
Het hondenbeleid van de
gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade telt ca. 5700 geregistreerde honden.
Deze honden produceren op jaarbasis ca. 57.000 kilo
uitwerpselen, die op diverse plekken in de openbare ruimte
terecht komen. Daarbij kan worden gedacht aan de straat,
het trottoir, gazons en andere groenvoorzieningen. 

De gemeente Kerkrade voert een hondenbeleid dat mede
gericht is op het creëren en behoud van leefbaarheid in de
verscheidene buurten, waarbij het uitgangspunt is dat de
openbare ruimte van ons allemaal is, zowel van honden-
bezitters als van niet-hondenbezitters. Het beleid is opge-
bouwd uit een tweetal peilers die in onderlinge samenhang
dienen te worden gezien en moeten zorgen voor een goede
balans in de belangen van hondenbezitters en niet-
hondenbezitters. 

In het belang van de
hondenbezitters zijn door de
gemeente een aantal
voorzieningen gerealiseerd;
anderzijds wordt in het
belang van ons allemaal
toegezien op naleving van de
in de Algemene Plaatselijke
Verordening opgenomen
spelregels met betrekking tot
het uitlaten van honden. In
deze folder wordt dit beleid
en de daarbij behorende 
maatregelen toegelicht.



In beginsel bent u vrij om te gaan en
te staan waar u wilt. Voor uw hond
gelden echter een aantal plaatsen
waar deze niet mag komen. Dat zijn in
ieder geval begraafplaatsen, zand-
bakken, kinderspeelplaatsen en speel-
weiden. Daarnaast kan de gemeente
nog andere plekken aanwijzen die
verboden zijn voor honden.

Uiteraard zal een hond op zijn tijd
zijn behoefte moeten doen. Daarbij zal
de hond zich niet afvragen of dat op
die bewuste plek wel of niet mag.
Toch is het verboden dat uw hond zijn
behoefte binnen de bebouwde kom
doet. U of een andere begeleider van
de hond bent verplicht de uitwerp-
selen op te ruimen. De opruimplicht
geldt niet voor de zogeheten losloop-
gebieden en uitlaatroutes, die in deze
folder nader worden beschreven.
Om nakoming van deze verplichting
aan te sporen geldt tevens een ver-
plichting tot het voeren van een ruim-
middel tijdens het op de openbare
weg uitlaten van de hond. Daartoe
heeft de gemeente medio 2007 alle
eigenaren van geregistreerde honden
in het bezit gesteld van een honden-

poepschepje (nippy) met een set
plastic zakjes. Personen die nadien
voor de eerste keer een hond aan-
melden, krijgen dit schepje met folder
uitgereikt bij aanmelding van hun
hond. Overigens bent u niet verplicht
gebruik te maken van het beschikbaar
gestelde schepje; als u er de voorkeur
aan geeft voor het opruimen van de
uitwerpselen een (plastic) zakje bij u
te hebben mag dat uiteraard ook.
Om te voorkomen dat u langer dan
strikt noodzakelijk met een zakje met
uitwerpselen moet lopen, heeft de
gemeente depodogbakken geplaatst.
Deze bakken verstrekken plastic
zakjes en bieden tevens de mogelijk-
heid met uitwerpselen gevulde
zakjes daarin te gooien.

In heel Kerkrade geldt een aanlijn-
plicht, m.a.w. er geldt een algemeen
verbod om uw hond in de openbare
ruimte los te laten lopen. De enige
uitzondering op dit verbod vormen
de zogeheten losloopgebieden waar
uw honden vrijelijk kunnen rennen en
spelen. De losloopgebieden worden
elders in deze folder nader beschreven.

Bij aanmelding van een hond wordt
aan de eigenaar van de hond een
hondenpenning beschikbaar gesteld.
Doordat de hondenpenning is ge-
koppeld aan het betalen van honden-
belasting kan de eigenaar van de hond
eenvoudig aantonen dat hij/zij de hond
heeft aangemeld. Uw hond moet deze
penning dragen tijdens het uitlaten.
Het kan uiteraard altijd gebeuren dat
de penning zoekraakt. In dat geval
kunt u tegen betaling aan de balie
van het stadskantoor een nieuwe
penning afhalen.

