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HONDENUITLAATPLAATSEN

Losloopgebieden

Voor de losloopgebieden gelden de volgende eisen (zie kaart Q):
- Overal in Nijmegen geldt een aanlijnplicht, behalve in deze 
 “losloopgebieden”.
- Een losloopgebied is circa 2500 m2 groot en wordt ingepast in 
 het groen.
- Voor de Grote Boel wordt er een losloopgebied ingericht in de land-
 schapszone langs het water.
- Bij de entree van het losloopgebied zal een hondenpoepbak 

worden geplaatst.

Hondenuitlaatplaatsen (HUP)

Het is nergens toegestaan om uitwerpselen van honden achter 
te laten in het openbaar gebied (verordening) mits zich op een 
loopafstand van 300 meter een HUP bevindt. De karakteristieken 
van een HUP zijn (zie kaart P):
- Loopafstand tot een HUP is max. 300 meter langs een veilige 
 route (verlichting).
- Er is circa 1 HUP nodig per circa 300 woningen.
- Voor de Grote Boel betekenen de voorgaande eisen dat er 4 
 HUP’s noodzakelijk zijn.
- De oppervlakte is minimaal 100 m2, bij voorkeur in rechthoekige 
 vorm en een inrichting met gras.
- Het terrein wordt afgebakend met een hekwerk (kleur donker-
 groen), bovenkant hekwerk 120 cm.
- Een lichtmast als er niet voldoende verlichting aanwezig is.
- Een zitbank voor de baasjes (gericht op de HUP) en een 

hondenpoepbak (Glasdon Retriever 35 in de kleur groen). 
 Deze moet worden geplaatst buiten de HUP.
- Aanbrengen van tegels onder de dubbelstaafmatten, matten 

beginnen 5 cm boven de maaitegel.

Aanvullende eisen voor de Grote Boel:
- Bij voorkeur niet bij woningen ‘voor de deur’, of direct tegen de tuin.
- Bij voorkeur niet aan hoofdroutes of entrees van de buurt.
- Bij voorkeur situeren op grotere groenplekken.
-	 Zorg	dat	er	geen	conflicten	met	speelvoorzieningen	en	/	of	
 -velden ontstaan.
- Inpassen in de omgeving door middel van passende beplan-
 tingen (bv hagen).

Een element dat zorgvuldig in het groen moet worden ingepast zijn de hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden. 
Hierna worden de belangrijkste eisen en randvoorwaarden van deze elementen uiteengezet, waarbij de specifieke eisen 
en aandachtspunten zoals geformuleerd in het Werkboek worden overgenomen.

deel A

6

Referentiebeeld: hondenpoepbak (Glasdon Retriever 35)
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Receptenboek Grote Boel

KADERS - Hondenuitlaatplaatsen

Kaart P: Hondenuitlaatplaatsen

Hondenuitlaatplaatsen Grote Boel

De verkeerskundige aansluiting van de Grote Boel op de Griftdijk (zuidwestzijde) is nog in onderzoek. De getekende oplossing in bovenstaand kaartbeeld is derhalve indicatief.
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KADERS - Hondenuitlaatplaatsen

Kaart Q: Hondenlosloopgebied

Referentiebeeld: bebording hondenbeleid

Hondenlosloopgebied Grote Boel

De verkeerskundige aansluiting van de Grote Boel op de Griftdijk (zuidwestzijde) is nog in onderzoek. De getekende oplossing in bovenstaand kaartbeeld is derhalve indicatief.




