilijk bereikbaar. 
- Nee, ik wist het niet. 
- Neen, ik vind ze niet. 
- Dagelijks 1 à 2x. 
- Ja, toffe weide. 
- Neen, te klein. 
- Ik wist het niet. 
- Neen, ik heb geen auto. 
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Bijlage 2 – Redenen om wel/niet een losloopzone nabij een wijkspeelpleintje te voorzien 

- Ja/Goed idee (en aanverwanten): 13 personen 
- Neen (en aanverwanten): 4 personen 
- Absoluut! Rekening houdend met de toegankelijkheid voor onder andere rolstoelgebruikers: een 

verharde ondergrond naar de hondenweide, alsook een verharde ondergrond onder de saspoort 
en over het eerste deel breedte van de weide. (Zo voorkom je slijk- en zandplassen aan de inkom 
en directe oneffenheden aan het begin van de weide.) Een dubbele sas aan de inkom is veilig, ook 
twee poortjes of sassen maakt het voor binnen-buiten gaan ideaal. Vergeet geen vuilnisbak en 
een zitbank. Een goed voorbeeld is de hondenweide van de Basiliek in Edegem. Ook altijd leuk 
daar zijn de wandelpaadjes op de hondenweide. 

- Ja, met een hoge omheining en tot 21-22u, zodat de buurt geen last heeft van geluidsoverlast. 
- Ja, ik vind dat Lier heel weinig doet voor de honden. Er zou in elke wijk een hondenweide moeten 

komen, rekening houdend met de ouderen die niet lang kunnen wandelen. Een hondenweide met 
toestellen, zoals een tunnel, en een fonteintje met fris water. Op Linkeroever krijgen de honden 
wel een zwemvijver; dat zou hier ook goed zijn. Wij moeten altijd zo ver rijden. Waarom kan dat 
hier niet? 

- Maar neen, neem een voorbeeld aan Nederland waar ganse bossen losloopgebied zijn. Neem nu 
Anderstad in Lier, het achterste gedeelte aan de haven en sluis zou perfect losloopgebied zijn. 
Installeer er een zwemvijver (zoals de Warandeplas in Lille) en dan doe je tenminste iets voor de 
hond. Een hond is met een klein grasperk niets, dan kan hij evengoed in z’n eigen tuin rondlopen. 

- Ik vind dit een noodscenario. 1) De ervaring leert mij dat dit vaak tot veel spanning leidt met de 
betrokken buurtbewoners. Vaak terecht, want 2) deze terreintjes zijn vaak te klein om de veelheid 
aan honden bol te werken: veel plas, dus veel geurtjes, en meer honden op een kleine oppervlakte 
leidt sneller tot spanning en blaffen, wat dan weer resulteert in geluidsoverlast. 

- Zeker! Er is momenteel veel te weinig voorzien voor honden. Een voldoende hoge omheining is 
nodig, zodat ze er niet over of onder kunnen. Voldoende vuilnisbakjes nodig, bijvoorbeeld zoals 
in Sint-Katelijne-Waver: daar kunnen enkel hondenpoepzakjes door. Tijdstippen: altijd open, 
zodat men gespreid kan gaan. Als men de buurt respecteert, is dat geen probleem. 

- Achter de Arbeidsstraat is een groene zone: de uitloop van de opvangbekken waar de bomen nog 
staan en in de schaduw gewacht kan worden met banken, die afgebakend kan worden door 2 m 
omheining, met een betonnen rioolbuis, zodat de hond hierdoor kan rennen, en heuveltjes. Zie 
de hondenweide van Sint-Katelijne-Waver (Elzenstraat), met vijver. 

- Ja, maar met de nodige voorzieningen om de veiligheid van de kinderen op de speelpleintjes te 
waarborgen, met duidelijke instructies voor de hygiëne, maar ook zonder beperking van 
tijdstippen, met het oog op hondeneigenaars die bijvoorbeeld in ploegen werken. 

- Nee, te klein. Het hele idee van een losloopzone is de vrijheid die een hond er kan ervaren. Het 
geeft hen ook de mogelijkheid om sommige andere honden uit te weg te gaan, indien ze zich er 
niet op hun gemak bij voelen. 

- ja in elke wijk zou een hondenweide moeten komen. Zoiets als in Oostenrijk, met kunstgras, een 
fonteintje met fris water en een bankje. Ja, daar is het heel veilig voor de hondjes. 
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- Ik denk dat dit nog te klein is. De Beatrijsweide mag zelfs nog groter. En er mogen een aantal 
attributen geplaats worden, zodat de dieren ook een uitdaging hebben (agility). 

- Zeker, als ‘t maar beetje omheind is. Zoals in Wommelgem fort is ook al goed, zodat de hond los 
mag en spelen met andere honden. Tijdstippen mogen ook, bijvoorbeeld 6-22u. 

- Neen, die plaats voor de kinderen moet niet opgeofferd worden. Bovendien zijn kinderen soms 
bang van honden. Ook extra lawaai voor de buren is niet aangenaam. 

- Ja. Het soort omheining is niet belangrijk. Geen vaste tijdstippen. Graag ook aan het speelplein op 
Zevenbergen, omdat hier weinig mogelijkheden zijn voor honden. 

- Ja. De omheining moet hoog genoeg zijn, het type is niet echt belangrijk. Een dubbel poortje aan 
de ingang, zodat honden niet kunnen ontsnappen. Vuilbakje. 

- Ja, dan blijven kinderen in het gezichtsveld en kan het hondje de pootjes strekken. Idealiter is er 
een dubbele dichtvalpoort met sas, zoals in Aarschot. 

- Gaan te enthousiaste kindjes en te uitgelaten hondjes voor geen accidenten zorgen? Wrevel 
tussen bezorgde ouders en hondenbaasjes? 

- Een omheind perk is enkel goed als plas- en poepzone. Grotere plaatsen zijn er om te snuffelen, 
ravotten… en zijn een ontmoetingsplaats voor andere honden en baasjes; een uitstap waard. 

- Ja, als het maar groot genoeg is, zodat het beestje een beetje kan lopen. Een hoge omheining om 
de kinderen die spelen te beschermen. 

- Neen, loslopende honden in de buurt van een speeltuin bevat altijd een risico en vraagt om 
conflicten tussen buurtbewoners. 

- Neen, honden hebben ruimte nodig om te lopen en te verkennen. Een klein omheind perkje is 
hetzelfde als de tuin. 

- Goed idee. Zo is er sociale controle. Geen beperking op tijdstippen, zodat het veiligheidsgevoel 
ook toeneemt. 

- Neen, dit lijkt me niet echt interessant door de drukke omgeving. Er zijn betere plaatsen, zoals 
aan het speelbos. 

- Goed idee, maar liever niet. Speelpleinen zijn al te klein en sommige hondeneigenaars zorgen 
toch voor overlast. 

- Zou zeker een optie zijn, als het de honden voldoende ruimte biedt. Eventueel tussen 8u en 22u 
toegankelijk. 

- Verschillende hoogtes, verschillende ondergrond en verschillende snuffelmogelijkheden op 
kleine oppervlakte zijn belangrijk. 

- Aanwezigheid van gras. Misschien een boom ter beschutting. Een vuilbak en eventueel een 
zitbank. 

- Het moet groot genoeg zijn, zodat er eventueel meerdere honden kunnen loslopen en samen 
kunnen spelen. 

- Neen, niet aan de wijkspeelpleinen; toch niet waar kinderen spelen. Waarom niet in Anderstad?? 
- Een omheining van 1,25m, van eender welk type, voldoet. Toegankelijkheid van bijvoorbeeld 

6h30 tot 23h. 
- Ja, zou tof zijn en mag zo natuurlijk mogelijk ogen: gras, een Engels hekje en een vuilbak. 



