
Waar mag mijn hond wel los lopen?

In een aantal terreinen/terreindelen hoeft uw hond niet 
aangelijnd te worden. Honden mogen dan loslopen op 
wegen en paden. Loslopende honden dienen dan wel 
uitdrukkelijk onder appel te staan en overige bezoekers 
mogen geen hinder van de dieren ondervinden.

Hieronder staan de namen van de terreinen waar zich 
losloopgebieden bevinden. Het verschilt per locatie of 
uw hond in het gehele terrein los mag of in een gedeelte 
ervan. Kijk voor nadere details op www.glk.nl/routes. 
Daarnaast staat in de terreinen zelf met bebording  
aangegeven waar uw hond los mag.
 
Veluwe
Landgoed Bonenburg, Bruggelen, De Haere, Duno, 
Landgoed Hoekelum, Landgoed Hoevelaken, Hoog Erf, 
Landgoed Oorsprong, Huis te Eerbeek, Landgoed Mariën-
daal, Kasteel Cannenburch, Orderbos, Petrea, Landgoed 
Schaffelaar, De Sysselt, Vuursteenberg, Landgoed Warns-
born, Wilbrinkbos, Landgoed Zwaluwenburg.

Achterhoek
Hagen, Landgoed ‘t Velde en Landgoed Vorden

Rivierengebied
Bergharen, Goilberdingerwaarden, Hatertse Broek,  
Heerlijkheid Beek, Landgoed Hernen, Landgoed Waar-
denburg en Neerijnen, Regulieren

Maximaal twee loslopende honden per begeleider
De afgelopen jaren hebben wij veel klachten gekregen 
over grote groepen loslopende honden. Veel bezoekers 
ervaren het als intimiderend. Niet iedere begeleider heeft 
zijn/haar groep honden goed onder appel. Daarnaast 
vormen grotere groepen loslopende honden vaak een 
roedel, waardoor ze zich sterk voelen en nergens bang 
voor zijn. Daarom hebben wij besloten om het aantal 
loslopende honden per begeleider te maximaliseren op 
twee honden per persoon.

Meer dan 90 % van de terreinen van Geldersch Land-
schap & Kasteelen (GLK) is opengesteld voor bezoekers. 
In het merendeel van deze gebieden bent u van harte 
welkom met uw hond. Veelal moet uw hond aangelijnd 
zijn. Een aantal plekken is aangewezen als hondenlos-
loopgebied. In deze folder geven wij nadere uitleg ten 
aanzien van ons hondenbeleid.

Waarom moeten honden meestal 
aan de lijn?

Hoewel honden welkom zijn, kunnen ze ook leiden tot 
overlast voor andere bezoekers én in het wild levende 
dieren. De meeste wandelaars en joggers vinden het 
niet leuk als een loslopende hond ongevraagd tegen hen 
aanspringt. En sommige mensen zijn bang voor honden. 
Maar vooral het wild heeft last van loslopende honden. 

Loslopende honden verstoren regelmatig de rust van 
herten, reeën, hazen, fazanten en andere in het wild 
levende dieren. Opgejaagd wild ziet door hun angst niet 
waar zij naar toe vluchten. Meer dan eens resulteert dit 
in fatale aanrijdingen of dieren die klem komen te zit-
ten in hekwerken of andere doorgangen. Dieren die dit 
overkomt sterven daardoor een pijnlijke dood. Daarnaast 
komt het meerdere malen per jaar voor dat loslopende 
honden wild of schapen dood bijten. En als de dieren 
regelmatig last hebben van honden trekken ze zich terug 
in het rustgebied en kan niemand meer van ze genieten. 

Om deze redenen moeten de honden op de meeste van 
onze terreinen aan de lijn. 

Waar geen honden zijn toegestaan

In een aantal terreinen zijn geen honden toegestaan, 
omdat er sprake is van begrazing of kwetsbare fauna. Dit 
betreft: het Wekeromse Zand (geheel), Bergharen (Elzend, 
Aaldert, Zuivering) en de Goilberdingerwaarden (het ge-
deelte tussen fort Werk aan het Spoel en fort Everdingen).

Daarnaast zijn honden niet toegestaan in weilanden, 
omdat zij runderen kunnen besmetten met de parasiet 
Neospora. De besmetting gaat via hondenpoep. Honden 
hebben zelf geen last van de parasiet, maar drachtige 
koeien krijgen abortussen, miskramen en doodgeboren 
kalveren. Tevens leidt het tot een stagnerende melk-
productie. Een neospora-infectie geldt voor het leven, 
waardoor de koe niet meer gebruikt kan worden voor de 
fok. Genoeg redenen voor boeren om honden uit hun 
weilanden te weren. Veehouders wordt geadviseerd hun 
eigen honden ook niet bij de koeien te laten.

Handhaving

Onze boswachters zien toe op de naleving van de open-
stellingsregels. Het is hun taak om u hierop te wijzen en 
voorlichting te geven. Wanneer u zich niet aan de regels 
houdt kunnen zij overgaan tot bekeuren. 

Word ook donateur!
Kijk op onze website: 

www.glk.nl 

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005
6801 HA Arnhem

Telefoon (026) 355 25 55 (kantooruren)
info@glk.nl

Honden bij Geldersch Landschap & Kasteelen
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Waar mag mijn hond loslopen?

Onderstaand de diverse borden die de regels m.b.t. uw hond aangeven.

www.glk.nl

honden bij GLK

honden 
info over
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Bruggelen

Orderbos

Landgoed
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Landgoed Hoekelum
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