
 

Aan:  

De gemeente Nijmegen 

 
Project voorstel: Hondenspeelplaats 
Nijmegen (Noord/Oosterhout) 

27 mei 2019 

Voorstel tot het Creëren/inpassen van een hondenlosloopgebied / Hondenspeelplaats 
(Nijmegen Noord-Oosterhout) 

Voorstel tot het inpassen van een Hondenspeelplaats  in het groen en in de nabijheid van het 

voetbalveld (Sportpark Balveren) en de wijken Zuiderveld en Oosterhout 

1. Plaats: Terrein ten oosten van Griftdijk en tussen de Griftdijk en Voetbalveld (Sportpark 

Balveren/OSC voetbalclub Oosterhout) 

2. Hondenspeelplaats: , een veld om honden te kunnen laten rennen en loslaten 

Voorstel en reden 

Hierbij doe ik u een voorstel tot het creëren en plaatsen van een hondenspeelplaats binnen het 

gebied tussen de Griftdijk en het voetbalveld (sportpark Balveren) van OSC Oosterhout. Binnen 

dit gebied zijn nergens voldoende uitlaatmogelijkheden om honden uit te laten en los te laten 

rennen. Rondom het gebied van het sportpark Balveren/voetbalveld OSC is het met regelmaat 

een enorme drukte van en met het uitlaten van honden aan de lijn. De honden hebben binnen dit 

gebied geen mogelijkheid om los te rennen. Ook is er rondom dit gebied geen mogelijkheid om 

de uitwerpselen van honden achter te laten in het openbaar gebied (verordening) Er zijn ook te 

weinig afvalbakken rondom en in Sportpark Balveren aanwezig. Er bevindt zich geen 

Hondenspeelplaats binnen dit gebied.  
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Ten westen van dit gebied “ het voetbalveld/Sportpark Balveren” bevindt  zich een gebied die 

bij voorkeur uitstekend leent voor een Hondenspeelplaats Het terrein kan gecreëerd worden 

tussen de Griftdijk en het voetbalveld/sportpark Balveren. Het  terrein voldoet ook aan de 

minimale eisen voor een HUP en het terrein kan afgebakend worden door een hekwerk. Er is ook 

veel lichtinval door de aanwezigheid van het voetbalveld en de lantaarns van de Griftdijk. 

De Hondenspeelplaats zal in een enorme behoefte voldoen aan de inwoners van Oosterhout en 

de nieuwe bewoners van wijk Zuiderveld en ook de Grote Boel. 

Specificaties waaraan dit terrein kan en voldoet: 

1. Hondenspeelplaats nodig per 300 woningen  

Er is binnen dit gebied geen acceptabele HUP aanwezig. 

2. Oppervlakte Hondenspeelplaats  

Het gebied biedt enorme mogelijkheden om een grote en voldoende Hondenspeelplaats 

te bewerkstelligen. 

3. Afbakening Hondenspeelplaats  

Het terrein kan afgebakend worden met een hekwerk (kleur voorkeur: 
donkergroen) met een hoogte bovenkant hekwerk van 120 cm. 

4. Verlichting.  

Het terrein kan met 2 lichtmasten makkelijk worden verlicht. Er is ook veel licht vanaf de 

griftdijk en Voetbalveld (OSC)/Sportpark Balveren. 

5. Zitbanken 

In de Hondenspeelplaats kunnen een aantal zitbanken worden geplaatst.. Zitbanken 

zowel binnen als buiten de Hondenspeelplaats.  Er is nu bijna of geen zitmogelijkheid 

rondom het gebied van het voetbalveld (OSC)/Sportpark Balveren. 
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6. Een hondenpoepplaats 

Er is voldoende ruimte om er tevens een hondenpoepbak (Glasdon Retriever 35 in de 

kleur groen) te creëren. Deze kan geplaatst worden buiten de Hondenspeelplaats. 

7. Voldoen aan een behoefte 

Met het creëren van een Hondenspeelplaats binnen dit gebied voldoet men aan een 

enorme behoefte en grote wens van vele hondenbezitters binnen Oosterhout en de 

nieuwe wijken Zuiderveld en Grote Boel. 

8. Voordelen van de HUP binnen dit gebied:  
- Een Hondenspeelplaats niet voor de deur 

- Een Hondenspeelplaats niet aan hoofdroutes of entrees van de buurt 

- Een Hondenspeelplaats gesitueerd op een grote groenplek. 

- Een Hondenspeelplaats zonder conflicten met groenvoorzieningen en / of 

-velden. 

- Inpassen van de Hondenspeelplaats in de omgeving met passende beplantingen 

(bv hagen). 

- Een Hondenspeelplaats bereikbaar voor Oosterhout en de wijken Zuiderveld en 

Grote Boel 

 

Namens de bewoners van Oosterhout en de wijken Zuiderveld en De Grote Boel verzoek ik u 

mijn voorstel in beraad te nemen en positief in te te stemmen met het creëren van een 

Hondenspeelplaats.. 

Met vriendelijke groet 

Ben Agterberg 

Griftdijk 209 

6515 AE Nijmegen 
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(0614193815/email: benagterberg@home.nl) 

   

 