Waar mag uw hond niet komen?

Opruimplicht en voeren ruimmiddel

Mag uw hond loslopen?

De hondenpenning

Verplichtingen en verboden



Op de naleving van bovenstaande
regels wordt gecontroleerd door
medewerkers van het cluster hand-
having van de gemeente. Bij gecon-
stateerde overtreding zal worden
overgegaan tot het opmaken van een
proces-verbaal. 

Getroffen maatregelen
en voorzieningen

Om aan de hondenbezitters de
mogelijkheid te bieden hun hond op
passende wijze te kunnen uitlaten,
zijn door de gemeente een aantal
voorzieningen gerealiseerd.
Deze worden onderstaand nader
toegelicht.

Het uitlaten van de hond heeft een
meerledig doel. Enerzijds biedt het
de hond en zijn ‘baasje’ de
gelegenheid om te bewegen, ander-
zijds kan de hond zijn behoefte
doen. Om te voorkomen dat degene
die de hond uitlaat na het opruimen
van de hondenuitwerpselen langer
dan noodzakelijk met een (plastic)
zak met daarin deze uitwerpselen

moet rondlopen, heeft de gemeente
verspreid over haar grondgebied meer
dan 150 depodogbakken geplaatst.
Deze bakken staan langs routes die
veelal door hondenbezitters worden
gevolgd en bieden de mogelijkheid
om het plastic zakje daarin te
gooien. Daarnaast zijn deze bakken
voorzien van een voorziening voor
het verkrijgen van een nieuw plastic
zakje. Zoals nu ook al het geval is
kunnen ook de nieuwe depo-
dogbakken geadopteerd worden.
Adoptie van een depodogbak houdt
in dat u het bijvullen van de opruim-
zakjes verzorgt. Het ledigen van de
bakken hoeft u niet te doen, dat is
een taak van de gemeente.

Uiteraard heeft uw hond de behoefte
om af en toe vrij te kunnen rennen
en spelen. Omdat niet iedere honden-
bezitter de beschikking heeft over
een tuin van afdoende afmetingen,
heeft de gemeente een twintigtal
losloopgebieden aangelegd. In deze
losloopgebieden geldt de aanlijn-
plicht niet en kan uw hond ook zijn
behoefte doen zonder dat u de
uitwerpselen hoeft op te ruimen. De
losloopgebieden worden regelmatig
in opdracht van de gemeente
schoongemaakt. De locaties van de
losloopgebieden staan aangegeven
op het inlegvel.• Depodogbakken

Toezicht en controle

• Losloopgebieden



De praktijk wijst uit dat grasbermen
en dergelijke vaak worden gebruikt
als uitlaatplaats voor de hond. Op
speciale uitlaatroutes kan uw hond
aangelijnd naast het pad zijn behoefte
doen en hoeft u uitwerpselen niet op
te ruimen. De locaties van de
uitlaatroutes staan aangegeven op
het inlegvel.

Ingeval van vermissing van uw hond
kunt u contact opnemen met dieren-
asiel Mijnstreek, telefonisch bereik-
baar onder 045-57 258 34. Indien
uw hond niet wordt teruggevonden
kunt u dit melden bij de balie van
het stadskantoor, Markt 33.
Mocht uw hond zijn overleden dan
kunt dit bij de gemeente melden, bij
de balie van het stadskantoor, Markt
33. In het geval dat uw dierenarts uw
hond heeft moeten inslapen, zal
deze u daarvan een bewijs over-
handigen, welk u bij afmelding kunt
overleggen. Indien uw hond thuis is
overleden en u gebruik heeft gemaakt
van een dierencrematorium, zal
deze u eveneens een bewijs van
crematie overhandigen, welk u bij
afmelding kunt overleggen. Bij af-
melding van uw hond dient u tevens
de hondenpenning in leveren.

