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Voorwoord 

Openbare groengebieden rondom steden worden vaak gebruikt als hondenuitlaatterrein. 
De Gemeente Rotterdam heeft Bureau Waardenburg gevraagd de beschikbare kennis 
over de effecten van (loslopende) honden in openbare groengebieden op flora en fauna 
samen te brengen in een rapport. De gemeente heeft deze informatie nodig om gegronde 
beslissingen te kunnen nemen over het hondenbeleid in het Kralingse Bos te Rotterdam. 
Voorliggend rapport is gebaseerd op de beschikbare literatuur (toegespitst op het Kralingse 
Bos) en een veldbezoek. 
 
Vanuit Bureau Waardenburg is het rapport opgesteld door Peter van Lunteren en Jente 
Kraal (beiden rapportage) en Roland van der Vliet (projectleiding). Daarnaast heeft de 
Gemeente Rotterdam een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. 
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Samenvatting 

Voorliggend rapport beschrijft het verstorende effect van honden op natuurwaarden, 
toegespitst op het Kralingse Bos in de Gemeente Rotterdam. 
 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat honden een belangrijke verstoringsbron voor fauna zijn. 
Wandelaars met honden zorgen voor meer verstoring dan wandelaars, joggers of fietsers 
zonder hond. Dit geldt voor aangelijnde honden, maar het verstorende effect is nog vele 
malen groter voor loslopende honden. De reden hiervoor ligt in het feit dat met name 
grondgebonden vogels en dieren door honden aangevallen, opgejaagd of opgegeten 
kunnen worden en dus een reëel gevaar vormen voor veel dieren. De impact van 
loslopende honden is zoveel groter omdat ze een veel groter terrein bestrijken dan 
aangelijnde honden, onvoorspelbaar gedrag vertonen en geneigd zijn achter de dieren aan 
te gaan die ze ruiken of zien. In bossen is het verstorende effect van honden wat kleiner 
dan in open gebieden, met name omdat ze dichter in de buurt van de paden blijven en 
dieren meer schuilmogelijkheden hebben. 
 
Specifiek voor het Kralingse Bos zijn voor de analyse data gebruikt van de meest recente 
volledige broedvogelinventarisatie in 2016. De vastgestelde vogelsoorten zijn ingedeeld 
naar hun broedhabitat en naar de hoogte waarop zij hun nesten plaatsen. Alleen soorten 
die broeden op of vlak boven de bodem kunnen immers verstoord worden door honden.  
 
Op basis van deze data is het onmogelijk om verstoring door honden met zekerheid vast 
te stellen. Vier in Nederland algemeen voorkomende grondbroedende broedvogelsoorten 
hebben territoria in de bosplantsoenen van het Kralingse Bos, namelijk fazant, fitis, tjiftjaf 
en winterkoning. De territoria van deze vier soorten zijn gelijkmatig verspreid over de delen 
met bosplantsoen. Hieruit spreekt geen voorkeur voor bepaalde delen van het Kralingse 
Bos. Daarnaast is er geen trend waarneembaar in de aantallen territoria van deze vier 
soorten tussen 2005 en 2016. Wel kan worden vastgesteld dat meer kritische grond-
broedende soorten als houtsnip ontbreken als broedvogel terwijl de habitat wel voldoet. 
 
Omdat op basis van de beschikbare data geen conclusie kan worden getrokken over de 
verstoring van honden in het Kralingse Bos wordt een monitoring voorgesteld. Deze 
bestaat uit diverse onderdelen, namelijk: 

- Een volledige broedvogelkartering in het komende broedseizoen (2023) om een 
beeld te krijgen van voorkomen en verspreiding van grondbroedende en andere 
broedvogelsoorten in het Kralingse Bos; 

- Een monitoring van het nestsucces van grondbroedende vogelsoorten in het 
Kralingse Bos om te bepalen in hoeverre nesten worden verstoord of gepredeerd, 
inclusief bepaling van eventuele verschillen in gebieden met verschillend beleid 
ten opzichte van loslopende honden. Deze monitoring moet idealiter in een plan 
worden uitgewerkt om zo alle variabelen goed mee te kunnen nemen; 

- Een monitoring van het gebruik van het Kralingse Bos door hondenbezitters; 
- Een registratie van concrete waarnemingen van effecten van loslopende honden 

op de natuurwaarden van het Kralingse Bos. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Nederland hebben groengebieden een belangrijke recreatieve (neven)functie. Rondom 
steden worden groengebieden druk bezocht door mensen voor een dagelijks rondje 
wandelen of fietsen. Veel groengebieden rondom de stad worden tevens gebruikt als 
hondenuitlaatgebied. Het Kralingse Bos in Rotterdam heeft een belangrijke recreatieve 
functie voor omwonenden en wordt veelvuldig gebruikt om honden in uit te laten. 
 
Maar wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van honden in groengebieden voor 
natuurwaarden? Een voor de hand liggend effect is verstoring van in een gebied aanwezige 
fauna. Zoogdieren en vogels kunnen door honden opgejaagd worden. Aanwezige 
vegetaties kunnen effecten ondervinden door uitwerpselen en urine van honden en het 
graven van honden. Daarnaast kunnen honden ziektekiemen verspreiden en de 
waterkwaliteit doen afnemen (Doherty et al. 2017). Voorliggend rapport focust echter alleen 
op de invloed van honden op fauna. 
 
De Gemeente Rotterdam wil voor de besluitvorming ten aanzien van het toestaan van 
honden in het Kralingse Bos en het aanwijzen van losloopgebieden informatie over de 
mogelijke effecten die (loslopende) honden veroorzaken. In voorliggend rapport is de 
beschikbare informatie over de effecten van honden op fauna beschreven en vertaald naar 
de omstandigheden in het Kralingse Bos. Daarnaast wil de gemeente weten wat de huidige 
natuurwaarden zijn, wat de aanbevelingen zijn met betrekking tot het hondenbeleid en hoe 
deze effecten gemonitord kunnen worden. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag in deze studie is: “Kan de aanwezigheid van honden in het Kralingse 
Bos schade aan de natuurkwaliteit toebrengen?” 
 
Deze vraag wordt in dit rapport opgedeeld in verschillende deelvragen:  
• Hebben (loslopende) honden verstorende effecten op fauna en zo ja voor welke 

diergroepen is deze verstorende werking het grootst? 
• Wat zijn de natuurwaarden van het Kralingse Bos? 
• Hoe kunnen de effecten het beste gemonitord worden? 
• Dient het losloopgebied aangepast te worden: ja/nee. Zo ja waar en hoe? 

1.3 Methode 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is de rapportage van twee 
vergelijkbare studies (van de Haterd et al. 2014, van Lunteren & Emond 2021) als basis 
gebruikt. Voorliggend rapport is up-to-date gebracht en toegespitst op de situatie van het 
Kralingse Bos. Hierbij zijn de in §1.2 genoemde onderzoeksvragen beantwoord op basis 
van de meest recente literatuur en expert judgement. Met behulp van het Google Scholar, 
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een van de grootste onlinedatabases aangaande wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van de biologie, is gezocht naar recente publicaties over specifiek de effecten van 
honden op natuur en de risico’s voor wilde dieren. Aanvullend is met behulp van de 
zoekmachine Google gezocht naar overige literatuur over het onderwerp. Het bepalen van 
de aanwezigheid van grondgebonden soorten is gebaseerd op de jaarlijkse 
monitoringsrapporten van bureau Stadsnatuur Rotterdam en de nationale databank flora 
en fauna (NDFF). De focus lag hierbij op amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren 
en grondbroedende vogelsoorten. Hoewel ook gevoelig voor verstoring zijn wintervogels 
bijvoorbeeld niet in de analyse betrokken. 
 
Broedvogelsoorten zijn gecategoriseerd naar de laagste locatie waar de soort regelmatig 
een nest bouwt (zie ook §2.3). 
 
Voor algemene patronen met betrekking tot verstoring van dieren baseren we ons in 
belangrijke mate op Krijgsveld et al. (2022). Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse 
rapporten en wetenschappelijke artikelen waarin de effecten van verstoring van dieren 
worden besproken. In het rapport is aangegeven of er kennishiaten bestaan. 
 
Om een indruk te krijgen van de potentiële natuurwaarden in kaart te brengen is er een 
oriënterend bezoek geweest op 24 maart 2022 door Peter van Lunteren (onderzoeker van 
Bureau Waardenburg). Een vegetatiestructuurkaart en andere informatie is aangeleverd 
door de Gemeente Rotterdam. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de natuurwaarden en het huidige hondenbeleid van het Kralingse 
Bos kort toegelicht. In hoofdstuk 3 is gefocust op het effect dat honden hebben op 
natuurwaarden in het algemeen. In hoofdstuk 4 zijn de natuurwaarden van het Bos 
besproken en gevisualiseerd, waarbij in hoofdstuk 5 de informatie uit de literatuur is 
toegespitst op de habitats in het Kralingse Bos. Hoofdstuk 6 gaat in op de huidige 
monitoring en belicht welke parameters van belang zijn voor de toekomstige monitoring 
van het hondenbeleid en worden enkele aanbevelingen gedaan. In hoofdstuk 7 wordt een 
aanzet gegeven voor toekomstig zoneringsbeleid in het Kralingse Bos. 
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2 Het Kralingse Bos 

2.1 Algemeen 

Het Kralingse Bos heeft een belangrijke recreatieve functie voor onder andere de bewoners 
van de Rotterdamse wijken Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek en Prins 
Alexander. Per jaar trekt het natuurgebied ruim 3,5 miljoen bezoekers (Gemeente 
Rotterdam 2022a) waarvan 10% het Bos bezoekt om de hond uit te laten (Onderzoek en 
Business Intelligence 2021). Andere veel genoemde redenen om het gebied te bezoeken 
zijn wandelen (82% van de bezoekers), genieten van de natuur (49%), ontspannen (43%), 
horeca bezoeken (33%), fietsen (31%) en hardlopen/joggen (15%) (Onderzoek en 
Business Intelligence 2021). Het aantal bezoekers groeit jaarlijks waardoor de druk op de 
natuur ook toeneemt. Honden zorgen voor levendigheid, plezier, gezelschap en sociale 
contacten. Daarnaast dragen hondenbezitters door hun frequente bezoek ook bij aan de 
sociale controle in het Bos. Maar in het Kralingse Bos kan er, net als in andere 
groengebieden, spanning zijn tussen het belang van flora en fauna en dat van de bezoeker 
of ondernemer. Vanwege de toenemende recreatiedruk is het daarom belangrijk een 
goede balans te vinden tussen de groene en maatschappelijke functie van het Bos. Een 
monitoringprogramma gericht op de effecten van hondengebruik op natuurwaarden in het 
Kralingse Bos ontbreekt. 