 

28 
 

 
- Neen, want dat zou te klein zijn. Mijn hond haalt haar neus op voor hondentoiletten. 
- Neen, dit levert gegarandeerd conflicten op met de gebruikers van de speelpleintjes. 
- Kunnen zwemmen, is de enige reden waarom ik zou komen. Heb thuis een grote weide. 
- Neen, lijken mij allemaal te kleine oppervlakken; mijn tuin is even groot/groter. 
- Dit is een tussenoplossing en zou voor problemen kunnen zorgen in de toekomst. 
- Beter 1 groot losloopgebied dan kleintjes. Neem een voorbeeld aan Nederland. 
- Neen, dit zet anderen aan om ook in de speeltuin honden los te laten lopen. 
- Nee. Wijkspeelpleintjes moeten voor kinderen en families behouden blijven. 
- Ja en neen. Neen, omdat de kans bestaat dat het een hondentoilet wordt. 
- Groot genoeg, maar zien dat je genoeg ruimte laat voor de kinderen. 
- Altijd toegankelijk, met klassieke draadafsluiting en een poortje. 
- Ja. Stevig hek, onbeperkt beschikbaar, vuilbak voor poepzakjes. 
- Neen, kinderen en honden zijn niet vaak genoeg een goede match. 
- Een zwemvijver voor honden zou wel een echte meerwaarde zijn. 
- Nee, daar heeft een hond niets aan. Dan kan hij net zo goed [vervolg ontbreekt]. 
- Nee, dan zorgt de weide waarschijnlijk voor overlast. 
- Omheining van minstens 1.20m hoog, helemaal afgezet. 
- Neen, het verschil met een tuin is te klein. Niet de moeite 
- Tijdsgebonden toegang en voldoende hoge omheining. 
- Ja, omheining hoog genoeg. Bankjes en vuilbakken. 
- Omheining hoog genoeg. Ook wat bomen en een bank. 
- Misschien voor andere mensen wel, voor mij niet. 
- Nee, ik denk te belastend voor de buurtbewoners. 
- Ja, met een stevige omheining waar ze niet onder kunnen. 
- Neen. Los wandelen en vrij snuffelen is nodig. 
- Neen, te klein. Kinderen die honden uitdagen. 
- Nee, want de ouders gaan dan weer protesteren. 
- Ja, zolang het groot genoeg is en omheind is. 
- Neen, is dit zelfs een serieuze denkpiste? 
- Ja, omheining voldoende hoog (zeker 1m80). 
- Alle omheinde stukken zijn goed voor mij. 
- Neen, dan kunnen ze niet lekker rennen. 
- Ja, als extra plaats, niet als enige. 
- Omheining met draadpanelen, 1,5 m hoog. 
- Op de vest is er toch mogelijkheid? 
- Nee, die oppervlakte is te klein. 
- Omheining toch min. 1m50 hoog. 
- Nee, niet te kort bij kinderen. 
- Ja, goede volledige omheining. 
- Niet waar veel kinderen zijn. 
- Er zijn voor- en nadelen aan. 
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- Neen, risicovol met kinderen. 
- Goede omheining en vuilbak. 
- Ja, maar duidelijke regels. 
- Omheining blijft gelijk. 
- Omheining en spelregels. 
- Een dubbel poortje/sas. 
- Als het niet klein is. 
- Nee, te klein. 
- Te druk. 
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Bijlage 3 – Suggesties om overlast voor de buurt te vermijden 

- Vuilbakken plaatsen en regelmatig leeghalen, voorkomt vaak dat de hondenpoep blijft liggen in 
het gras. Een bord met toegankelijkheidstijdstippen. Regelmatig toezicht op de weide, zo is 
gekend wie met welke hond wanneer komt spelen. 

- Voldoende vuilbakken voorzien en een sluitingsuur tegen geluidsoverlast. 
- Duidelijke regels. 
- Mensen hebben een verkeerd beeld van hondenweides. Zie naar Beatrijs, het grotendeel van de 

tijd zijn er geen honden aanwezig, net als in het Soldatenbos. Er is ook geen hondenpoep te 
vinden in of omtrent de weides. Honden die samenspelen, blaffen in principe niet; het zijn 
meestal honden die alleen zitten of zich vervelen die blaffen. Mensen laten hun honden toch 
graag eens los; dan is het beter om hiervoor een omheinde omgeving te voorzien, zodat dit in alle 
veiligheid kan gebeuren. 

- Duidelijke richtlijnen aan de ingang en regelmatig controle door politie met beboeting, indien 
nodig. Honden die na een bepaald uur nog veel blaffen, zouden samen met hun eigenaars 
geweerd moeten worden, net als jongeren die de weide als verzamelpunt gaan gebruiken 
(controle!). een uitnodiging aan de buurtbewoners om bijvoorbeeld 1 zaterdagnamiddag per 
maand samen te komen voor een drankje en een babbel met de hondeneigenaars. 

- Mensen moeten terug leren samenleven en zich wat minder ergeren. Kinderpleinen brengen ook 
mogelijk overlast. Hondenpoep kan je tegengaan door te voorzien in hondenvuilbakjes en 
bijvoorbeeld zakjes. Wat lawaai betreft: ja, honden blaffen soms. Echter, ik kom op hondenweides 
buiten Lier, waar geen overlast is. Honden spelen en mensen ruimen de hondenpoep op. Geen 
probleem. Voorzie wel een sluisdeur, zodat binnen- en buitengaan soepel verloopt. 

- Door de aanleg te koppelen aan een sensibiliseringsactie, door baasjes goed te informeren 
(online, informatiebord), door soms steekacties te doen waarop er meer gecontroleerd wordt, 
door verantwoordelijke hondengeleiders aan te stellen als peter/meter, door een kakzakjes 
dispenser te plaatsen aan de hondenweide, door de hondenweide niet op een pleintje in een wijk 
te plaatsen. 

- Mij geen probleem, mag eventueel tegen betaling een soort pas kopen per hondeneigenaren tot 
de ingang; liefst een badge, zodat je ziet wie wanneer daar is geweest en ‘t geld mag je 
verzamelen voor onderhoud. Vuilbakken moeten met een klein gat, zodat enkel poepzakjes erin 
kunnen, zonder sluikvuil. 

- Er is groen gebied in Lier voldoende om geen overlast te veroorzaken, zoals een hondenweide 
aan de stadstuintjes, Anderstad, de Polder van Lier, de huidige schapenweide... Installeer enkele 
banken en vuilnisbakken en je hebt dé sociale ontmoetingsplaats van Lier gecreëerd. 

- Afbakening in natuurgebied, voorzien van genoeg vuilbakken en eventueel hondenpoepzakjes. 
Verplicht opruimen van hondenpoep. Enkel sociale honden toelaten. Beroepen op de 
verantwoordelijkheidszin van hondeneigenaars. Goede reglementering uithangen. 

- Vuilbakken voorzien die enkel gebruikt kunnen worden voor hondenpoep, regels hondenweide 
duidelijk uithangen, controle, hondenweide voorzien in het centrum, maar vlakbij kerk/kerkhof/ 
Jutse plassen/weide om honden voor omwonenden te beperken. 
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- Boetes geven voor iedereen die hondenpoep niet opraapt, want dat is tegenwoordig erg in Lier!! 

Lawaai? Ik zou niet weten welk lawaai, men moet daar ‘s nachts niet rondwandelen hé. Doe tot 
een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld van 6h 's morgens tot 22h. 

- Dit ligt bij de verantwoordelijkheid van de hondeneigenaren zelf. Je laat je hond in je eigen 
achtertuin ook niet voor overlast zorgen, dus waarom wel op een ander. Spijtig genoeg zal niet 
iedereen daar hetzelfde over denken. 

- Een match op de Lierse geeft meer overlast dan een hondenweide. Mijn hond en ik missen maar 
één ding sinds onze verhuis naar Lier: de hondenweide op Teunenberg. Zoiets moet in omgeving 
Lier toch ook mogelijk zijn! 

- Blaffen en een beetje lawaai is onvermijdelijk. Qua andere overlast zie ik enkel afval. Dus een 
degelijk systeem om eventuele kakzakjes in te deponeren dat ook de geurverspreiding 
tegengaat, zou moeten volstaan. 

- Ieder moet respect hebben en voor zichzelf bekijken of zijn hond overlast bezorgt en eventueel 
corrigeren. Zeker voldoende vuilbakken voorzien, die regelmatig geleegd worden. Eventueel een 
controlegroep oprichten. 

- Zorg voor een aantal meters/peters die mee beheren en sluit de wei bij zonsondergang of beperk 
de openingsuren. Investeer de eerste periode in een gedragscoach die blaffen aanpakt, samen 
met de eigenaars. 