• Uitlaatroutes

Vermissing of overlijden
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Dit is een uitgave van de gemeente Kerkrade. 
Voor vragen over de aanlijnplicht, losloopgebieden,
depodogbakken of uitlaatroutes kunt u contact
opnemen met de afdeling Wijkbeheer,
telefoonnummer: 567 65 00. 
Voor vragen over de hondenpenning kunt u contact
opnemen met de afdeling Financiën, telefoonnummer:
567 62 70

De belangrijkste punten van 
het gemeentelijk hondenbeleid 

in één oogopslag

• Mag mijn hond overal komen?
Nee, begraafplaatsen, zandbakken, kinder-
speelplaatsen en speelweides zijn verboden
gebieden voor honden.

• Mag ik mijn hond los laten lopen?
Nee, met uitzondering van de losloop-
gebieden geldt een aanlijnplicht.

• Moet ik de uitwerpselen van mijn hond
opruimen?
Ja, met uitzondering van de losloopgebieden
en uitlaatroutes geldt voor het hele grond-
gebied een opruimplicht.

• Ben ik verplicht een ruimmiddel voor honden-
uitwerpselen te voeren?
Ja, u bent verplicht tijdens het uitlaten van de
hond een middel bij u te hebben om de
hondenuitwerpselen op te ruimen. Daartoe
krijgt u van de gemeente een honden-
poepschepje aangeboden; u mag evenwel ook
bijv. een (plastic) zakje bij u hebben.

• Moet mijn hond de hondenpenning zichtbaar
dragen?
Ja, tijdens het uitlaten van uw hond moet deze
de penning zichtbaar (bijv. aangehaakt aan de
halsband) dragen.
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Uitlaatroutes 

• Dringelsvoorweg
• Boomgaardskuilweg
• Clemensstraat
• Kennedylaan / Churchillaan
• N ievelsteenstraat
• Rimburgerweg
• Merksteinstraat
• Holzkuilerweg
• Openbare wandelpaden in

buitengebied Schouffertsbos
• Wandelroute langs de Worm
• Fringslaan (spoorzijde)

Omheinde losloopgebieden 

• Russelstraat
• Wackersstraat
• Veldhofstraat/- park
• Torenstraat

Uitloopgebieden 

• Loosbos
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Uitlaatroutes 

• Baalbruggerweg

• Berenbos
• Beukenstraat
• Kanunnik Ernstpad

• Kanunnik Kruyderpad
• Kerkvoetpad
• Openbare wandelpaden

buitengebied Berenbos
• Openbare wandelpaden

buitengebied Carisborg
• Openbare wandelpaden

buitengebied Beemden

• Openbare wandelpaden
buitengebied Rolduc

Uitlaatroutes 
• Boerenanstelerweg
• Bosweideweg
• Cranenweyerweg
• Crombacherstraat
• Dentgenbachweg
• Erenstei nerbosweg
• Gulperweg
• Hammijnstraat
• Hammolenweg
• Ham straat
• Herenanstelerweg
• KI oostera n ste I erweg
• Mensheggerweg
• Nieuw Erensteinerweg
• Nul landerbergsweg
• Oud Erenstei nerweg
• Oude Tunnelweg
• Parallelweg
• Sch ifferheidestraat
• Strijthagenweg

Omheinde losloopgebieden 

• Ailbertuslaan
• Baamstraat
• Feldbiss
• Henri Jonasplein
• Honeestraat
• Honeestraat I Nieuwstraat
• Luchesiusplein
• Nassaustraat
• Pricksteenweg

 

Uitloopgebieden 

• Dir. Cortenstraat

• Tunnelweg
• Vauputsweg
• Wa�welpad
• Wiebachtstraat
• Openbare wandelpaden buiten-

gebied Anstelvallei / Erensteinerbos
• Openbare wandelpaden buiten-

gebied kasteel Erenstein
• Openbare wandelpaden buiten-

gebied Hambos

Omheinde losloopgebieden 
• Salviaplein
• Strijthagenweg
• Op de Knip
• Spekhofstraat
• Sportstraat

Uitloopgebieden 
• Plateau Hamstraat
• Spoorzoeker
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