2.2 Beschrijving Kralingse Bos 

Het Kralingse Bos is tussen 1920 en 1930 ontstaan door opspuiting van bodemmateriaal 
uit de Waalhaven (Bakker et al. 2020). De totale oppervlakte van het gebied is circa 250 
hectare en bestaat uit ongeveer 100 hectare water, 100 hectare bos en 50 hectare grasland 
(Gemeente Rotterdam 2022b). De bodem bestaat voornamelijk uit zand en kleigrond, 
waarop onder andere gemixte bosschages van zomereik (Quercus robur), gewone 
esdoorn (Acer pseudoplatanus), es (Fraxinus excelsior) en beuk (Fagus sylvatica) staan. 
Verspreid door het gebied zijn speciale boomsoorten te vinden zoals de Kaukasische 
vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) en verschillende soorten coniferen. In het noorden en 
westen van het gebied zijn grote grasvelden te vinden terwijl het oostelijke deel vrijwel 
geheel bestaat uit bos (Bakker et al. 2020). Het Kralingse Bos in combinatie met de 
Kralingse Plas, slootjes, poelen en natuurlijke oevers vormen een belangrijk ecologisch 
netwerk voor flora en fauna. 
 
In het gebied liggen verschillende horecagelegenheden, atletiekvelden, molens, een 
manege, een recreatiestrand, een jachthaven, een hertenkamp, een kinderboerderij, een 
golfbaan en een trimbaan. Op het festivalterrein van het gebied worden jaarlijks 
verschillende festivals gehouden. 

2.3 Aanwezigheid grondgebonden soorten 

In deze paragraaf is de informatie uit de rapporten van bureau Stadsnatuur Rotterdam 
(bSR; www.bureaustadsnatuur.nl) samengevat en aangevuld met waarnemingen 
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(waaronder van bSR en uit NDFF). In een stedelijke omgeving als de bebouwde kom van 
Rotterdam is het aantal grondgebonden soorten beperkt hoewel diverse delen toch 
verbazingwekkend soortenrijk kunnen zijn. Hieronder wordt eerst voor de bebouwde kom 
van de Gemeente Rotterdam een samenvatting gegeven van de aangetroffen soorten 
waarna wordt ingezoomd op de soorten die in het Kralingse Bos zijn vastgesteld. 

2.3.1 Grondgebonden zoogdieren 

Onder grondgebonden zoogdieren worden alle soorten zoogdieren verstaan behalve 
zeezoogdieren en vleermuizen. In Rotterdam zijn circa 20 soorten grondgebonden 
zoogdieren vastgesteld waaronder zeven soorten muizen en drie soorten spitsmuizen. Van 
deze soorten zijn in het Kralingse Bos (waarschijnlijk) vaste populaties van bosmuis, rosse 
woelmuis, veldmuis, huismuis, huisspitsmuis en bruine rat aanwezig (Garry Bakker van 
bSR (in litt.)). De status van het voorkomen van de soorten woelrat, gewone bosspitsmuis 
en dwergspitsmuis in het Kralingse Bos is onduidelijk (Garry Bakker van bSR (in litt.)). 
 
Grotere grondgebonden zoogdiersoorten in Rotterdam betreffen de vos, ree en 
steenmarter. Aan de noordzijde van het Kralingse Bos is in juni 2017 met cameravallen 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van grondgebonden zoogdieren (Bakker & 
Andeweg 2018). Hierop werden onder meer konijn (talrijk) en egel gezien. Hoewel de vos 
inmiddels met jongen is gezien in het Kralingse Bos stond deze soort niet op de 
cameravallen. Van de grotere zoogdiersoorten zijn in het Kralingse Bos (waarschijnlijk) 
vaste populaties van vos, bunzing, egel, haas, konijn en mol aanwezig (Garry Bakker van 
bSR (in litt.)). Voor de soorten wezel en hermelijn is de status in het Kralingse Bos 
onduidelijk, evenals voor de steenmarter en boommarter, twee betrekkelijke nieuwkomers 
in de gemeente. Eekhoorn, ree en das komen met zekerheid niet voor in het Kralingse Bos. 

2.3.2 Reptielen en amfibieën 

In de dataset van de NDFF staan geen waarnemingen vermeld van inheemse reptielen. 
Wel komen er verwilderde schildpadsoorten (exoten) voor maar deze worden verder niet 
behandeld in voorliggende rapportage. Het aantal waarnemingen van amfibieën in het 
Kralingse Bos is beperkt tot de in Nederland algemeen voorkomende soorten kleine 
watersalamander, gewone pad, groene kikker spec. en bruine kikker. 

2.3.3 Broedvogelsoorten 

Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam komen 107 inheemse vogelsoorten tot 
broeden, waaronder zeven soorten roofvogels, tien soorten eenden en ganzen, vier 
soorten meeuwen, drie soorten uilen en 57 soorten zangvogels 
(www.bureaustadsnatuur.nl). Relatief veel van deze soorten komen alleen buiten de 
bebouwde kom van Rotterdam tot broeden zoals op de Maasvlakte. 
 
De broedvogels van het Kralingse Bos kunnen worden onderverdeeld in een aantal 
groepen, naar gelang de plaatsing van het nest ten opzichte van de nabijheid van het water 
en/of het bodemoppervlak in bospercelen. Deze groepen worden hieronder kort 
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besproken. De laatste keer dat alle broedvogelsoorten van het Kralingse Bos zijn 
geïnventariseerd was 2016 (Bakker 2017). Tabel 2.1 geeft de lijst van broedvogels in 2016 
(vergeleken met de aantallen in 2005, 2010 en 2013 toen ook een volledige monitoring is 
uitgevoerd), met een aanduiding tot welke groep broeders de soort behoort. Soorten die 
niet in 2016 broedden, maar wel eerder, zijn niet opgenomen. Dit geldt ook voor exoten en 
voor de dwaalgast Iberische tjiftjaf die in 2016 op slechts een datum in het voorjaar is 
vastgesteld. 
 
Tabel 2.1  Broedvogelsoorten in het Kralingse Bos in vier verschillende jaren, geordend naar het 

aantal broedparen in 2016. De aanduiding van soortgroep geeft aan tot welke 
broedvogelgroep zij behoren. J: broedvogelsoort met jaarrond beschermd nest; B: 
boombroeder; S: struweelbroeder; G: grondbroeder; W: waterrandbroeder. Indien een 
soort zijn nest op meerdere hoogtes in begroeiing kan plaatsen, is deze ingedeeld bij de 
soortgroep waarin de nesten het laagste zijn geplaatst. Hierbij geldt dat boombroeders 
hun nesten hoger plaatsen dan struweelbroeders, en struweelbroeders hun nesten hoger 
dan grondbroeders. Uit Bakker (2017). 

 
Soort 2005 2010 2013 2016 Soortgroep 

Winterkoning 182 205 146 224 G 

Merel 87 169 123 173 S 

Pimpelmees 82 148 106 116 B 

Koolmees 132 171 87 89 B 

Meerkoet 36 38 108 85 W 

Tjiftjaf 34 56 71 80 G 

Zwartkop 59 121 101 74 S 

Roodborst 90 82 85 57 S 

Houtduif 42 72 57 57 B 

Vink 32 60 51 50 B 

Kauw 11 28 50 34 B 

Boomkruiper 34 49 42 34 B 

Grote bonte specht 31 53 44 30 B 

Grauwe gans 3 8 20 29 W 

Heggenmus 12 30 16 27 S 

Zanglijster 13 38 23 26 S 

Waterhoen 28 22 19 25 W 

Kleine karekiet 10 18 24 21 W 

Blauwe reiger 25 6 3 19 J 

Ekster 39 21 16 18 B 

Zwarte kraai 28 21 30 17 B 

Holenduif 11 14 19 16 B 

Fuut 8 12 18 15 W 

Boomklever 1 6 8 11 B 

Gaai 12 20 16 10 B 

Boerenzwaluw 2 2 15 10 J 
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Wilde eend 30 6 14 10 W 

Staartmees 12 23 9 9 S 

Fazant 32 21 16 8 G 

Tuinfluiter 4 7 6 8 S 

Spreeuw 10 15 9 6 B 

Fitis 3 10 9 6 G 

Goudhaan 4 8 5 6 B 

IJsvogel 2 0 0 3 W 

Brandgans 0 0 0 3 W 

Bosuil 6 8 4 2 J 

Groene specht 1 4 3 2 B 

Sperwer 3 3 3 2 J 

Ooievaar 0 1 2 2 J 

Knobbelzwaan 1 1 1 2 W 

Kuifeend 1 0 1 2 W 

Appelvink 0 0 0 2 B 

Buizerd 0 0 0 2 J 

Huismus 10 1 12 1 J 

Groenling 0 5 4 1 S 

 
Soorten met een jaarrond beschermd nest en/of kolonievogels 
Deze soorten worden in het Kralingse Bos jaarlijks gemonitord. Het betreft alle roofvogels 
en uilen, en verder blauwe reiger, ooievaar en boerenzwaluw. Van de roofvogelsoorten zijn 
tot en met 2021 buizerd (sinds tenminste 2016), sperwer (van oudsher), havik (sinds 2019) 
en boomvalk (in 2021 voor het eerst) vastgesteld als broedvogel (Bakker 2022). Van de 
uilen zijn dat bosuil (van oudsher) en ransuil (sinds 2020) (Bakker 2022). In 2022 waren er 
volgens data uit de NDFF weer nesten in het Kralingse Bos van in ieder geval blauwe reiger 
en ooievaar. De boerenzwaluw broedt alleen in de stallen van de kinderboerderij. 
 
