
Proces zonering Kralingse Bos 
 

Aanleiding  

 

Aanleidingen om de huidige hondenzonering in het bos aan te passen zijn o.a. het in lijn 

brengen met het stedelijke hondenbeleid, voldoen aan de natuurwet, alsmede het vermijden 

van conflicten met andere gebruikers (zoals recreanten, natuurliefhebbers, hondenbezitters, 

ruiters, hardlopers, fietsers, bbq’ers, flora en fauna). Hieronder volgt een korte beschrijving 

van de voorgeschiedenis, waar we nu staan en het beoogde vervolgproces. 

 

Voorgeschiedenis 

 

Eind 2019 is aangekondigd dat er om een aantal redenen (zoals adviescommissie 

dierenwelzijn, de natuurwet, handhaafbaarheid huidige regels, behoud zwemwaterstatus, 

klachten van paardrijders en bestrijding blauwalg) de zonering voor honden aangepast zou 

moeten worden. Op basis van de onrust die daarover ontstond is een externe 

procesbegeleider (Hein Reitsma) ingehuurd om een participatietraject te trekken en 

zodoende de onafhankelijkheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Door de corona-

maatregelen is het participatietraject ernstig bemoeilijkt en vertraagd. Om de vrijblijvendheid 

uit het participatietraject te halen zijn er vooraf procesafspraken gemaakt.  

 

Wat is er bereikt? 

 

- Het proces is verbreed naar alle gebruikers van het bos; 

- Er is een uitgebreide enquête gehouden in een wijde omtrek rond het Kralingse Bos; 

- Er is een gebruiksplan opgesteld en gedeeld met de deelnemers aan het Kralingse 

Bosoverleg; 

- Naar aanleiding van dit participatietraject is er een structureel bosoverleg, onder 

technisch voorzitterschap van de wijkmanager, ingesteld. 

 

Waar staan we nu met de zonering? 

 

Op het gebied van de honden-zonering is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen.  

In september 2021 zijn verschillende varianten voorgelegd aan de hondencommissie en de 

Bewonersorganisatie Kralingen-Oost. Voor geen van de varianten is er een voorkeur 

uitgesproken. Daarom is dit voorgelegd aan verantwoordelijk wethouder Karremans. Voordat 

er een bestuurlijke richting gegeven kon worden, zijn er schriftelijke vragen gesteld in de 

gemeenteraad. Deze vragen zijn op 7 december 2021 beantwoord (zie bijlage). In deze 

reactie heeft het college aangegeven extra onderzoek te zullen doen naar het effect van 

(loslopende) honden op de flora en fauna en het zwemwater.  

 

Kralingse Bosoverleg 24 november  

 

Het onderzoek naar de effecten van (loslopende) honden op natuurwaarden van het 

Kralingse bos is uitgevoerd door bureau Waardenburg. Dit rapport is bijgevoegd. Voordat 

wethouder Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) richting bepaalt op basis van 

dit rapport en adviezen van Stadsbeheer, wil hij graag in een open gesprek van de 

deelnemers aan het Kralingse Bosoverleg horen wat zij vinden. Dit is ook zo toegezegd aan 

de gemeenteraad (zie bijlage).  

 



Bijlagen: 

1. Beantwoording van de schríftelijke vragen van het gemeenteraadslid J.A. Faber (WD) 

over ‘Onderzoek honden aangelijnd Kralingse Plas’, d.d. 7 december 2021 

2. Rapport bureau Waarderburg ‘De invloed van honden op natuurwaarden van het 

Kralingse bos'  

3. Tussenbericht toezegging aan de gemeenteraad ‘rondje Kralingse Plas’, d.d. 15 

september 2022  
 