- Ikzelf merk ook veel hinder door andere hondeneigenaren die hun poep laten liggen. Echter 
misschien, als er meer vuilbakken in de wandelzones en algemeen zijn, dat mensen dit misschien 
sneller zouden oprapen. 

- Poepzuilen: buizen waar alleen poepzakje in kunnen. Lawaai??? Rond de weide: plaspaaltjes. 
Honden plassen steeds op dezelfde plaats; met strategisch geplaatste plaspaaltjes kan 
plasgedrag gestuurd worden. 

- In mijn ervaring worden hondenweides heel vaak proper gehouden door gebruikers. Er is meer 
poep buiten de weides op straat. (Uit angst dat ze de weides sluiten misschien? Of een ander 
soort publiek?) 

- Een speeltuin geeft ook lawaai van spelende kinderen. En kinderen laten ook al eens afval 
rondslingeren. Honden blaffen ook tijdens het spelen en de baasje dienen alles proper achter te 
laten. 

- Een dispenser met hondenpoepzakjes. In Nederland zie je dat overal op straat. Zou niet weten 
waarom hondeneigenaars of honden meer lawaai maken op een hondenweide dan ergens 
anders? 

- Lawaai valt nogal mee denk ik; sommige honden blaffen even en dan is dat gedaan. Zeker 
verplichting om de drollen op te ruimen, dus vuilbakje voorzien dat regelmatig geleegd wordt. 

- Bordje met duidelijke regels. Een paaltje met hondenpoepzakjes en voldoende vuilbakken. 
(Eventueel speciale vuilbakken met smalle kokers, zodat er geen ander afval gedumpt wordt.) 

- Vuilbakken voorzien voor kakjes, eventueel zakjes aanbieden. Voor de rest denk ik niet dat de 
honden veel overlast bezorgen. In Kessel is het in het Soldatenbos nooit te druk. 

- Hondenpoep kuis je op, dus zou geen overlast mogen geven en lawaai ? Maakt die auto ook geen 
lawaai ? Eventueel toegang toestaan tussen bepaalde uren, bijvoorbeeld tussen 6h30 en 23h. 
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- Hondenpoep moet ook op een hondenweide opgeruimd worden, dus dat mag eigenlijk geen 

probleem zijn. Lawaaihinder is in mijn ervaring met loslopende honden eerder beperkt. 
- Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat er weinig overlast is. Ja, er zijn 

mensen die altijd moeten zagen. Je kan er ook met openingstijden werken. 
- Hondenzakjes hangen, vuilbakken zetten, mensen informeren en regelmatig controleren dat 

baasjes alles proper achterlaten. Een maximum aantal honden op de weide toelaten? 
- Weide voorzien van een vuilbak die alleen toegankelijk is voor poepzakjes en regelmatig geledigd 

en gereinigd wordt door de stadsdiensten. Een sluitingsuur voor de hondenweide. 
- ja, VUILNISBAKKEN en een zakjes dispenser, zoals overal in de wereld behalve hier in België 

natuurlijk. Natuurlijke geluidsremmers: hagen, bomenrijen, planten. 
- Hondenpoep ligt aan de hondeneigenaren zelf. Zelf vind ik dit ook verschrikkelijk. Meer toezicht 

van een stadswacht. Lawaaihinder begrijp ik niet. 
- Ja, er zijn er altijd die moeten zagen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, is er geen 

probleem. Ik denk dat er weinig overlast zal zijn. 
- ‘s avonds afsluiten en vragen om overdag maximum 1 uur op de weide te blijven. Een 

telefoonnummer hangen waarnaar gebeld kan worden bij overlast. 
- Angst kan je wegnemen door een proefopstelling te maken en evaluaties. Overlast is niet groter 

dan een vrachtwagen die door de straat rijdt. 
- Hondenpoep lijkt mij straf als overlast, doordat het meer bij elkaar is en er meer sociale controle 

heerst voor het opruimen. 
- Voldoende vuilbakken installeren op/in de buurt van de weide, aangezien we die vaak op onze 

wandelingen missen hier in Lier. 
- Hondenpoep moeten hondeneigenaars zelf opruimen en het geblaf van honden kan gebeuren, 

maar dat zal niet lang duren denk ik. 
- Vuilbakken voorzien voor hondenafval, groot genoeg terrein voorzien en geen banken voorzien, 

zodat mensen niet te lang blijven. 
- Vuilbakken/poepzakjes voorzien op de afgebakende hondenweide. Eventueel enkel toegankelijk 

maken tussen 8u - 22u. 
- Vuilbak plaatsen en deze ook regelmatig ledigen. Lawaaihinder lijkt mij onwaarschijnlijk. 
- Lawaai maken honden minder dan de krijsende kinderen naast ons op het speelplein. 
- Da's een moeilijke… Misschien enkele buurtbewoners aanstellen als opzichters? 
- Vuilbakken zetten en desnoods zakjes voor mensen die het vergeten zijn. 
- Voldoende vuilbakjes voorzien. Eventueel toegang afsluiten na 22 uur. 
- Niet in de stadskern, maar juist erbuiten, en schaduw zijn heel belangrijk. 
- Bepaalde uren toegelaten, hondenpoepzakjes boven vuilbak hangen... 
- Niet, sommige mensen zullen altijd blijven voor overlast zorgen. 
- Voldoende vuilbakjes plaatsen. Lawaai komt er zelden aan te pas. 
- Een beperkt aantal honden toelaten, twee banken en vuilbakken . 
- Duidelijke afspraken maken en laten opvolgen door de politie. 
- Meestal is er weinig hinder. Mensen klagen nu eenmaal graag. 
- Hondenzakjes en een vuilbak aan de inkom. Openingsuren voorzien? 
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- Regelmatige controle, duidelijke gedragsregels uithangen. 
- Bomen om het geluid op te vangen. Voldoende hondenvuilbakken onderweg. 
- Hondeneigenaars dienen verantwoordelijkheid op te nemen. 
- 1. Locatie goed kiezen. 2. Omzomen met dicht struikgewas. 
- Vind een locatie waar er geen buren zijn, natuurlijk. 
- Zeker een vuilbak plaatsen voor de hondenpoepzakjes. 
- Een goed onderhoud van de weide en de dichte omgeving. 
- Er zijn altijd klagers; daar valt niks aan te doen. 
- Voldoende afvalbakken en controles door wijkagent. 
- Op tijd vuilbakken met hondenpoep in leegmaken! 
- Meer controle op mensen die afval niet opkuisen. 
- Vuilbakjes plaatsen en/of poepzakjes aanbieden. 
- Buffer voorzien en voldoende hondenpoepbuizen. 
- Genoeg plekjes voorzien, zodat er spreiding is. 
- Voldoende vuilbakken en deze regelmatig ledigen. 
- Afschermen met een haag en werken met openingsuren. 
- Gewoon doen en klachten later weerleggen. 
- Groen rondom, enkel toegang binnen bepaalde uren. 
- Alvast de poep opkuisen. Het blaffen? 
- Vuilbak voorzien, reglement ophangen. 
- Een hondenweide zorgt niet voor hinder. 
- Oordopjes uitdelen aan buurtbewoners. 
- Hondenpoepzakjesapparaat plaatsen. 
- Aan de Jutse plassen is plaats genoeg. 
- Voldoende vuilbakken voorzien. 
- Meer sensibiliseren misschien. 
- Bezoek na 22u niet toestaan. 
- Voorzie voldoende vuilbakken. 
- Vuilbak zetten, niet na 22u toegankelijk. 
- Duidelijke regels opstellen. 
- Hondenkakjes in een zakje. 
- Ieder kakje in een zakje. 
- Bepaalde uren vastleggen. 
- Uren, regels en camera’s. 
- Af en toe controleren. 
- Maximum tijdstip, bijvoorbeeld 8u. 
- Eigenaars opvoeden.   
- Respect voor iedereen. 
- Meer controle doen. 
- Vuilbakken zetten. 
- Aan natuurgebied. 
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- Goede afspraken. 
- Gezond verstand. 
- Beperkte uren. 
- Vuilnisbak. 
- Vuilbak. 
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Bijlage 4 – Suggesties locatie hondenweide/losloopzone 

- Ter hoogte van het speelbos in Lier, langs de vesten (ter hoogte van het gedeelte ziekenhuis) een 
stuk afmaken. 