Boombroeders, inclusief holenbroeders 
Boombroeders zijn vogels die hun nesten bouwen in kruinen, dan wel holtes van bomen. 
In het Kralingse Bos zijn dit veel verschillende zangvogels, zoals goudhaan, vink, 
appelvink, koolmees, pimpelmees, boomkruiper, boomklever en spreeuw. Daarnaast zijn 
er ook twee spechtensoorten (groene en grote bonte specht), duivensoorten (holenduif en 
houtduif) en verschillende kraaiachtigen (zwarte kraai, kauw, gaai en ekster) als 
boombroeder aanwezig in het Kralingse bos.  
 
Struweelbroeders 
Alle struweelbroeders in het Kralingse Bos zijn zangvogels. Zij maken hun nesten in lage 
begroeiing zoals struiken en heggen. Het gaat hierbij om zangvogelsoorten merel, 
zwartkop, roodborst, heggenmus, zanglijster, staartmees, tuinfluiter en groenling. 
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Grondbroeders 
Grondbroedende vogelsoorten maken hun nesten op of bij de bosbodem, bijvoorbeeld 
onder een boomstam of -wortel (Bakker & Andeweg 2014). In het Kralingse Bos zijn dit 
slechts drie soorten zangvogels (fitis, tjiftjaf en winterkoning) en de fazant. Ook al zijn het 
slechts vier vogelsoorten, het betreft in totaliteit wel veel territoria (zie hoofdstuk 4). 
Grondbroedende vogels kunnen logischerwijs verstoord worden door honden, omdat hun 
nesten makkelijk te bereiken zijn. 
 
Waterrandbroeders 
Het water in het Kralingse Bos trekt veel watervogelsoorten waarvan er veel ook broeden. 
Dat doen de soorten aan de waterkant of in het riet (en de ijsvogel in rechtopgaande oevers 
of onder boomstronken).  

2.4 Huidig hondenbeleid Kralingse Bos 

Via het Algemene Aanwijzingsbesluit gebied Kralingen-Crooswijk bij de Algemene 
Plaatselijke Verordening kan worden opgezocht onder welke voorwaarden honden mogen 
worden uitgelaten in de Gemeente Rotterdam 
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR478131). Dit is gevisualiseerd op  
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/uitlaatzones/. Figuur 2.1 geeft het overzicht voor het 
Kralingse Bos weer. Volgens artikel 3 van het Algemene Aanwijzingsbesluit is het gehele 
Kralingse Bos aangewezen als losloop gebied waar geen aanlijnplicht en geen opruimplicht 
voor hondenuitwerpselen geldt, met uitzondering van de gebieden die zijn aangegeven in 
de leden 1, 2 en 3 en de met name genoemde verbodsgebieden. 
 

• Lid 1. In deze gebieden is het gehele jaar een aanlijnplicht van kracht: 
o a. Kralingse Plaslaan en weides aan Kralingse Plaslaan; 
o a. het doorloopgebied vanaf het Hertenkamp, Minang Kabau (inclusief 

parkeerplaats) en de Plaszoom; 
o b. Vistrap. 

• Lid 2. In deze gebieden geldt voor de periode van 21 maart tot en met 30 
september een aanlijnplicht: 

o a. velden Langepad en de landtong; 
o b. bos noord vanaf de Kralingse Plas tot de Prinses Beatrixlaan. 

• Lid 3. Op paden, verharding, velden en weiden binnen het Kralingse Bos geldt de 
opruimplicht. 

 
In de verbodsgebieden is het te allen tijde verboden zich met een hond te bevinden. 
Als verbodsgebieden worden aangewezen de navolgende gebieden: 

o a. heemtuin (Kralingse Bos); 
o b. naaktstrand (Kralingse Bos) van 21 maart tot en met 30 september; 
o c. strandbad (Kralingse Bos) van 21 maart tot en met 30 september; 
o d. peuterbad (Kralingse Bos); 
o e. kinderboerderij, speelplekken. 
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In figuur 2.1 betreffen de paars omlijnde deelgebieden ‘honden losloop gebied’. Hier 
hoeven honden niet aangelijnd te zijn. De groen omlijnde deelgebieden zijn de 
hondenuitlaatzone. Hier moeten honden aangelijnd zijn in de periode 21 maart – 30 
september maar hoeft poep niet te worden opgeruimd. Als men zich hier niet aan de regels 
houdt, kan een boete worden geschreven. In de rood omlijnde deelgebieden zijn honden 
verboden (honden verbods zone). Als men zich hier niet aan houdt, kan ook hier een boete 
worden geschreven. De zones zijn gemarkeerd met borden. 
 
 

 
Figuur 2.1 Kaart met het huidige hondenbeleid in het Kralingse Bos. Het losloopgebied is 

weergegeven in paars, de aanlijnzone in groen en het gebied verboden voor 
honden in rood. 

2.5 Uitkomsten van het participatiemoment 

In 2021 is door de gemeente een participatietraject gestart in de vorm van een digitale 
enquête. Hier konden Rotterdammers aangeven waarom ze gebruik maken van het 
Kralingse Bos, wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen 
zien (Onderzoek en Business Intelligence 2021). 10% van de respondenten gaf aan dat 
het uitlaten van de hond het hoofddoel is van de bezoeken aan het Kralingse Bos.  
 
Honden worden het meest in het oosten uitgelaten (76%), maar ruim de helft van de 
respondenten die in het bos komen om de hond uit te laten (57%), doet dit (ook) in het 
noordelijke deelgebied. In het westen en zuiden van het Kralingse Bos worden honden dus 

29/03/2022, 11:20Hondenuitlaatzones

Page 1 of 1https://kaartlaag.rotterdam.nl/hondenuitlaatzones#51.9234/4.4947/51.9497/4.5764/brt/3553,3554,3555,3556,3557,3558//

Hondenuitlaatzones
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minder uitgelaten. Deze voorkeur staat bijvoorbeeld in contrast met bijvoorbeeld fietsers 
en hardlopers/joggers die bijna even veel gebruik maken van de vier deelgebieden. 
 
Een groot deel van de ondervraagden (48%) ervoer weleens overlast in het Bos. Terwijl 
hondenbezitters voornamelijk overlast ervaren van foutparkeerders en zwerfvuil, hebben 
bezoekers zonder hond last van loslopende honden en hondenpoep. De panelleden gaven 
aan behoefte te hebben aan strengere handhaving, duidelijkere regels, afgebakende 
gebieden en toezicht op loslopende honden en hondenpoep. Verder gaf een ruime 
meerderheid van het panel (62%) de voorkeur aan ongerepte natuur en minder recreatieve 
inrichting. Dit zijn vooral panelleden die naar het bos gaan om te wandelen, te ontspannen 
of te genieten van de natuur. 25% wil de indeling van het Kralingse Bos laten zoals het is, 
met name panelleden die naar het bos komen voor een picknick/barbecue, de horeca of 
festivals. 
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3 Literatuur over de invloed van honden op fauna 

3.1 Algemeen  

Onder verstoring wordt verstaan de reactie van een dier op de aanwezigheid van een 
verstoringsbron. Hierbij kan het gedrag of de fysiologie van een dier beïnvloed worden, wat 
er bijvoorbeeld toe kan leiden dat een dier stopt met foerageren, van het nest vliegt, of uit 
het gebied verdwijnt. Ook honden kunnen een dergelijke verstoring veroorzaken (Bryce 
2021). In deze paragraaf worden algemene aspecten van verstoring besproken, en de rol 
die honden hierin kunnen spelen.  
 
