
 

 

 

Huishoudelijk reglement hondenweide Berlaar (Ebroek) 

Artikel 1 

Een hondenloopzone is een omheind terrein waar honden vrij kunnen rondlopen in een natuurlijke 

omgeving. De hondenweide is te herkennen aan het toegangsbord (met reglement). 

Artikel 2 

Deze hondenloopzone wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van de 

hondenliefhebbers die hun geliefde huisdier de vrije loop willen geven. 

Het gemeentebestuur voorziet hiervoor de nodige infrastructuur (omheining, poort, infobord, 

banken, vuilbakken …) waar iedere gebruiker afzonderlijk zorg voor dient te dragen.  

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan derden of andere honden 

aangerichte schade. 

Artikel 3 

De gebruikers van de hondenloopzone dienen de regels van het reglement na te leven dat als volgt 

wordt goedgekeurd en onmiddellijk in werking treedt: 

1) Binnen de omheinde zone mag je hond onder toezicht vrij loslopen. Hou het steeds veilig voor 

andere mensen en honden.  

2) Elke begeleider is verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de 

schade die zijn hond aanricht aan derden of andere honden. 

3) Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. Kinderen die de speelweide betreden 

dienen steeds begeleid te worden door een volwassene. 

4) Elke geïdentificeerde en geregistreerde hond is toegelaten tot de hondenloopzone behalve: 

- agressieve en/of bijtende honden 

- niet verzorgde honden 

- honden die loops zijn 

- honden met een duidelijk waarneembare ziekte 

- gekwetste honden 

- honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (bv. Kennelhoest), vlooien of andere 

parasieten 

5) Behandel je hond zoals het hoort. Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste 

verboden. 

6) Een hondenweide is geen hondentoilet. Hondenpoep en afval dienen door de begeleider 
onmiddellijk te worden opgeruimd. Er staan hiervoor hondenpoepbuizen ter beschikking. 
 

  



 

 

7) Elke hondenbezitter moet voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van 

zijn/haar hond in op te bergen. Het zakje dient op eerste verzoek te worden getoond aan de politie 

of de gemachtigde ambtenaar van de gemeente. 

8) Je hond draagt steeds een halsband of harnas, zodat de hond op elk ogenblik door de begeleider 

bij zich kan worden genomen. 

9) Honden blijven aangelijnd tot in de hondenloopzone en zorg er steeds voor dat je hond terug 

aangelijnd is vòòr je de hondenloopzone verlaat.  

10) Speeltjes mogen mee in de hondenloopzone. Als het echter te druk is in de weide of als het 

speeltje reactie uitlokt bij andere honden, leg het dan weg.  

11) Geluidsoverlast in en rond de hondenloopzone is verboden tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s 

ochtends. De eigenaar of houder van een hond moet bovendien alle nodige maatregelen treffen 

opdat het dier door aanhoudend geblaf of gejank, geen hinder zou veroorzaken voor de omgeving. 

12) Indien je hond agressieve reacties vertoont, lijn het dier onmiddellijk aan en verlaat meteen de 

hondenloopzone. 

13) Wil je je hond belonen, of ben je je hond aan het trainen, kan je hondensnoepjes gebruiken. 

Voedsel kan echter agressie veroorzaken bij andere honden. Geef nooit snoepjes aan andere honden 

zonder toelating van de eigenaar.  

14) Tijdens het onderhoud van de loopzone door de gemeentediensten is de loopzone niet 

toegankelijk. 

Artikel 4. 

Op het eerste verzoek van de politie of van de gemachtigde ambtenaar dienen de honden verwijderd 

te worden uit de hondenloopzone. Als op dit verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden 

overgegaan tot de verwijdering ervan. 

Artikel 5. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden op de website van de gemeente Berlaar. 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2021. 

De algemeen directeur  De burgemeester 
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Anja Neels Walter Horemans 
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