- Grasveld aan de Bogerse Plassen. 
- Aan het zwembad. 
- Een stukje bos, zoals bijvoorbeeld het speelbos, zou ideaal zijn om (gedeeltelijk) te omheinen. Zo 

kan er gewandeld worden en de honden kunnen vrij spelen. Denk hierbij aan voorbeelden, zoals 
het Soldatenbos in Nijlen of de losloopzone in het bos van Lichtaart. In het geval van een meer 
open weide mag er meer "animatie" zijn, zoals in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (hondenweide met 
zwemvijver en betontunnels). Qua locatie: het stuk grond aan het einde van de Bosstraat (tegen 
ring), stuk van het speelbos, in het industriegedeelte Mallekot, Dungelhoeffsite, in de buurt van 
een WZC (ook leuk voor de bewoners + sociale controle)… 

- Ik weet niet hoe de plaats heet. Ik probeer het te beschrijven: als je vanuit het centrum de nieuwe 
voetgangersbrug oversteekt en dan links neemt, is er wat verder op de rechterkant wel wat 
natuur. Dit is snel bereikbaar vanuit het centrum. Deels reservaat? Maar vooral: ook een vijver. 
Want ik vind het jammer dat er geen vijver is waar honden uit de buurt kunnen zwemmen. 
Bijkomend heeft dit als gevolg dat er momenteel heel wat gezwommen wordt in vijvers van 
reservaten, wat eigenlijk niet de bedoeling is. 

- Site Charon waar niet gebouwd kan worden wegens de hoogspanning of waar de speeltuin wordt 
voorzien. En opnieuw aan de Dungelhoeffsite: een ideale locatie in het midden van het centrum, 
waar ruimte te over is. Overal zullen bewoners zijn die klagen; de vraag is wat de beste beslissing 
is voor de inwoners van Lier en niet enkel voor deze bewoners. Beslissingen moeten genomen 
worden met een lange termijnvisie en de angst om geen populaire beslissing te nemen, moet de 
keuze niet beïnvloeden. 

- Daar waar nu de schapen staan aan het dood stuk, dat zou in de winter ideaal zijn. Ook het stuk 
aan de visvijver de Netezonen. Daar ligt een stuk dat nu gebruikt wordt als begraafplaats voor 
dode vis en stinkt verschrikkelijk. Dat zou ook kunnen dienen en ligt niet in bewoond gebied. 
Losloopzones zouden wel kunnen op de stukken dijk die niet aangelegd zijn voor fietsers ( stuk 
tussen spoor en lisp bijvoorbeeld) . Een droom van elke hondenliefhebber! :) 

- Ik heb eerder al een suggestie gedaan. Aan het Spuihuis de schapenzone. Zet daar een degelijk 
mooi hek dat in de natuur opgaat. De periode dat de schapen er niet staan, kan die plek perfect 
als losloopgebied dienen. Anderstad: ideaal om de hond los te laten en tevens de mogelijkheid 
om te zwemmen. 

- Spijtig wat de dijken betreft. De locatie waar zich ‘s zomers de schapenweide bevindt, zou in 
principe best als losloopgebied kunnen dienen tijdens de overige maanden van het jaar, mits een 
vaste omheining en de nodige verlichting . Binnen de ring zie ik weinig andere opties. 

- Dan moeten jullie maar in overleg gaan met Waterwegen en Zeekanaal. Een schapenweide kan 
dan wél achter het Spui? Waarom kan een hondenweide daar niet? Perfect gebied om af te 
bakenen en te voorzien van enkele bankjes en vuilnisbakken. Niemand van de omwonenden 
wordt gestoord. 
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- De open grond op de Hoogveldweg, tussen Jeugdcentrum Moevement en het Netestadion zou 

ideaal zijn. Geen buren, goede oppervlakte, makkelijk en mooie wandeling om op de weide te 
komen. Misschien kan ook even een beetje ongebruikt grond van de hoek van het stadion te 
gebruiken zijn. 

- Groen plein aanleggen op parking De Laag in Koningshooikt: staat zelden vol geparkeerd en ligt 
in de dorpskern. Voor de echte dorpsbewoners dichtbij en de randbewoners van Koningshooikt 
hebben al redelijk veel groen in de omgeving; denk aan "De Bossen". 

- Ja, hier aan de Bogerse Velden; daar liggen nog stukken groen .waar er een mooi veldje kan 
gemaakt worden. En hier in de Frankenweg ook. Dat zou ideaal zijn voor oudere mensen van Lisp 
en omgeving. Ja, daar hebben die mensen nood aan. 

- Binnen de ontwikkeling Pallieterland, ergens in de weilanden waar de nieuwe stadstuintjes 
komen. Ver genoeg van de wijken, dicht genoeg bij het centrum en dicht genoeg bij de vesten 
waar er eerst met de hond gewandeld kan worden. 

- - Veldje over Van Hool (Bernard Van Hoolstraat), dicht bij de kapel. - Achter de kerk in 
Koningshooikt. - Stukje veld aan de Mechelbaan. - Sportcentrum in Koningshooikt. - In de 
Beekstraat zijn opties genoeg. 

- Achter de Bogerse Plassen, naast het industriegebied, ligt nog een open ruimte/groenzone waar 
best een hondenweide zou kunnen worden geïnstalleerd; sowieso in een zone waar al veel 
hondenbezitters gaan wandelen. 

- Een loopzone voor honden is niet echt nodig. Een hond loopt in de stad met z’n baas wel mee 
aan de leiband. Om grotere wandelingen te maken, zijn er leibanden van 5 meter om los te lopen. 

- Er is een stukje gras, omgeven door struikjes, halverwege de Ros Beiaardstraat, iets voorbij de 
oude boom aan de speeltuintjes. ( Reeds per mail voorgesteld aan stad Lier.) 

- Graspleintje tussen Moevement en Netestadion? (Voldoende parking en dichtbij centrum.) En in 
de stationsbuurt moet er toch ook ergens een plekje te vinden/creëren zijn? 

- Aan het weggetje achter de Basic Fit op de Liersesteenweg zijn grasperkjes. Of aan de Vesten ter 
hoogte van de spoorweg aan de Lispersteenweg is ook een ideale plek. 

- Beschermd uitzicht of niet, een natuurlijke hondenweide hoeft niet veel te veranderen aan het 
uitzicht. Centrum Jut terrein Van Hool voorbij Burgemeester Hensstraat. 

- Oud zwembad stadspark. Groene zone aan het Spuihuis, gelijklopend met Sion. Sportvelden: 
groene hoek tussen tennis en vest. Dungelhoeff. Groene zone aan de muziekacademie. 

- Waarom is er geen samenwerking met W&Z mogelijk? Er zijn naast de vesten genoeg kleine 
percelen die een mogelijke oplossing bieden. De Begijnenvest en Spuivest bijvoorbeeld. 

- In de Fruithoflaan aan de glasbollen ligt een onbebouwd stuk dat onbebouwd blijft wegens 
nutsvoorzieningen: voldoende groot, gemakkelijk af te sluiten. 

- Een tijdelijke weide is misschien mogelijk op het grasveld aan de Stierstraat (tegenover de drie 
appartementsblokken, naast de gemeenschapstuin). 

- Onbebouwde percelen huren. Groene zones van scholen of bedrijven gebruiken. Natuurgebieden 
verplichten om losloopzones in te richten. 

- Het grote grasveld bij de Waterperels: perfect gebied en ligt goed voor iedereen. Toch dicht bij 
het stad, maar een rustige plaats. 
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- Konijnenbos? Achter de site Gasfabriek? Frankenweg "oude speeltuin" frankenweg : ergens in 
het weggetje waar The Doggyshop zat? 

- Achter de  Maasfortbaan is een bos (grotendeels) omgelegd. Kan dit niet omheind en ingericht 
worden? (Parking Zaat is dichtbij.) 

- Tussen de Bosstraat en het fietspad naast de spoorweg, direct in de buurt van het speeltuintje, 
ligt een groot grasperk. 