Er zijn veel voorbeelden in de natuur van verstoring van fauna door menselijke activiteiten 
(Ouboter et al. 2021, Krijgsveld et al. 2022). Dit komt op een aantal manieren tot uiting in 
het dier. Verstoring heeft de minste impact als een dier alleen even stopt met foerageren 
of waar het dan ook mee bezig is, om te kijken naar de verstoringsbron, af te wachten wat 
er gebeurt, en weer verder te gaan met foerageren zodra de verstoringsbron weer 
verdwijnt. In dergelijke gevallen kan de hartslag van het dier tijdelijk toenemen als gevolg 
van de stress. Erger is het wanneer een dier zijn habitat verlaat vanwege de verstoring. Als 
er een goed alternatief habitat voorhanden is, of als het dier weer terug kan keren nadat 
de verstoring voorbij is, kunnen de effecten nog steeds beperkt zijn. Dit zal niet het geval 
zijn als verstoring frequent optreedt, als het dier nergens anders heen kan, of als de 
verstoring te lang duurt. Dan is de situatie ernstiger. In dat geval kan de voedselvoorziening 
van het dier of van zijn nakomelingen in het geding komen, of kan een tekort ontstaan aan 
bijvoorbeeld rustplaatsen. In het ergste geval kan verstoring leiden tot individuele sterfte 
van een dier, tot verlies van nesten of broedsels, of tot een afname van de populatie 
doordat dieren permanent uit het gebied verdwijnen. Omdat honden voor sommige soorten 
daadwerkelijke predatoren zijn (Taylor et al. 2005), is deze vorm van verstoring een 
wezenlijke mogelijkheid.  
 
Van al deze vormen van verstoring (al dan niet door honden) zijn voorbeelden bekend. In 
het gros van de gevallen betreft het tijdelijke effecten, zoals kortstondig stoppen met 
foerageren of tijdelijk verdwijnen uit een gebied. Ook achteruitgang van populatie-omvang 
komt echter voor, zoals de verlaagde populatiedichtheid van vogels langs wegen en 
spoorwegen en op drukbezochte stranden (Reijnen et al. 1996, Arts 2000, Meininger & 
Graveland 2002, Tulp et al. 2002, Cortés et al. 2021). Voorbeelden van achteruitgang van 
broedsucces zijn eveneens bekend, bijvoorbeeld op broedsels van middelste zaagbekken 
op drukbevaren meren en op broedsels van steltlopers op stranden en kwelders (Kahlert 
1994, Verhulst et al. 2001, Lafferty et al. 2006).  
 
Verstoring kan optreden wanneer een dier zich bedreigd voelt door een verstoringsbron. 
Hoe bedreigender de verstoringsbron ervaren wordt, hoe sterker het dier zal reageren. De 
mate van 'bedreiging' die het dier ervaart hangt af van zowel de verstoringsbron als van 
het dier zelf. Zo leiden verstoringsbronnen die zich onvoorspelbaar gedragen doorgaans 
tot meer verstoring dan verstoringsbronnen die zich heel voorspelbaar met gelijke snelheid 
en langs vaste routes bewegen (Krijgsveld et al. 2022). Een hond is een goed voorbeeld 
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van onvoorspelbaarheid: onaangelijnd rennen ze graag van hot naar her om hun baasjes 
heen. Daarbij snuffelen ze met hun uitzonderlijk goede reukvermogen alles op wat zich in 
de omgeving ophoudt, en gaan daar graag op af, of achteraan. Deze eigenschap maakt 
dat honden dan ook een reële bedreiging vormen voor in het wild levende dieren. Het mag 
niet verbazen dat dit met name loslopende honden betreft, die kunnen gaan en staan waar 
ze willen. Als honden aangelijnd zijn, en als dit ook consistent wordt volgehouden in het 
betreffende gebied, dan begeven ook honden zich alleen voorspelbaar op de gebaande 
paden, met als gevolg dat de verstoring minder groot zal zijn (overzicht van effecten in 
Gompper 2013). Er zijn geen aanwijzingen dat gewenning optreedt (Banks & Bryant 2007), 
wat logisch is in het licht van de reële dreiging die uitgaat van de aanwezigheid van honden.  
 
De afstand waarover in het wild levende dieren verstoord worden hangt behalve van de 
verstoringsbron ook sterk af van de openheid van het landschap (Krijgsveld et al. 2008). In 
open gebieden zoals op stranden en op het water kan de verstoringsafstand oplopen tot 
honderden meters en zelfs enkele kilometers. In meer besloten gebieden, waar dieren zich 
beter kunnen verschuilen, is de verstoringsafstand doorgaans beperkt tot enkele tientallen 
meters (Taylor et al. 2005, Lenth et al. 2008). Ook de duur van de verstoring en de 
frequentie waarmee verstoring optreedt zijn van invloed op de mate van verstoring. Hoe 
vaker en langer een dier moet stoppen met foerageren, hoe groter immers de impact die 
het heeft op het dier. Dit betekent dat hoe drukker een plek bezocht wordt door bijvoorbeeld 
mensen met honden, hoe meer invloed het zal hebben op de in de omgeving aanwezige 
fauna (Cortés et al. 2021, Krijgsveld et al. 2022). 
 
In het specifieke geval van verstoring door honden speelt mee dat de omgeving vaak al 
verstoord is door de aanwezigheid van mensen. Op plekken waar honden komen, komen 
in de regel ook veel mensen zonder hond, en worden de honden ten minste altijd begeleid 
door een mens. Er is dus sprake van een reeds verstoorde situatie. Dit betekent dat de 
natuurwaarde op plekken waar veel honden komen doorgaans al verlaagd is in meerdere 
of mindere mate. De aanwezigheid van de honden leidt hier alleen tot een intensivering 
van de verstoring en verstoring van een groter gebied omdat mensen vaak op de paden 
blijven en honden ook door de terreinen eromheen lopen.  

3.2 Impact  

Bij dit alles speelt de lokale natuurwaarde een belangrijke rol. Hoe meer in het wild levende 
dieren aanwezig zijn in een gebied, hoe groter het effect zal zijn van honden. Andersom 
zal in gebieden waar een hoge recreatiedruk is, zoals in drukke stadsparken, de 
natuurwaarde een stuk lager liggen, waardoor er minder dieren aanwezig zullen zijn die 
verstoord kunnen worden. De dieren die hier nog aanwezig zijn zullen zich doorgaans ook 
minder snel laten verstoren door bijvoorbeeld gewenning of aanpassing. 
 
Honden kunnen voor veel verstoring zorgen, en er is dus wel degelijk sprake van een effect 
op in het wild levende dieren. Desalniettemin lijkt de impact op populatieniveau beperkt. Er 
zijn geen studies bekend waar effecten op populatieniveau zijn aangetoond. Zeker in 
Nederland zijn honden niet alom aanwezig in de gebieden waar ze uitgelaten worden, maar 
beperkt tot bepaalde delen van deze gebieden, daar waar ook mensen komen. Dit maakt 
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dat verstorende effecten niet snel tot op populatieniveau zullen optreden. Anekdotische 
informatie van waarnemers is dat op hondenuitlaatplekken de dichtheden aan reptielen als 
zandhagedissen vaak laag zijn. Kwantitatief onderzoek is echter niet beschikbaar.  

3.3 Verstoring van grondgebonden zoogdieren  

Er zijn weinig studies beschikbaar waarin gericht is onderzocht wat het verstorende effect 
is van honden op grondgebonden zoogdieren die in Nederlandse bossen en parken leven, 
zoals egels, konijnen, hazen, muizen en eekhoorns. Studies die hierover rapporteren gaan 
veelal over effecten van wandelaars, al dan niet met honden, op herten en reeën (Marzano 
& Dandy 2012). De resultaten hiervan laten zien dat de dieren de omgeving van wegen en 
paden mijden. Of dit leidt tot een afname in dichtheid op lange termijn is afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit van het pad. Daarbij geldt dat de verstoorde zone rond het pad en ook 
het verstorende effect groter is wanneer honden loslopen dan wanneer ze aangelijnd zijn. 
Dit ligt met name aan het feit dat er dan buiten de paden verstorende activiteit is in plaats 
van alleen op de paden (Miller et al. 2001). Ook bij dassen zijn effecten waargenomen, in 
die zin dat het activiteits- en gedragspatroon veranderde bij aanwezigheid van honden 
(gereviewed in Taylor et al. 2005).  
 
In een Amerikaanse studie (Lenth et al. 2008) zijn wel effecten op kleine zoogdieren 
onderzocht, waaruit bleek dat eekhoorns en konijnen minder actief waren tot 50 m afstand 
van paden waar honden toegestaan waren. Voor herten was deze afstand 100 m. 
Daarnaast liet een recente studie door Monteiro-Alves et al. (2021) zien dat loslopende 
honden in natuurgebieden in Brazilië een negatieve invloed hadden op de samenstelling 
en compositie van grondgebonden zoogdiergemeenschappen. Op de plekken waar 
honden losliepen waren minder zoogdieren aanwezig. De dieren in deze studie zijn echter 
niet direct te vergelijken met de zoogdieren in Nederland. Small et al. (2002) observeerden 
daarentegen een toename van het aantal vossen op plekken waar honden waren 
toegestaan. Deze waarneming is echter niet empirisch vastgesteld en een reden voor deze 
toename wordt niet aangegeven. 

3.4 Verstoring van vogels  

Naar het verstorende effect van honden op vogels is veel onderzoek gedaan. Deze studies 
laten bijna zonder uitzondering zien dat honden veel verstoring bij vogels veroorzaken, en 
dat de verstoring groter is, verder reikt en langer duurt dan wanneer er alleen mensen 
zonder hond door het gebied lopen, rennen of fietsen (Marzano & Dandy 2012, Gompper 
2014, Home et al. 2018, Zamora-Nasca et al. 2021, Krijgsveld et al. 2022). 
 
