
Rotterdam, 7 december 2021. 21bbO14903

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid J.A. Faber (WD) over 
‘Onderzoek honden aangelijnd Kralingse Plas’.

Portefeuillehouder: V.P.G. Karremans

Aan de Gemeenteraad.

Op 11 oktober 2021 stelde J.A. Faber (WD) ons schríftelijke vragen over 'Onderzoek 
honden aangelijnd Kralingse Plas’. (21bb012723)

Inleidend wordt gesteld:
“De Kralingse Plas - met daaromheen het Kralingse Bos - is een prachtig gebied om te 
recreëren en van het zonnetje te genieten. Een gebied waar veel Rotterdammers graag 
komen om met hun hond te wandelen. Nu wil het geval dat loslopende honden en 
recreanten soms niet goed samengaan en voor vervelende of gevaarlijke situaties 
kunnen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer honden opeens oversteken bij een 
nietsvermoedende fietser. Tegelijkertijd is het Kralingse Bos een mooi gebied om 
honden lekker te laten rennen en van de vrijheid van het bos gebruik te laten maken. We 
hebben begrepen dat er mogelijk gevolgen zijn voor flora, fauna en het zwemwater door 
honden los te laten lopen in het Kralingse Bos. Wij vragen ons af of eventuele gevolgen 
goed onderbouwd kunnen worden. Daarom hebben wij de volgende vragen:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Welke eventuele nadelige gevolgen zijn er voor het los laten lopen van de honden 
in en rond het Kralingse Bos?

Antwoord:
Zoals door de vragensteller benoemd, is het belangrijk dat honden plekken hebben om 
los te lopen c.q. heerlijk uit te rennen. Het is in ieder geval de bedoeling dat dit op 
bepaalde plekken in het gebied van het Kralingse Bos mogelijk blijft. In het huidige APV- 
aanwijzingsbesluit is het gebied waar honden los mogen lopen ruim bemeten. Dit kan 
conflicteren met andere gebruikers, alsmede de aanwezige flora en fauna. De eventuele 
nadelige gevolgen zijn:

- Conflicten met andere gebruikers. Bijvoorbeeld ruiters, joggers of mensen die 
barbecueën.

- Honden die loslopen blijven niet vanzelfsprekend op de paden en gaan 
regelmatig een bosvak in. Bosvakken, met name in het oostelijke en noordelijke 
deel van het bos herbergen beschermde planten en dieren. Met name de 
verstoring van dieren is een risico dat optreedt bij loslopende honden op een 
aantal plaatsen.
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In Nederland zijn er diverse onderzoeken gedaan die erop wijzen dat er verstorende 
effecten van honden in natuurgebieden zijn, o.a. voor vogels en andere kleine dieren.
In veel natuurgebieden worden (in bepaalde seizoenen) honden geweerd, c.q. verplicht 
aangelijnd1. Cluster Stadsbeheer is van mening dat deze argumenten ook gelden voor 
het Kralingse Bos.

Vraag 2:
Bent u bereid om te onderzoeken wat de nadelige gevolgen van de loslopende 
honden precies zijn, op de flora en fauna en het zwemwater in het gebied?

Antwoord:
In het kader van het eerdergenoemde participatietraject wordt duidelijk dat de meningen 
over welk effect (loslopende) honden hebben op het water, alsmede de natuur (met 
name in de bosvakken) ver uiteenlopen. Vanuit het participatietraject is wethouder 
Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Sámenleven (HBIS) en daarmee het college 
gevraagd om richting te geven in deze discussie. Voordat wij dat zullen doen, hebben wij 
behoefte aan meer onderbouwing over het eerdergenoemde effect. Wethouder HBIS 
heeft inmiddels opdracht gegeven om dit door een onafhankelijk bureau te laten 
onderzoeken. De verwachting is dat het resultaat van dat onderzoek omstreeks februari 
2022 beschikbaar is. Tot die tijd ligt het participatietraject voor het onderdeel honden stil. 
Op basis van het onderzoek zullen wij een besluit nemen waar honden wel en waar niet 
mogen komen, alsmede waar honden wel en waar niet aangelijnd dienen te zijn. Over de 
ínhoud van dit APV-aanwijzingsbesluit zullen wij uw raad te zijner tijd informeren.

Vraag 3:
Bent u het met ons eens dat er een goede balans gevonden moet worden tussen 
alle gebruikers van het Kralingse Bos?

Antwoord:
Ja. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een integraal gebruiksplan voor het 
Kralingse Bos en wordt het Bosoverleg (met en tussen gebruikers) weer nieuw leven in 
geblazen. Het afronden van het gebruiksplan (met een open eind inzake honden), 
alsmede het opzetten van het (structurele) bosoverleg gaat gewoon door. Zoals in 
eerdere brieven aangegeven proberen we alle gebruikers van het Kralingse Bos 
voldoende ruimte te geven, alsmede conflicterend gebruik zo goed mogelijk op te lossen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

ie secretaris De bur

V.J.M. loutaleb

1 Hou honden tijdens broedseizoen aanaeliind I Natuurmonumenten. Zorgen om rust in kraamkamer natuur - Het Flevo-
landschao fflevo-landschap nil
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