- Centrum Koningshooikt, aan de speeltuin. Verder nog veel groen om eentje te voorzien aldaar. 
Lier heeft eentje, nu Jut nog. 

- Jutse plassen. Of zijbaan van Mechelbaan naar de Jutse plassen (trage weg). Is nog veel weiland 
en groene omgeving. 

- In het centrum van Lier zou ik de buurt van het Paradeplein aanduiden, in Koningshooikt de Jutse 
plassen 

- Koningsplein: fietsstalling verplaatsen naast buste. Omheining rond pleintje. Weides achter de 
bioboer. 

- Uitloop van wachtbekken Bogerse Velden, Achter de arbeidsstraat: komen al veel eigenaars bij 
elkaar. 

- Aan de Bogerse Plassen is nog plaats. Een heel stuk groen. En in de Frankenweg.. 
- Een afgebakend stuk bij de Bogerse Velden of Plaslaar, met mogelijkheid tot zwemmen. 
- In de buurt van natuur in de Bremstraat: heel veel plaats, veel hondeneigenaars... 
- Grasstukje waar voorheen de vestconcerten werden gegeven op Lisp ? In het stadspark ? 
- Stuk groen achter de Arendbeek, stukje in het Stadspark, toch ergens aan de vesten. 
- Sportvelden tussen vest en dijk, Konijneneiland, Dungelhoeff... 
- Overstromingsgebied Plaslaar of Bogerse Plassen. Papegaaienbos Zevenbergen. 
- Het speelbos in de Ouderijstraat in zijn geheel openstellen hiervoor. 
- Liever juist buiten de stadskern, je moet je auto nog kwijtraken. 
- Waarom dan deze enquête als het logische antwoord al afvalt? 
- Ergens in de weilanden waar de nieuwe stadstuintjes komen. 
- De weiden aan de Ouderijstraat en tegenover het speelbos. 
- Aan het stadspark/tuintjes. Aan de Mol of zwembad. 
- Jutse plassen of in de buurt van de bioboer. 
- De wei over het speelbos in de Ouderijstraat. 
- Jutse plassen, speeltuintjes in de wijken. 
- In Koningshooikt zijn er mogelijkheden. 
- Dungelhoeffsite, Sionsite, Kozak... 
- Overstromingsgebied Bogerse Velden. 
- Jutse plassen waar de geiten staan. 
- Jutse plassen, wandelroute Bossen? 
- Nieuwe speelbos aan Ouderijstraat? 
- De tuintjes over de sportvelden. 
- Aan de Bogerse Plassen, de Kozak. 
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- Grasperk aan de kapel (Van Hool). 
- Ja, aan het speelbos in Lier. 
- Jutse plassen, Beekstraat 
- Speeltuin Koningshooikt. 
- Deel van Jutse plassen. 
- Het oude Pallieterland. 
- Omgeving Zevenbergen. 
- Eender waar het kan. 
- Aan de Waterperels. 
- Aan het stadspark. 
- Aan Juts Brooike. 
- Jutse plassen! 
- Jutse plassen. 
- Geen suggestie. 
- Bogerse Velden. 
- Pallieterland. 
- Bogerse Velden. 
- Op de vest. 
- Frankenweg. 
- Anderstad. 
- Aan het KTA. 
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Bijlage 5 – Suggesties om overlast door hondenpoep tegen te gaan 

- Meer/voldoende vuilbakken (en aanverwanten): 17 personen 
- Zoals in Napels: een honden DNA-databank. 
- Meer vuilnisbakken, bijvoorbeeld bij de Bogerse Velden. 
- Veel meer afvalbakken waar mensen lopen met hun honden. 
- Meer vuilbakken, ook aan vesten en dijk. 
- Meer vuilbakken net buiten de stad; niemand loopt graag langer dan 10 minuten rond met een 

kakzakje. 
- Meer vuilbakken om dit weg te gooien. 
- VUILNISBAKJES, al dan niet met zakjesverdelers ( een normaal item in het buitenland). 
- Gratis recycleerbare papieren zakjes. En poepzakbuizen. Ik merk ook dat mijn hond poept waar 

anderen dat eerder deden. Denk dat plas- en poepgedrag kan gestuurd worden met regelmatige 
zandzones met plaspaaltjes. En als die er zijn: gasboetes X10 voor wie daarbuiten jakkes laat 
liggen. 

- Meer controle. 
- Voldoende vuilbakken voorzien om zakjes te dumpen. Wekelijks leegmaken. 
- Mensen er blijven attent op maken. Als je ergens gaat wandelen waar al veel hondenpoep ligt, 

motiveert dat niet om het zelf op te rapen. 
- VUILBAKKEN PLAATSEN! Ik loop soms een half uur of langer rond, eer ik een vuilbak tegenkom. 

(Vooral op de dijk. Kan hier niets geregeld worden met Waterwegen?) 
- Ik heb persoonlijk altijd hondenpoepzakjes bij. Misschien kunnen de hondeneigenaren afspreken 

met degenen die hun mondmasker in de natuur achterlaten. Kwestie van verantwoordelijkheid, 
nietwaar. 

- In al onze buurlanden bestaan dergelijke paaltjes mét hondenpoepzakjes reeds jaren! 
- Voldoende vuilbak voor enkel kakzakjes. 
- Meer vuilbakken, vooral op het jaagpad en ander veelgebruikte wandelpaden. 
- Zeker geen gratis zakjes geven. Hondeneigenaars moeten hun gerief op zak hebben om 

ongelukjes op te ruimen. 
- Hondenpoepvuilbakken. 
- Een paar extra vuilbakken op de jaagpaden zouden ook helpen. 
- Voldoende vuilbakken voorzien voor hondenpoep in het algemeen. Ik ruim altijd de hondenpoep 

op, maar wanneer ik er een half uur mee moet rondlopen, durf ik het aan de rand van de weg 
achter te laten. 

- Poepzakvuilnisbakken op strategische plaatsen. Mensen laten het vaak liggen, omdat ze het 
zakje nergens kunnen weggooien en het heel de wandeling moeten meedragen. Aan park Duffel 
staat een voorbeeld van een vuilbak voor volle zakjes. 

- Meer vuilbakken in het straatbeeld, zodat je geen eeuwigheid moet rondlopen met je poepzakje. 
- Ieder baasje moet de kakjes opruimen. 
- Meer vuilbakken! Soms wandel je 45 minuten zonder een vuilbak tegen te komen. Als je weet dat 

je er nog zo lang mee moet rondlopen, is de verleiding groot om het te laten liggen. 
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- Voldoende vuilbakken voorzien, zodat het baasje niet lang met een gevuld poepzakje in de hand 

moet lopen. 
- Ik merk zelf heel weinig van dit “grote” probleem. Ik ruim zelf op en merk dat nagenoeg iedereen 

dit doet. 
- Bijvoorbeeld meer vuilbakken zetten waar alleen honden zakjes in kunnen. 
- Meer vuilbakken. Zakje meenemen zou een automatisme moeten zijn. Maar 2 km moeten lopen 

met een zakje in de hand is niet aangenaam. 
- Voldoende vuilbakken: op sommige plaatsen vind je 4 vuilbakken en op sommige geen. Misschien 

de vuilbakken in Lier en dus ook op de dijken eens in kaart brengen. 
- Meer vuilbakken , soms loop je er 30 minuten mee. 
- Vooral op de dijken meer vuilnisbakken. Als ik de dijk op ga ter hoogte van het bruggetje aan de 

Frederik Peltzerstraat en ik wandel richting Emblem, is de eerste vuilbak in Emblem. 
- Méér controle! Sensibiliseren en informeren van de hondeneigenaars. Velen zien gras en denken 

dat het daar wel kan blijven liggen. Ben zelf nog geen jaar hondeneigenaar, maar geschrokken 
van de hoeveelheid hondenpoep die blijft liggen. (Soms al in een zakje. ) 

- De zakjes zijn geen probleem, de vuilbakken wel. Er zijn er niet genoeg, zodat je lang met je 
stinkend zakje moet rondlopen. 

- Genoeg vuilbakjes om ze in te deponeren. Ik heb altijd zakjes bij. Ze ook nog meteen kwijtgeraken, 
zou leuk zijn. 