Het effect is het grootst op soorten die op de grond broeden, zoals eenden en andere 
soorten watervogels, steltlopers, hoenders (fazanten), leeuweriken en piepers; en ook 
vogels die veel op de grond foerageren. Het aantal soorten waarvoor effecten zijn 
gevonden is te groot om hier op te noemen, maar kan teruggelezen worden in de 
verschillende reviews die over het onderwerp geschreven en online beschikbaar zijn 
(Taylor et al. 2005, Marzano & Dandy 2012, Krijgsveld et al. 2022).  
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De verstoring door honden uit zich in het vermijden van habitats nabij paden. De dichtheid 
aan broedende vogels is hier lager, en ook het aantal foeragerende vogels is lager. Diverse 
studies melden een verlaagd broedsucces, ofwel doordat kuikens worden opgegeten of 
verminkt door honden (bv weidevogelkuikens; Pearce-Higgins in litt. in Taylor et al. 2005, 
Zamora-Nasca et al. 2021), ofwel omdat nesten leeggegeten worden door bijvoorbeeld 
kraaiachtigen die afkomen op de alarmerende oudervogels en zo het nest vinden (Taylor 
et al. 2005). Een ander type habitat van onderzoek zijn de stranden langs meren en zee. 
Voor sommige soorten van deze habitat werd gevonden dat deze werden bedreigd in hun 
voortbestaan vanwege aanhoudende verstoring. Het specifiek afzetten van gebieden bleek 
een even simpele als doeltreffende oplossing (Stigner et al. 2016). Studies naar de effecten 
van honden op andere typen wateren zoals kleine sloten of poelen zijn niet bekend. 
 
Zoals hierboven al genoemd, is het verstorende effect van honden op vogels groter in open 
gebieden dan in bosgebieden waar de besloten habitat veel dekking biedt aan vogels om 
zich te verschuilen, en waar honden zich doorgaans ook minder ver van het pad zullen 
begeven (Krijgsveld et al. 2022). Ook de tijd van het jaar speelt een rol in de mate waarin 
vogels verstoord worden. In bosgebieden zal verstoring een grotere impact hebben in het 
broedseizoen, wanneer vogels eieren en jongen hebben. In open gebieden waar grote 
aantallen vogels rusten of overwinteren is juist de winterperiode het meest kwetsbaar. 

3.5 Overig  

De verstoring van honden geldt voor het grootste deel voor zoogdieren en vogels, maar er 
zijn ook waarnemingen van verstoring door bejaging van reptielen en amfibieën (Home et 
al. 2018, Zamora-Nasca et al. 2021). Daarnaast zou waterkwaliteit af kunnen nemen 
wanneer honden regelmatig waterlichamen in- en uitrennen en hierdoor het water 
vertroebelt. Dit effect zal groter zijn naarmate de wateren kleiner zijn en het hondenbezoek 
intensiever. Hierdoor kan indirect de betekenis van dit water en daarmee het aantal 
amfibieën afnemen (Bull 1998 in Taylor et al. 2005). Bureau Waardenburg kent 
voorbeelden van kleine, zeer frequent door honden bezochte poelen in stadsparken waar 
de waarden voor amfibieën en aquatische organismen nihil zijn. 

3.6 Samenvatting 

Honden zijn een belangrijke verstoringsbron voor fauna. Wandelaars met honden zorgen 
voor meer verstoring dan wandelaars, joggers of fietsers zonder hond. Dit geldt voor 
aangelijnde honden, maar het verstorende effect is nog vele malen groter voor loslopende 
honden. De reden hiervoor ligt in het feit dat met name grondgebonden vogels en dieren 
door honden aangevallen, opgejaagd of opgegeten kunnen worden en dus een reëel 
gevaar vormen voor veel dieren. De impact van loslopende honden is zoveel groter omdat 
ze een veel groter terrein bestrijken dan aangelijnde honden, onvoorspelbaar gedrag 
vertonen en geneigd zijn achter de dieren aan te gaan die ze ruiken of zien. In bossen is 
het verstorende effect van honden wat kleiner dan in open gebieden, met name omdat ze 
dichter in de buurt van de paden blijven en dieren meer schuilmogelijkheden hebben. 
 
 



 

De invloed van honden op natuurwaarden van het Kralingse Bos 20 

4 Natuurwaarden Kralingse Bos 

4.1 Geaggregeerde analyse van soortgroepen in Kralingse Bos 

Amfibieën 
Amfibieën leven op de bodem en kunnen verstoord worden door honden. De weinige 
waarnemingen van amfibieën in het Kralingse Bos zijn niet systematisch verzameld en 
laten daarom geen nadere analyse per gebiedsdeel toe. Bovendien vluchten in de 
voortplantingsperiode amfibieën veelal direct het water in bij dreigend gevaar zoals een 
hond. Wanneer honden alleen zwemmen in het water is er ook alleen sprake van tijdelijke 
verstoring zonder blijvende gevolgen. Verstoring van amfibieën door honden wordt om 
deze redenen niet verder beoordeeld in voorliggend rapport. 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Waarnemingen van grondgebonden zoogdieren zijn in het Kralingse Bos niet systematisch 
verzameld. Diverse soorten zijn vastgesteld of hun voorkomen wordt vermoed. Ook voor 
grondgebonden zoogdieren laten de gegevens geen nadere analyse per gebiedsdeel toe. 
Verstoring van grondgebonden zoogdieren door honden wordt om deze redenen niet 
verder beoordeeld in voorliggend rapport. 
 
Broedvogelsoorten 
Er zijn diverse broedvogelinventarisaties uitgevoerd in het Kralingse Bos, namelijk in 2005, 
2010, 2013 en 2016 (tabel 2.1). Drie categorieën vogels kunnen verstoring ondervinden 
van honden. Dit zijn vooral grondbroeders en waterrandbroeders die hun nest op of nabij 
de grond plaatsen. Daarnaast kunnen ook sommige struweelbroeders verstoord worden 
door honden omdat zij weliswaar hun nest niet op de bodem plaatsen maar wel soms tot 
vlak erboven. Voor broedvogelsoorten wordt hieronder nader besproken in hoeverre er een 
verband is tussen het voorkomen van grondbroedende vogelsoorten en het huidige 
hondenbeleid in Kralingse Bos. Dit wordt alleen gedaan voor soorten met minstens vijf 
territoria in 2016 om zo bias in de verspreiding van een broedpaar of enkele broedparen te 
voorkomen. 
 
Grondbroeders 
Territoria van fazanten zijn met name in gebieden waar honden mogen komen, zowel 
losloopgebieden als gebieden waar honden aan de lijn gehouden moeten worden (figuur 
4.1). De verspreiding van territoria van tjiftjaf is meer evenredig over het Kralingse Bos 
verdeeld en lijken niet samen te hangen met hondenbeleid. Ditzelfde geldt ook voor de 
winterkoning.  
 
Twee van de zes territoria van de fitis in het Kralingse Bos liggen in of nabij de Heemtuin, 
in het noorden van het gebied. Hier zijn honden verboden. Twee liggen in gebieden waar 
honden mogen komen, een in het uitlaatgebied en een in het losloopgebied. De resterende 
twee liggen nabij de straat de Plaszoom. Wat het beleid ten opzichte van honden in dit 
gebiedsdeel is, is niet bekend (figuur 4.1b).  
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Figuur 4.1  Confrontatie van het hondenbeleid in verschillende deelgebieden in het Kralingse Bos 

(kaart a) met de ligging van de territoria van grondbroedende vogelsoorten (kaarten b-
e). Kaart a: paars is het losloopgebied; groen is de aanlijnzone in groen en rood is gebied 
verboden voor honden. Kaarten b-e laten de verspreiding zien van territoria van 
grondbroedende vogels: (b) fitis (n=6), (c) fazant (n=8), (d) winterkoning (n=224) en (e) 
tjiftjaf (n=80). 

  

In de loop der jaren lijkt het aantal broedparen onder grondbroeders tamelijk stabiel, met 
de hoogste piek in het meest recente jaar, namelijk 2016 (figuur 4.2). 
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Figuur 4.2  Cumulatief aantal broedparen van grondbroeders in het Kralingse Bos in vier 

verschillende jaren  

 
Waterrandbroeders 
Het is geen verrassing dat de broedende waterrandbroeders zich concentreren langs het 
water van de Kralingse Plas. Dit is ook te zien aan de verspreidingskaarten van 
bijvoorbeeld de meerkoet. Er lijkt een hoge dichtheid meerkoeten te zijn in de Heemtuin, 
waar honden niet toegestaan zijn en interessant genoeg lijkt de dichtheid van territoria van 
meerkoeten lager aan de waterkant van het uitlaatgebied. Verder bevinden zich veel 
territoria aan de oostkant van de plas waar geen specifiek beleid voor honden is 
geformuleerd (figuur 4.3b).  
 
Grauwe ganzen broeden in het Kralingse Bos met name in gebieden waar honden 
helemaal niet zijn toegestaan, zoals diezelfde Heemtuin en het westelijke deel van de 
Kralingse Plas. Ditzelfde geldt voor de wilde eend en in mindere mate voor de fuut. 
 
Kleine karekiet en ijsvogel kennen iets andere broedhabitats dan de hierboven besproken 
waterrandbroedsoorten. Zo is de kleine karekiet gebonden aan riet. De ijsvogel broedt in 
kale oevers of onder boomstronken langs het water. De ijsvogel is een schaarse soort in 
Nederland en heeft sterk te leiden als water langdurig bevroren is in strenge 
winterperiodes. Het is daarom geen wonder dat deze soort onregelmatig, en dan slechts 
in kleine aantallen in het Kralingse Bos broedt. 
 
Van de waterrandbroeders is het waterhoen de enige soort die ook de waterstructuren 
tussen bospercelen benut. De soort broedt graag meer beschut dan bijvoorbeeld meerkoet 
en fuut. Zo broedt het waterhoen langs de sloten en poelen in vooral het noordwestelijke 
deel. Dit deelgebied is losloop gebied. Ook broedt de soort in de hondenuitlaatzone waar 
honden aan de lijn moeten worden gehouden. 
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Figuur 4.3  Confrontatie van het hondenbeleid in verschillende deelgebieden in het Kralingse Bos 

(kaart a) met de ligging van de territoria van waterrandbroedvogelsoorten (kaarten b-g). 
Kaart a: paars is het losloopgebied; groen is de aanlijnzone in groen en rood is gebied 
verboden voor honden. Kaarten b-e laten de verspreiding zien van territoria van 
waterrandbroedvogelsoorten: (b) meerkoet (n=85), (c) grauwe gans (n=29), (d) 
waterhoen (n=25), (e) kleine karekiet (n=21), (f) fuut (n=15) en (g) wilde eend (n=10) 

 
In de loop der jaren is het aantal broedparen onder waterrandbroedvogelsoorten met name 
tussen 2010 en 2013 sterk toegenomen (figuur 4.4). Dit komt vooral op het conto van de 
meerkoet en grauwe gans (tabel 2.1). 
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Figuur 4.4  Cumulatief aantal broedparen van waterrandbroeders in het Kralingse Bos in vier 

verschillende jaren  

 
Struweelvogels 
Het voorkomen van struweelvogels concentreert zich met name in het noorden van het 
Kralingse Bos, hoewel voor sommige soorten ook in het oosten relatief hoge aantallen zijn 
te vinden (figuur 4.5). Dit patroon kan worden gezien bij merel, zwartkop, zanglijster en 
staartmees. De roodborst kent daarentegen een zwaartepunt in verspreiding in alleen het 
oostelijke deel van het gebied, terwijl de territoria van heggenmus zich vooral in het 
noorden en westen bevinden. Het is opvallend dat veel territoria liggen in de 
losloopgebieden voor honden in vooral het oostelijke deel (figuur 4.5a). Een uitzondering 
is de schaars voorkomende tuinfluiter waarvan de territoria vooral liggen in de omgeving 
van de heemtuin en in de hondenuitlaatzone waar honden aan de lijn moeten worden 
gehouden. 
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Figuur 4.5  Confrontatie van het hondenbeleid in verschillende deelgebieden in het Kralingse Bos 

(kaart a) met de ligging van de territoria van struweelbroedende vogelsoorten (kaarten 
b-h). Kaart a: paars is het losloopgebied; groen is de aanlijnzone in groen en rood is 
gebied verboden voor honden. Kaarten b-h laten de verspreiding zien van territoria van 
struweelbroedende vogels: (b) merel (n=173), (c) zwartkop (n=74), (d) roodborst (n=57), 
(e) heggenmus (n=27), (f) zanglijster (n=26), (g) staartmees (n=9) en (h) tuinfluiter (n=8). 

 
In de loop der jaren lijkt het aantal broedparen onder struweelbroeders enigszins te 
schommelen, met de hoogste piek in 2010 (figuur 4.6). 
 



 

De invloed van honden op natuurwaarden van het Kralingse Bos 26 

 
Figuur 4.6  Cumulatief aantal broedparen van struweelbroeders in het Kralingse Bos in vier 

verschillende jaren  

4.2 Analyse van voorkomen van broedvogels 

Voorkomen van broedvogels is gerelateerd aan diverse factoren, waaronder de juiste 
habitat en de mate van verstoring die optreedt. Figuur 4.7 geeft aan waar de bosstructuren 
voorkomen binnen het gebied. Veruit het grootste deel van het gebied is bosplantsoen met 
een bepaalde mate van onderlaag van struiken en/of kruiden. Een kleiner oppervlak, vooral 
langs de Kralingse Plas, en dan met name in het noorden, betreft open grasland. Enkele 
delen van het Kralingse Bos zijn privéterrein of anderszins omheind (en daarmee 
onbereikbaar voor honden).  
 
De territoriumkaarten van de bodembroeders, waterrandbroeders en struweelbroeders 
volgen de vegetatiestructuren, waarbij de bodembroeders en struweelbroeders het open 
grasland mijden. Er is geen duidelijk verschil zichtbaar tussen de diverse typen 
bosplantsoen. Geïsoleerde bosschages langs het grasland worden wel direct benut als 
broedhabitat. Waterrandbroeders mijden de bosplantsoenen, en broeden aan de randen 
van open grasland. Voor geen van de broedvogels zijn de open graslanden zelf een 
attractief broedhabitat. Hoogstens is het een foerageerhabitat voor enkele soorten 
(bijvoorbeeld merel of zanglijster) hoewel deze soorten er niet van afhankelijk zullen zijn. 
 
Waterrandbroeders lijken locaties op te zoeken waar restricties gelden voor het uitlaten 
van honden. Zo broeden ganzen en meerkoeten vooral of in hogere aantallen in 
gebiedsdelen die verboden zijn voor honden. De dichtheid van nesten van meerkoeten is 
ook lager aan de waterkant van het noordelijke uitlaatgebied waarvan de waterranden deel 
uitmaken van de speelweide. Daartegenover staan de hogere aantallen aan de oostelijke 
waterkant. Het waterhoen is de enige waterrandbroedvogel die ook langs water in en bij 
bospercelen tot broeden komt. 
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Figuur 4.7  Vegetatiestructuurkaart van het Kralingse Bos. Paars: bosplantsoen open struiklaag 

natuurlijk; rood: bosplantsoen gesloten struikenetage; bordeauxrood: bosplantsoen 
open struiketage kruiden; roze: privé of omheind gebied; oranje: open grasland 

 
Figuur 4.8 geeft aan waar de territoria van de grondbroedende vogelsoorten (fazant, fitis, 
tjiftjaf en winterkoning) in cumulatie te vinden zijn ten opzichte van de verschillende 
vegetatiestructuren in het Kralingse Bos. Vanwege de gelijkmatige verspreiding van de 
territoria van deze soorten over de geschikte vegetatiestructuren (bosplantsoenen) kan 
worden geconcludeerd dat de bosplantsoenen van het Kralingse Bos in principe geschikt 
zijn voor deze broedvogelsoorten om te broeden. Er zijn geen duidelijke clusters aan te 
wijzen. Wel wordt duidelijk dat er geen territoria te vinden zijn in de vegetatiestructuren die 
geen habitat bieden zoals de open graslanden. De afwezigheid van territoria in privé of 
omheinde gebieden is vermoedelijk (deels) een artefact: deze gebieden lijken in het geheel 
niet te zijn geïnventariseerd. Uit figuur 4.8 kan niet worden geconcludeerd dat er geen 
ecologische verschillen zijn tussen gebiedsdelen. De gebiedsdelen kunnen bijvoorbeeld 
verschillen in broedsucces. 
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Figuur 4.8  Ligging van territoria van grondbroedende vogelsoorten ten opzichte van diverse 

vegetatiestructuren in het Kralingse Bos 
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5 Invloed van honden op fauna in het Kralingse Bos 

In hoofdstuk 3 zijn de effecten van honden op fauna besproken zoals deze te vinden zijn 
in de literatuur. In dit hoofdstuk wordt deze informatie toegespitst op het Kralingse Bos. 
Verder wordt er gekeken naar hoe de uitkomsten van het participatiemoment mee kan 
spelen op het hondenbeleid. 

5.1 Invloed van honden op Kralingse fauna 

Honden zijn een belangrijke verstoringsbron voor grondgebonden zoogdieren en vogels 
die op de grond broeden en/of foerageren. Aanwezige soorten in het Kralingse Bos waar 
honden potentieel invloed op uitoefenen zijn amfibieën, grondgebonden zoogdieren en 
grondbroedende vogels. 
 
In principe is het verstorende effect van honden in bos kleiner dan in open gebieden, met 
name omdat ze dichter in de buurt van de paden blijven en dieren meer 
schuilmogelijkheden hebben. Het Kralingse Bos bestaat voor 60% van de oppervlakte uit 
open gebieden (40% water en 20% grasland) en 40% bos (Gemeente Rotterdam 2022b). 
Omdat er echter een hoge dichtheid aan paden aanwezig is, kunnen in de bospercelen de 
effectzones elkaar overlappen en het verstorende effect tot in de ‘boskern’ optreden. Het 
potentiele effect op natuurwaarden in het Kralingse Bos kan hierdoor aanzienlijk zijn. 
 
Zo werden in week tijd in juni 2017 op cameravallen in het noordelijke bosdeel van het 
Kralingse Bos niet alleen wilde dieren vastgesteld (§ 2.1.1), maar ook diverse honden en 
personen (Garry Bakker van bSR in litt., Bakker & Andeweg 2018). Dit geeft aan dat 
loslopende honden ook tot in het midden van bosvakken komen. 
 
Via een rondgang van de boswachter bij vaste bezoekers van het Kralingse bos zijn data 
verzameld van verstoring van fauna door honden. Alleen al in de periode van augustus-
december 2021 waren er diverse meldingen van verstoring door honden (of ernstiger) op 
de fauna van het Kralingse Bos (tabel 5.1), zelfs op locaties waar bordjes met niet betreden 
aanwezig waren (zoals specifiek bij de melding van waarneming op 15 september werd 
vermeld). 
 
Tabel 5.1  Meldingen van verstoring door honden (of ernstiger) in het Kralingse Bos in de periode 

augustus-december 2021 (Gemeente Rotterdam in litt.) 
Datum Waarneming  Locatie 
2 augustus Zwanen aangevallen op nest Plasje bij de molens 

20 augustus Fazanten opgejaagd bij de heemtuin Tussen heemtuin en vistrap 

9-23 september Verschillende konijnen doodgebeten en holen 
uitgegraven. 