- Voldoende vuilbakjes en sensibilisering. 
- Méér vuilbakken voor alleen hondenpoep. 
- Meer vuilbakken om de poepzakjes in te deponeren. 
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Bijlage 6 – Bijkomende opmerkingen en suggesties 

- Het grasveld aan de Bogerse Velden lijkt mij ideaal. Geen huizen nabij het grasveld en zeer veel 
mensen met honden in de omliggende wijk. Er komen ook geregeld mensen samen op het 
grasveld om hun honden samen te laten spelen. 

- Kleinere plaatsen afmaken, zodat hondeneigenaars hun hond even kunnen laten vrij zijn, hou 
alsjeblief rekening met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 

- Ik geef nog graag mee dat de nieuwe hondenweide erg leeft onder de Lierse hondenbaasjes. Ik 
kijk er alvast naar uit om de hondenweide in te spelen met mijn hond. Graag geef ik nog mee dat 
een ingerichte hondenweide met graafzone, aanplanten die schaduw bieden en snuffelkansen 
veel waardevoller is voor de hond, de hondengeleider en de buurtbewoners/passanten. Het 
regionaal landschap Rivierenland deed hieromtrent reeds ervaring op in de omliggende 
gemeenten. Als stad kan je steeds beroep doen op hun expertise. 

- Voor mij persoonlijk zou ik meer kijken naar de mogelijkheid om een echte losloopzone te creëren 
dan een hondenweide. Nergens op het grondgebied Lier/Koningshooikt mag een hond vrij lopen. 
Dit zal niet te realiseren zijn binnen de ring maar op die manier heb je ook geen overlast en zal 
die zone niet gebruikt worden als plas-/poepzone, maar een plek waar honden hond mogen zijn. 
Ben ervan overtuigd dat vele baasjes en honden hier de voorkeur aan zouden geven. 

- Heel fijn initiatief! Heel veel succes! Ik denk dat na corona een werkgroep en een samenkomst 
met geëngageerde mensen zeer zeker een oplossing kan formuleren naar locatie en beheer. Ga 
te rade bij een hondenschool in de buurgemeenten. (Pallieter in Berlaar?) Die zijn zeker ook bereid 
om mee na te denken over dergelijk beheer vanuit hun doelstelling om te zorgen voor het welzijn 
van onze viervoeters. 

- MEER controles in het algemeen in Jut door politie op onder andere het bevuilen van het 
openbaar domein. Niet alleen met betrekking tot uitwerpselen van honden, maar ook het 
sluikstorten achter de kerk op het pleintje. Er is weinig tot geen politie zichtbaar aanwezig in Jut. 
Als er op regelmatigere basis politie patrouilleert, zichtbaar, gaan mensen minder snel geneigd 
zijn om de regels aan hun laars te lappen! 

- Ja, veel meer vuil bakjes zetten. Wij moeten de poep opkuisen, dat is heel normaal. Maar hoeveel 
vuil dat ik tegen kom, als ik ga wandelen, dat is niet meer normaal. Zeker aan de Bogerse Plassen, 
aan die banken. Dat is al een vuilnisstort geworden door blikjes en plastieken flessen. Daar is het 
zo mooi om te wandelen; ik vind dat niet kunnen. Zet daar alsjeblief veel meer vuilnisbakjes. 

- 1. Meer vuilbakken plaatsen. Het werkt demotiverend dat hondeneigenaars een groot deel van 
de wandeling met een gevuld poepzakje moeten rondwandelen. Het gemis van vuilbakken is 
altijd al probleem geweest, maar sinds we een hond hebben, valt dit nog meer op. 2. In Sint-
Katelijne-Waver, in de Groenstraat, is er een perfect voorbeeld van een goede hondenweide! 

- Een te kleine hondenweide zonder uitdaging kan makkelijker voor schermutselingen tussen de 
honden zorgen. Een hondenweide, zoals een stuk echt bos met bomen en snuffelmogelijkheden, 
is voor vele honden spannender en dan hebben honden die ook niet "echt willen spelen" ook 
mogelijkheden om zo los te lopen, te onderzoeken en "hun ding te doen". 
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- Hondentoiletten op verschillende plaatsen in de stad zouden handig zijn, bijvoorbeeld aan de 

muziekschool, bib, Markt, einde Antwerpsestraat… Een perfect voorbeeld is Center Parcs. De 
afstanden zijn ideaal en de hondentoiletten ogen natuurlijk. Een Engels hekje is niet duur; 
misschien een praktijkoefening voor de leerlingen van het VTI. 

- Ergens heb ik eens een betalende losloopweide gezien, per half uur privé af te huren voor 1 euro: 
voor reactieve honden ideaal en je bent zeker dat je alleen even kan genieten. Soms loop ik 
helemaal naar Beatrijs maar, als er honden zijn, draai ik terug; altijd spijtig natuurlijk. 

- Een systeem waarin gerecycleerde hondenpoep gebruikt is voor lichten van de hondenweide zou 
fantastisch zijn. Zoals dit: https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/01/stools-to-
fuels-street-lamp-runs-on-dog-poo-bio-energy-waste- 

- Ja, denk ook eens aan onze ouderen. Met hun hondjes. Er zijn er die niet lang meer kunnen 
wandelen. Daar komen ze met andere mensen samen. En dat helpt zeer veel voor de 
eenzaamheid voor die mensen. Ze zouden dat geweldig vinden. 

- Hou rekening met uitdagingen voor de honden: rioolbuizen, heuvels, eventueel een hondenvijver, 
zoals in de Elzenstraat, met natuurlijke reiniging en schaduwzijde. Bomen zonder eikenrups, een 
rustbank, eventueel bakjes voor water. 

- Meer controle op loslopende honden aan de vesten, dijken en in de natuurgebieden. Sommigen 
hebben hun hond totaal niet onder controle. Als je ze erop aanspreekt, krijg je verwijten terug. 

- Aan elke poort/wijk van Lier een plekje zoeken en er een soort ‘verantwoordelijke’ aanduiden 
(zoals bij de composteertuintjes), waarbij de gebruikers zich moeten/kunnen bekendmaken. 

- Binnen het centrum een kleinere losloopweide en buiten de ring een locatie zoeken voor een 
grotere losloopweide. Tip: momenteel staat in Galgeveld een kleine boerderij te koop met 
gronden. 

- De hondenweide Beatrijs is leuk, maar die ligt superafgelegen. Daar wonen amper mensen 
dichtbij. Niet echt handig dus om even snel langs te gaan. Je moet er de auto al voor nemen. 

- Ga voor niets minder dan het beste; Lier verdient een degelijk losloopgebied. Aan een grasperk 
heeft een hond niets, dan kunnen beter de moeite en kosten bespaard worden. 

- Kijk naar Nederland. Honden overal welkom, veel kommen met water in het straatbeeld; er wordt 
veel meer rekening gehouden met honden. En katten ook aan de leiband! 

- Een hondenweide of losloopzone best voorzien, zo dicht mogelijk bij de stads-/dorpskern (te voet 
bereikbaar), zodat er alvast geen overlast is door autoverkeer. 

- Voorzien in meerdere losloopplekken, waar iedereen de kans heeft in zijn buurt de hond te laten 
spelen, zonder daarvoor veel kilometers te moeten stappen. 

- Vuilbakjes plaatsen, zodat men het poepzakje niet mee naar huis moeten nemen, want anders 
wordt dit toch ergens achter gelaten. 

- Lier/Koningshooikt is ruim voorzien van wandelpaden, maar op de meeste is GEEN ENKEL 
vuilnisbakje te vinden; geweldig, he. 

- Er moet toch ergens een onverharde dijk zijn waar honden los kunnen. Van brug naar brug aan 1 
zijde van de Nete. 