Wolvenvallei 

15 september Vistrap betreden en zwemmende honden Vistrap 

18 oktober Fuut doodgebeten op nest Plasje bij de molens 

25 november Vos achterna gezeten Onderlangs bij golfbaan 

13 december Jonge zwaan aangevallen Kralingse plas 
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Meer systematisch zijn waarnemingen verzameld van het jagen van honden op fazanten 
door een dagelijks in het Kralingse Bos lopende burger in januari-mei 2022. Geen enkele 
keer werd gezien dat een hond ook een fazant te pakken kreeg, maar er was hierdoor 
uiteraard wel een verstoring. De locaties van alle gerapporteerde incidenten in tabel 5.1, 
gecombineerd met de locaties van de aangevallen fazanten, zijn weergegeven in figuur 
5.1. De nadruk van incidenten ligt op het noordelijke deel van het Kralingse Bos. Dat is 
opvallend omdat juist in dit deel van het Kralingse Bos een aanlijnplicht voor honden geldt 
tussen 21 maart – 30 september (figuur 2.1). Bij de interpretatie van figuur 5.1 moet worden 
bedacht dat het niet duidelijk is of alle delen van het gebied ook in gelijke mate zijn bezocht. 
  
 

 
Figuur 5.1  Incidentenkaart van honden met fauna in het Kralingse Bos in de periode januari-

december 2022. Gegevens zijn niet systematisch en dekkend verzameld. 

 
Naast de ecologische impact van loslopende honden in het Kralingse Bos zijn er ook 
gevallen bekend van aanvallen op paarden en ruiters met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 
(Gemeente Rotterdam in litt.). 
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5.2 Mening van bezoekers 

Uit de participatiemomenten is duidelijk geworden dat de meeste bezoekers van het 
Kralingse Bos het liefst een ongerept en natuurlijk Bos zien (Onderzoek en Business 
Intelligence 2021). Om de natuurwaarden te verhogen en het Bos ongerepter en 
natuurlijker te maken door wilde flora en fauna zo min mogelijk te verstoren, is het logisch 
om het hondenbeleid hierop aan te passen. Hier is het van belang een goede balans te 
vinden tussen het behouden/vergroten van ecologische waarden en de belangen van 
hondenbezitters. Het bos moet immers een fijne plek blijven voor zowel wilde diersoorten 
als honden. Ideeën die in dat verband werden genoemd waren (Onderzoek en Business 
Intelligence 2021):  

• Wandelingen met de Boswachter om meer info over wat er allemaal leeft in het 
Kralingse Bos; 

• De natuur meer zijn gang laten gaan; 
• Informatieborden over dieren en planten;  
• Kabouterpad of natuurspeeltuin; 
• Meer allure en kwaliteit; 
• Meer onverharde wandelpaden ipv verharde wegen. Fietser en wandelen goed 

gescheiden. Meer hulp voor alternatieve routes (bv extra knooppunten). Meer 
bruggetjes over water; 

• Minder open vlaktes. 
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6 Monitoringsplan en aanbevelingen 

6.1 Broedvogelmonitoring 

Sinds 2003 voert bSN Rotterdam een jaarlijkse monitoring van flora en fauna op vaste 
plekken in het Kralingse Bos uit. Dit betreft ieder jaar een andere combinatie van 
soortgroepen (Bakker 2022). Voor vogels wordt meestal alleen een vaste selectie van 
soorten geïnventariseerd, namelijk soorten met jaarrond beschermde nesten. In enkele 
jaren zijn alle vogelsoorten in het gehele gebied geïnventariseerd, het meest recent in 
2005, 2010, 2013 en 2016. Omdat de laatste monitoring van alle broedvogelsoorten al een 
tijd geleden is gebeurd, verdient het de aanbeveling om deze weer te doen zodat de data 
weer up-to-date is. De aangewezen methode is de broedvogelkartering, die overigens ook 
in de voorgaande jaren is toegepast. Het jaar 2023 is de eerste mogelijkheid hiervoor. 

6.2 Monitoring broedsucces 

Uit eerdere jaren blijkt dat de diverse groepen vogelsoorten zich overal in het Kralingse 
Bos lijken te vestigen, onafhankelijk van het hondenbeleid. Hieruit zou voorzichtig de 
conclusie mogen worden getrokken dat de kwaliteit van de habitat in het Kralingse Bos 
geen beletsel vormt voor de vestiging van de nu voorkomende soorten. De stabiele 
respectievelijk stijgende trend van het aantal territoria van grondbroedende soorten en van 
waterrandbroeders is daar mogelijk ook een aanwijzing voor. Wel zijn er nu weinig soorten 
die als grondbroedend kunnen worden gekwalificeerd, en zijn deze bovendien niet al te 
kritisch. Zo ontbreekt de kritische soort houtsnip als grondbroedende vogelsoort hoewel 
deze wel regelmatig in de winter wordt waargenomen. 
 
Als vervolg is het van belang te weten in hoeverre de vogels die een territorium bezetten 
ook daadwerkelijk jongen weten groot te brengen. Honden zouden namelijk niet zozeer 
een effect kunnen hebben op de kwaliteit van de territoria maar wel op het broedsucces, 
ofwel het aantal jongen dat groot wordt gebracht per nest. Het kan zo zijn dat de nestinhoud 
(eieren en/of jongen, maar mogelijk ook volwassen vogels) ten prooi valt aan honden (en 
andere predatoren). Ook de mate van broedsucces is een direct effect van het gevoerde 
hondenbeleid. Om dit in beeld te brengen is het nodig om via cameravallen het lot van 
diverse nesten van grondbroeders te bepalen. Van de vier soorten (fazant, tjiftjaf, fitis en 
winterkoning) is fazant minder geschikt (ook al zijn op deze soort concrete aanvallen door 
honden bekend) omdat de jongen nestvlieders zijn: bij deze soort verlaten de jongen na 
het uit het ei kruipen direct het nest zodat alleen een beeld wordt verkregen van de periode 
dat er eieren in het nest liggen. Fitis komt in slechts kleine aantallen voor in het Kralingse 
Bos (6 territoria in 2016) zodat vooral winterkoning en met name tjiftjaf geschikte 
onderzoeksoorten zijn. De tjiftjaf is meer dan de winterkoning immers een soort die altijd 
op de grond broedt, terwijl de winterkoning soms ook hogerop in het struweel broedt. Het 
opsporen van nesten van de tjiftjaf is overigens wel tijdrovend werk. 
 
Onderzoek naar het broedsucces van de tjiftjaf kan worden aangevuld met onderzoek naar 
broedende waterrandbroeders (die gemakkelijk zonder verstoring van een afstand kunnen 



 

De invloed van honden op natuurwaarden van het Kralingse Bos 33 

worden gemonitord) en konijn. Deze soorten zijn gemakkelijk herkenbaar. Voor zowel 
waterrandbroeders als konijn moeten dan eerst hun nesten respectievelijk verblijfplaatsen 
worden opgespoord. Dat is echter minder tijdrovend dan het zoeken naar nesten van de 
tjiftjaf. 

6.3 Monitoring terreingebruik hondenbezitters 

Als aanvulling hierop is het noodzakelijk om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van 
honden en de mate waarin zij worden aangelijnd. Hiervoor zullen gedurende verschillende 
etmalen geturfd moeten worden hoe hondenbezitters gebruik maken van de verschillende 
delen van het Kralingse Bos. Variabelen als aantal, aangelijnd of niet, route en eventueel 
afstand die de hond van het pad afgaat, moeten alle worden meegenomen. Dit zal moeten 
gebeuren op verschillende locaties binnen de diverse zones met een verschillend 
hondenbeleid (namelijk hetzij loslopen, hetzij aanlijnen hetzij een verbod op honden). Voor 
het voorkomen van waterrandbroeders en konijn is het wellicht ook voldoende om de 
recreatiedruk te bepalen per zone, zowel gedurende de dag als gedurende het seizoen. 
 
Doel van deze monitoring is om binnen de verschillende vegetatiestructuren en binnen de 
zones van hondenbeleid te bepalen of er verschillen zijn in broedsucces. Tot nu toe blijkt 
het immers niet mogelijk deze verschillen te detecteren. Wel mag worden aangenomen dat 
locaties waar geen honden mogen komen aantrekkelijker zijn als broedplaats voor 
grondbroeders en waterrandbroedvogelsoorten. 
 
Uitspraken over eventuele verschillen in vegetatiestructuur en/of zone van hondenbeleid 
moeten na afloop statistisch worden getoetst zodat deze betrouwbaar kunnen worden 
genoemd. Aan de hand van een toets vooraf kan inzicht worden verkregen in het aantal 
nesten waarover gegevens moeten worden verzameld per grondbroedende soort of 
waterrandbroedvogelsoort. Dat geldt ook voor het aantal konijnen. Mocht dit aantal niet 
kunnen worden gehaald in het eerste monitoringsjaar dan verdient het aanbeveling om het 
onderzoek een aantal jaren voort te zetten. 