- Peterschap aanstellen per hondenweide. Telefoonnummers vermelden aan de hondenweide om 
problemen te melden. 
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- Voorzie parking dichtbij om te parkeren. Hoe groter de hondenweide hoe minder conflicten. 
- Hopelijk is dit geen losse flodder met verkiezingsoogmerk, maar een welgemeend initiatief. 
- Ik ben een grote hondenvriend, maar erger mij enorm aan mensen die de poep niet opruimen. 
- Zie bijkomende info bij de vraag rond een locatie. Inrichting is belangrijker dan locatie. 
- Vuilbakken in het algemeen. Zo van die driehoeken waar enkel een poepzakje in kan. 
- Denk ook aan de mensen in Lier tegen Duffel: wij worden steeds vergeten. 
- Wat ik hierboven al schreef: een losloopzone met mogelijkheid tot zwemmen. 
- Ik hoop dat er een hondenweide komt in de buurt van centrum Lier. 
- Graag ook losloopzones buiten de ring/centrum creëren. 
- Probleemoplossend denken is niet iedereen gegeven... 
- Zwemvijver voor hondjes is er niet in de buurt. 
- Een voorbeeld is het Soldatenbos in Kessel. 
- Een losloopweide met water zou leuk zijn. 
- Succes! 
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b. ENQÛETE VOOR NIET-EIGENAARS 

Bijlage 7 – Reacties op een centrale hondenweide/losloopzone 

- Neen/geen probleem (en aanverwanten): 7 personen 
- Honden horen in de binnenstad aan de leiband. 
- In de Stierstraat waar ik woon is een voetbalveldje. Ik zie vele hondeneigenaars hun hond hier 

uitlaten. Dit is echter niet de bedoeling. Is er misschien een mogelijkheid dat het braakliggend 
stuk grond (eigendom van LHM volgens mij) naast de samentuin en tegenover de appartementen 
gebruikt gaat worden om een speelweide/losloopzone voor honden te maken? Dit kan 
gecombineerd worden met zitbanken voor de baasjes en wat meer groen door struiken en bomen 
te plaatsen. Dan is er ineens ook voldoende schaduw voor de honden op warme dagen. Ik heb er 
dan ook absoluut geen probleem mee dat ze daar loslopen. 

- Indien de stad het onderhoud hiervan grondig uitvoert, waardoor geurhinder tot het minimum 
wordt beperkt, zie ik hier geen problemen in. Ook moeten er uren worden opgegeven wanneer 
het toegelaten is en wanneer niet, zodat mensen hier ‘s avonds niet door wakker liggen. 

- Eindelijk eens een plek waar baasjes met hun honden lekker kunnen rennen en spelen naar 
hartenlust. Hopelijk denken jullie aan meerdere plekjes die niet volgebouwd worden, maar groen 
blijven. 

- Geen probleem mee! Ik vind het belangrijker dat eigenaars op een veilige manier hun hond even 
los kunnen laten lopen. Niet iedereen heeft een tuin waar dit kan. 

- Ik vind dit geen probleem. Honden hebben nood om vrij te kunnen rondlopen, maar honden 
moeten ook goed opgeleid worden, bijvoorbeeld geen agressie tonen. 

- Naargelang in welke buurt kan het drukte veroorzaken en geluidsoverlast. Het zou dus best aan 
bepaalde uren gebonden zijn. 

- Niet nodig om dit in het centrum of de dorpskern te voorzien. Als ze honden willen laten loslopen, 
moeten ze dit thuis maar doen. 

- Ja, er is weinig plaats in de binnenstad. Graag deze voorbehouden voor mensen/kinderen. 
Belangrijker dan honden. 

- Geen probleem, als het maar niet vlak bij privétuinen of terrassen ligt omwille van overlast voor 
omwonenden. 

- Zeker geen probleem. Integendeel. Honden zullen daar wel wat aan hebben (en de baasjes ook). 
- Neen, indien er bij melding van probleemgedrag onmiddellijk en afdoend opgetreden wordt. 
- Nee, geen probleem! Het is net erg positief; meer sociaal contact voor mens en dier. 
- Geen probleem; er moet dringend binnen de stadsvesten een hondenweide komen. 
- Geen probleem, indien er plek voor is en er oog is voor mobiliteit. 
- Nee, alle beestjes verdienen een plaatsje. :) 
- Nee, als het terrein voldoende is afgespannen. 
- Ik vind dat prima! Lijkt me heel fijn. 
- Ik zou dat fantastisch vinden. 
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Bijlage 8 – Redenen om wel/niet in kleine centrale grasperkjes te voorzien 

- Ja (en aanverwanten): 16 personen 
- Neen (en aanverwanten): 1 persoon 
- Ja, zie antwoord hierboven. Voor mij mogen er verschillende losloopzones komen in de stad. 
- Kan uiteraard ook, maar ik vermoed dat een hondenweide toch de 'droom' van een hond is. 

Althans honden die niet de mogelijkheid hebben om in de natuur te wandelen, lopen. Zo je als 
hond in de stad woont en zo je baasje niet de mogelijkheid heeft om in de natuur te wandelen, is 
een hondenweide toch een droom, niet? 

- Op zich geen probleem mee. Of dit per se binnen de ring moet zijn, is wel een vraag. Zeker 
rekening houden met mogelijke overlast, bijvoorbeeld lawaai. 

- Beter dan een hondenweide. Maar ook dat trekt - uiteraard - veel hondeneigenaars aan. Ik vrees 
voor meer hondenpoep in de omgeving. 

- Ja, indien er voldoende draagkracht is bij de omwonenden.  
- Ruimte waar nu kinderen spelen, mag hier zeker niet voor op geofferd worden. 
- Neen, te veel overlast van blaffende honden, hondenpoep... 
- Neen, ik zou niet weten waar dit nog mogelijk zou zijn. 
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Bijlage 9 – Redenen om wel/niet een losloopzone nabij een wijkspeelpleintje te voorzien 

- Ja (en aanverwanten): 4 personen 
- Neen (en aanverwanten): 2 personen 
- Kinderen en (sommige) honden horen niet samen. 
- Zie ook weer mijn antwoord op vraag 1. Een goede omheining is inderdaad aan te raden met de 

nodige zitbanken, groen, en eventueel een drinkfontein voor de honden. Ook afvalbakken waarin 
de uitwerpselen gegooid mogen worden (die dan zeer regelmatig worden leeggemaakt). 

- Sommige wijkspeeltuintjes hebben niet zoveel grasoppervlakte, dus vind ik het persoonlijk 
nuttiger dat deze ruimte bewaard blijft voor de kinderen. Er is ook iemand nodig die de 
hondenweide zuiver houdt; of doen de eigenaars dit zelf? Omheiningen kunnen het gras afrijden 
bemoeilijken. 

- Ik denk niet dat er veel pleintjes zijn waar deze ruimte niet wordt benut door kinderen. Kinderen 
hebben naast speeltuigen ook voldoende open ruimte met gras nodig. Ook vertrouw ik de 
gemiddelde hondeneigenaar niet, opdat hij de speeltuin niet zal gebruiken als plaszone voor de 
hond. 

- Omheining hoog en veilig genoeg. Tijdstippen rekening houdend met kinderen die komen spelen, 
bijvoorbeeld niet in het weekend of eventueel wel na 19u. Ik denk dat dit fel afhangt van de wijk 
en is misschien iets dat per wijk anders kan zijn. 

- Ja, ik vind niet dat er bepaalde tijdstippen mogen zijn. Mensen hebben allemaal een verschillend 
ritme en tijd van de dag om met hun hond buiten te komen. En gewoon een type omheining waar 
de honden niet snel buiten kunnen. 

- Neen, speelpleintjes zijn er voor kinderen te kunnen laten spelen, niet voor honden. Beter geld 
gebruiken om de speelpleintjes terug in orde te brengen. 

- Geef voorrang aan kinderen om op wijkpleintjes te spelen. Kinderen zijn het leven, de toekomst; 
niet honden. 

- Vind ik niet evident. Op de wijkpleintjes is het grasperk niet zo groot; daar een stuk afnemen, 
liever niet. 

- Absoluut niet, geen goed idee voor kinderen (en ouders) die bang zijn van honden. Zo jaag je hen 
weg... 