6.4 Monitoring klachten 

Tenslotte is het nodig om klachten en verstoring van hondenactiviteiten te blijven 
monitoren. In de huidige manier van verzamelen is niet duidelijk wat eventuele hotspots 
zijn omdat niet duidelijk is hoeveel tijd per bezoek aan de verschillende delen van het 
Kralingse Bos is doorgebracht. Het is daarom van belang te weten om bij dergelijke 
observaties een beeld te krijgen welk deel of welke delen van het Kralingse Bos is bezocht. 
Deze vraag zou standaard in het klachtenformulier moeten worden opgenomen. 
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7 Aanzet tot een zoneringsplan 

In het Kralingse Bos komen jaarlijks veel bezoekers om diverse redenen, zoals recreëren, 
sporten, barbecueën, zonnen of genieten van de natuur. Om deze reden is een aantal 
spelregels opgesteld die duidelijk zichtbaar op informatieborden bij de ingang zijn vermeld. 
Een algemene klacht geldt de overlast van honden, in de vorm van achtergelaten 
hondendrollen (http://www.kralingsebosrotterdam.nl). Omdat er in het Kralingse Bos een 
opruimplicht geldt voor hondendrollen op zowel de recreatievelden als de verharde wegen, 
is handhaving op deze opruimplicht essentieel. Er geldt bovendien dat honden in de zomer 
niet op het strandbad mogen komen (behalve op het zogenaamde hondenstrand). Ook hier 
moet handhavend worden opgetreden bij geconstateerde overtreding. 
 
Ten aanzien van het uitlaten van honden in het Kralingse Bos is op dit moment een 
zonering van kracht (figuur 2.1). Op basis van binnengekomen klachten en andere 
meldingen is duidelijk dat niet elke hondenbezitter zich aan de voorwaarden per zonering 
houdt. Zo zijn er diverse incidenten gerapporteerd in het noordelijke deel van het Kralingse 
Bos waar honden alleen aangelijnd mogen lopen. Dit heeft geleid tot regelmatige aanvallen 
op loslopende fazanten, konijnen en broedende waterrandbroeders. Het is zeer denkbaar 
dat ook andere effecten optreden als het mislukken van legsels of het opeten van jonge 
vogels. 
 
Het is goed mogelijk dat een herziene zonering tot minder aanvallen van honden en tot 
betere opgroeimogelijkheden van jonge vogels kan leiden. Bij een zonering kan rekening 
gehouden worden met enerzijds de voorkeur van hondenbezitters voor bepaalde 
deelgebieden in het Kralingse Bos en anderzijds met het voorkomen van de kwetsbare 
natuur (amfibieën, grondgebonden zoogdieren, grondbroedende vogelsoorten en 
waterrandbroedvogelsoorten) binnen het Kralingse Bos. Wel moet opgepast worden dat 
de druk in een kleiner gebied leidt tot een (nog lager) broedsucces. Zo is in deelgebieden 
waar geen of nauwelijks ondergroei (struweel) is, de dekking laag voor grondbroeders. In 
deze gebieden zouden honden vrij kunnen loslopen zonder veel schade aan te richten aan 
grondbroedende vogelsoorten. Een voorbeeld is het beukenbos tussen de Wolvenvallei en 
het Vleermuispad. Wel moet dan duidelijk zijn dat hier ook geen andere kwetsbare natuur 
voorkomt, zoals konijnen. 
 
Daarnaast is het nuttig de resultaten van monitoringsonderzoek naar het broedsucces van 
vogels af te wachten (§ 6.2). Waar broedsucces goed is zouden geen honden mogen 
loslopen. 
 
Meer in het algemeen kan een aantal maatregelen worden voorgesteld om de balans 
tussen natuur en hondenbezitter zo veel mogelijk te behartigen. Handhaving is hierbij 
essentieel voor een nauwkeurige naleving van deze maatregelen. 
 
Algemeen 

• Zorg dat de recreant goed is geïnformeerd over de beweegredenen die tot een 
besluit hebben geleid. Slechts een klein deel van de hondenbezitters is zich 
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namelijk bewust van de negatieve effecten van honden op natuur (Sterl et al. 2008, 
Williams et al. 2009). Dit kan worden gedaan door informatieborden, en ook een 
natuureducatief programma zou zich hiertoe kunnen lenen. 

• Betrek hondeneigenaren in discussies omtrent de maatregelen en de 
beweegredenen van het hondenbeleid. Dit verkleint de kloof tussen 
natuurorganisaties en hondeneigenaren (Verkaart 2004). 

• Aanhouden van de aanlijnplicht, opruimplicht, toonplicht opruimmiddelen.  
• Intensiveren van handhaving hondenbeleid in probleem- en kwetsbare gebieden.  
• Op dit moment zijn bezoekers zelf verantwoordelijk voor het mee nemen van 

opruimmiddelen. Als men dit vergeet is het gemakkelijk de poep niet op te ruimen. 
Het plaatsen van hondenpoepbakken met zakjes (hondenhaltes) voorkomt dit 
probleem. De beste locaties voor deze voorzieningen zijn rond parkeerplaatsen, 
losloopvelden en poepvelden. 

• Zorg dat de poepveldjes goed onderhouden worden zodat deze schoon, veilig en 
functioneel blijven. 

• Inzetten van poepzuigers. 
 
Voorkomen van verstoring 

• Verstoring door loslopende honden is vele malen groter dan door aangelijnde 
honden. Aanlijnen van honden is daarom een effectieve maatregel om verstoring 
van fauna te beperken.  

• Seizoensgebonden maatregelen, waarbij honden in het voortplantingsseizoen van 
vogels en zoogdieren aangelijnd moeten zijn, kunnen veel negatieve effecten 
voorkomen op grondgebonden vogels en zoogdieren.  

• Honden kunnen uit kwetsbare gebieden worden geweerd door het aanbrengen van 
vlechtheggen of rasters. In kwetsbare gebieden kan dekking in de vorm van dichte 
(inheemse!) struiken met doorns bescherming bieden voor fauna.  

• Het effect van honden is groter als een gebied een hogere ecologische waarde 
heeft. Voor een gepast hondenbeleid is het dus van belang om rekening te houden 
met de natuurwaarden van de verschillende gebieden, waarbij een hogere 
natuurwaarde een strikter hondenbeleid (en toezicht) vraagt. 

• Ontmoedigingen en regels zijn niet de enige manier om hondenbezitters te 
beïnvloeden. Positieve stimulansen door te voorzien in de wensen van honden 
kunnen ervoor zorgen dat eigenaren vanzelf naar bepaalde delen van het bos 
worden getrokken, zoals een gebied of gebieden met kort gras waarbij gemakkelijk 
gespeeld kan worden met een balletje of stok. Ook een zanderig stuk om in te 
graven en een kleine poel om in te zwemmen is erg in trek bij honden, waarbij 
voldoende bankjes voor de eigenaren ook belangrijk zijn. Om de verleiding om 
tóch het natuurdeel in te gaan te verkleinen, wordt geadviseerd om de ingang van 
beide gebieden niet te dicht bij elkaar te plaatsen (Verkaart 2004).  

• Hondeneigenaren willen uiteraard niet alleen op veldjes uitlaten, maar ook mooie 
wandelingen door het bos/natuur maken. Om de impact op de natuur te 
minimaliseren, maar ook de hondenbezitters tegemoet te komen, zouden er een 
aantal vaste hondenroutes (‘natte neuzen’ routes) voor loslopende honden kunnen 
komen. Ervaringen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hierover zijn 
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positief (Verkaart 2004). Een dergelijke route zou in het Kralingse Bos mogelijk ook 
gerealiseerd kunnen worden. 
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Bijlage I Verklarende woordenlijst 

Broedvogels kunnen worden ingedeeld in groepen naar gelang de afstand van hun nest tot de 
waterrand en/of de hoogte van de plaatsing van hun nest in begroeiing. Deze indeling is handig om 
de mate van effect van verstoring door honden te kunnen inschatten. Wanneer vogels buiten bereik 
van honden broeden mag worden aangenomen dat de verstoring door honden minimaal is. De 
volgende groepen worden onderscheiden in dit rapport: 
 
Broedvogelsoort met een jaarrond beschermd nest (J): een bijzondere categorie omdat van deze 
broedvogelsoorten de nestplaatsen het gehele jaar beschermd zijn omdat deze nestenplaatsen niet 
gemakkelijk vervangbaar zijn. Voorbeelden van dergelijke soorten in het Kralingse Bos zijn 
roofvogels, uilen en ooievaar. 
Boombroeder (B): broedvogelsoorten die hun nest bouwen in kruinen, dan wel holtes van bomen. Zij 
broeden buiten het bereik van honden. 
Struweelbroeder (S): broedvogelsoorten die hun nest bouwen in lage begroeiing zoals struiken en 
heggen. Omdat struiken nogal verschillen in hoogte kunnen sommige nesten buiten bereik van 
honden zijn, maar andere nesten niet. 
Grondbroeder (G): broedvogelsoorten die hun nest bouwen op of bij de bodem, bijvoorbeeld onder 
een boomstam of boomwortel. 
Waterrandbroeder (W): broedvogelsoorten die hun nest aan de waterkant of in het riet maken. Het 
zijn vooral watervogelsoorten als knobbelzwaan, ganzen, eenden, fuut en meerkoet, maar in dit 
rapport worden ook kleine karekiet en ijsvogel onder deze groep geschaard. Beide laatste soorten 
plaatsen hun nest in het riet respectievelijk in rechtopgaande oevers of onder boomstronken. Voor 
alle soorten van deze groep geldt dat zij een effect van verstoring door honden kunnen ondervinden. 
 
Indien een soort volgens de literatuur zijn nest op meerdere hoogtes in begroeiing kan plaatsen, is 
deze ingedeeld bij de soortgroep waarin de nesten het laagste zijn geplaatst. Hierbij geldt de volgorde 
boombroeders > struweelbroeders > grondbroeders. Voor soorten met een jaarrond beschermd nest 
en voor waterrandbroeders is de groepsindeling helder en daarmee een dergelijk onderscheid niet 
nodig.  