- Neen. Wijkspeelpleintjes met spelende kinderen naast een (zelfs omheind) perk is te gevaarlijk. 
- Ja, indien de omheining absolute veiligheid garandeert voor de bezoekers van het speelpleintje. 
- Een goede stevige omheining, bankje voor de mensen op aan te zitten en voldoende 

prullenbakjes. 
- Nee, honden kunnen kinderen afschrikken. Speelpleintjes zijn bestemd voor kinderen. 
- Ja, indien los van het speelplein, zodat dit geen extra hondenweide wordt. 
- Dat lijkt me veel te klein om verschillende honden te laten loslopen. 
- Nee, kinderen zouden kunnen er wegblijven uitangst. 
- Neen, is te gevaarlijk met kinderen in de buurt. 
- Ja, met stevige omheining, voldoende hoog. 
- Ja. En ook open voor ploegwerkers. 
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- Nee, hoort niet bij speeltuin. 
- Omheining hoog genoeg maken. 
- Ja, indien omheind. 
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Bijlage 10 – Suggesties om overlast voor de buurt te vermijden 

- Sociale controle op gebruik. 
- Ik denk vooral aan voldoende vuilbakjes die goed worden geledigd. 
- 1: Eerst voldoende speelplek voor kinderen voorzien. 2: Engagement van hondeneigenaars 

bekomen dat ze de aanlooproutes naar het speelplein proper houden. 3: Niet voor 8u en na 21u 
(blaffende honden). 4: Een recipiënt voor hondenpoep voorzien, zodat er geen stankoverlast is. 

- Zorgen dat die ietwat afgelegen is en dat er verschillende toegangswegen zijn om te vermijden 
dat er te veel honden door dezelfde straat moeten, omwille van de omwonenden. 

- Ervoor zorgen dat er ook nagedacht wordt over mobiliteit. Een hondenweide binnen de ring zal 
nog steeds voor verkeer (en parkeerproblemen) zorgen. 

- Vaste openingsuren. Deftige controle op het opruimen van uitwerpselen. Dagelijks onderhoud 
door stadsmedewerkers. 

- Zolang we geen blaffende honden hebben in de zeer vroege uren of late uren, zie ik geen 
problemen. 

- Eventueel beperkte tijdstippen; bijvoorbeeld een einduur voor overlast voor slapende kinderen. 
- Normaal zal die niet in mijn buurt komen, want de locatie is ondertussen afgekeurd. 
- Door de eigenaars te sensibiliseren om hondenuitwerpselen op te rapen. 
- Geluidswerende omheining en een regelmatige opkuis van de uitwerpselen. 
- Zeer beperkte tijdstippen waarop deze plaats gebruikt mag worden. 
- Openingsuren: weide te gebruiken tussen bijvoorbeeld 7-22u. 
- Vuilnisbakjes, piepzakjes, lawaairemmende maatregelen. 
- Vuilbakken op tijd legen, tijdstippen tussen 7 en 22u. 
- Er is sowieso geen hinder aan een paar honden. 
- Ik zie niet in hoe dit hinder zou veroorzaken. 
- Ik voorzie geen hinder van een losloopzone. 
- Voldoende afstand van bewoonde huizen. 
- Bij melding van probleemgedrag... 
- Voldoende vuilbakken, toezicht. 
- Ik heb hier geen probleem mee. 
- Geen hondjes na 22u. 
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Bijlage 11 – Suggesties locatie hondenweide/losloopzone 

- Jammer; omgeving van de dijken zou een prima locatie zijn, met weinig bewoning. 
- Zie antwoord op vraag 1. In de Stierstraat naast de samentuin en over de 

appartementsgebouwen. 
- Neen. 
- Nee, het blijft iets ongewenst. Liever toewerken naar een vergunning om honden te houden, 

waarbij het hebben van een eigen tuin een voorwaarde is. Dan moet er geen openbare ruimte 
voor worden ingenomen. 

- Baasjes kunnen beter gaan wandelen met hun hond aan de leiband dan dat ze hun hond 
"droppen" in zo een hondenweide. Is zelfs nog beter voor het baasje zijn conditie. 

- Groene bufferzone tussen Van Hool en de Aarschotsesteenweg: geen omwonenden, langs 
verschillende kanten bereikbaar... 

- Kan er niet met Waterwegen en Zeekanalen onderhandeld worden? Ideeën: 
stadspark/evenementenweide. 

- Transvaalstraat: groene plek ligt er toch maar te slordig bij. 
- Stadspark, maar niet een stuk van de speeltuin inpalmen. 
- Nog niet, maar ik denk er zeker verder over na! 
- Grasvlakte achter de kerk op het Veremansplein. 
- In het park waar het oude zwembad stond. 
- Koningshooikt: aan voetbalplein (=centraal). 
- Ik zal er nog eens over nadenken ;) 
- Een stuk van de evenementenweide. 
- Plaats genoeg in Hooikt. 
- VOETBAL VELD SK LIERSE. 
- Domein Normaalschool. 
- Sportvelden. 
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Bijlage 12 – Suggesties om overlast door hondenpoep tegen te gaan 

- Voldoende vuilnisbakken. 
- Minder honden, bijvoorbeeld een maximum instellen van 1 hond per gezin. Of werken met 

vergunningen/wachtlijsten: 1 hond per 100 inwoners bijvoorbeeld. 
- Vuilnisbakjes. 
- Controle controle controle ..................................................................... 
- Sensibiliseren. 
- Controle op het bijhebben van poepzakjes en, indien niet, automatisch een boete. 
- De eigenaars kunnen zelf zakjes meebrengen en de meesten doen dat ook. Jouw hond is jouw 

verantwoordelijkheid; niet die van de stad. 
- Ook voldoende (daarvoor voorziene) vuilbakken die regelmatig proper gemaakt worden. 
- Sensibilisering. 
- Meer vuilnisbakken of speciale kokers om zakjes achter te laten. 
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Bijlage 13 – Bijkomende opmerkingen en suggesties 

- Het zou mooi zijn mochten er verschillende plaatsen komen. Dit is ook een vorm van sociaal 
contact voor dikwijls eenzame mensen 

- Inderdaad, langs deze weg zou ik graag mijn ervaringen met (sommige) hondenbaasjes delen. 
Hopelijk nemen jullie niet alleen de tijd om mijn tekst te lezen, maar doen jullie er ook iets mee! 
Als gepensioneerde wandel ik, nog meer dan enkele jaren geleden, in Koningshooikt, vaak bezoek 
ik ook de JUTSE PLASSEN. Het groeiende probleem van sluikstorten in het algemeen(langs 
bermen, achter de kerk van ons dorp,...) en van 'hondenstront' is jullie zeker bekend. Ik kan mij 
niet van de indruk ontdoen dat dit allemaal 'oogluikend' wordt toegestaan, getolereerd door de 
'verantwoordelijken', wat ik extreem jammer vind. HOE IS DIT ZO VER KUNNEN KOMEN? Heeft 
gebrek aan controle en boete de overtreders een gevoel gegeven van straffeloosheid? Wanneer 
ik op wandel een (grote) loslopende hond op mij zie afkomen, krijg ik vaak te maken met verbale 
agressie. Waarom? Omdat ik, uit angst, beleefd vraag om hun hond(en) even aan de lijn te doen!!! 
Er zijn zelfs hondenbaasjes die ik niet durf aanspreken! Het recente geval in de media brengt het 
potentiële gevaar van een loslopende hond onder de aandacht, maar lost niets op..."mijn hond 
doet niks"... ps: natuurlijk zijn er veel hondenbaasjes die wel de 'regels' volgen... 

- Kerkhof van Jut wordt nu gebruikt als hondentoilet door meerdere buurtbewoners, terwijl het 
verboden zone is voir honden (terecht!!!). Graag meer controles en boetes! 

- Bakjes waar de mensen hun gebruikte poepzakjes kunnen in werpen kroonstraat en 
transvaalsyraat er wonen hier veel mensen met honden. 

- Streven naar minder honden en meer controle op het houden van honden aan de leiband (zie bijv. 
ook in natuurdomeinen als Anderstad) 

- Ik vind een hondenweide een fantastisch idee en iets dat Lier inderdaad nog mist. 
- Honden aan de leiband en het geld aan betere en nuttigere zaken besteden!! 
- Kies alleen voor een bepaalde locatie als de buurtbewoners akkoord zijn. 
- Composteerbare zakjes promoten. Een plastiek/kakje is waanzin! 
- Er mag zeker geen speelruimte wijken voor een hondenweiden 
- laat u niet leiden door hondenhaters 
- nee hoor, sterk werk 

 

 

 

 

 

 

 


