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Honden zijn welkom in Rijswijk. U heeft in Rijswijk
talloze mogelijkheden om met uw hond een blokje om
te gaan of om een lange wandeling te maken. Ook zijn
er gebieden waar u uw hond eens lekker los kunt laten
lopen. 

Nieuwe regels
Helaas kunnen honden ook voor overlast zorgen. Zo
staat hondenpoep bij veel mensen hoog in de lijst van
ergernissen. Ook vinden veel mensen het vervelend
om loslopende honden tegen te komen. De gemeente
heeft daarom enkele regels opgesteld die voor
iedereen – hondenbezitters en andere mensen – de
overlast zoveel mogelijk beperken. Zo kan iedereen
optimaal genieten van alle wandelmogelijkheden in
het groene Rijswijk.

• honden moeten in heel Rijswijk aangelijnd zijn;
• honden mogen alleen in de daarvoor aangewezen
losloopgebieden los lopen;

• honden zijn - ook aangelijnd - verboden op kinder-
speelplaatsen, zandbakken, speel- en ligweiden en
barbecueplekken;

• hondenpoep moet altijd en overal onmiddellijk door
de begeleider van de hond worden opgeruimd en
die moet ook daarvoor de middelen kunnen laten
zien (speciaal daarvoor ontworpen zakjes zijn in
dierenwinkels te koop).

Houders van blindengeleidehonden en zogenoemde
hulphonden voor gehandicapten zijn vrijgesteld van de
aanlijn- en opruimplicht.

Waar wel en waar niet
In deze folder vindt u vier deelkaarten van Rijswijk.
Daarop staan de gebieden aangegeven waar uw hond
los mag lopen en waar hij niet mag komen. U kunt
deze folder gemakkelijk in uw jaszak of tas meenemen
als u uw hond gaat uitlaten.

Bekeuringen
De inspecteurs Inspectie Openbaar Gebied kunnen u
een bekeuring geven als zij zien dat uw hond losloopt
waar dat niet mag of dat u de hondenpoep niet
opruimt. De boetes bedragen: 
• aanwezigheid hond op een plaats waar dat niet
mag: 75 euro

• niet opruimen van hondenpoep: 50 euro
• loslopen waar dat niet mag:  50 euro
• geen halsband: 50 euro.

Informatie
U vindt meer informatie over de regels voor honden
op de website van de gemeente: www.rijswijk.nl 
U kunt ook terecht bij de balie Publieksvoorlichting in
het stadhuis aan het Bogaardplein 15. Deze balie is op
werkdagen geopend van 08.30 uur tot 14.00 uur en op
donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. 
Telefoon (070) 326 19 50, e-mailadres:
Publieksvoorlichting@rijswijk.nl 

Uw mening
Als u suggesties heeft om het hondenbeleid te ver-
beteren, dan kunt u deze melden bij de balie
Publieksvoorlichting in het stadhuis.

Meldingen en klachten
Meldingen en klachten over overlast door honden kunt
u kwijt bij het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon
(070) 326 19 99. Het meldpunt is bereikbaar op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
15.00 uur. U kunt uw klacht ook via de website van de
gemeente indienen. 
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Hondenkaart
Honden mogen loslopen op de volgende groenstroken en

–gebieden:

1. groenstrook langs Burgemeester Elsenlaan bij Park den

Burg

2. groenstrook langs Van Vredenburchweg bij Von Fisennepark

3. groenstrook langs Frans Halskade aan de kant van de kerk

4. groen bij Park Westhof

5. groenstroken in sportparken langs Huis te Landelaan bij

gemeentegrens

6. Broekslootkade

7. Nassaukade

8. groenstrook langs Huis te Hoornkade

9. Thierenskade

10. groenstroken langs Klipperstraat en Handelskade bij

Algemene Begraafplaats

11. groenstrook langs Burgemeester Elsenlaan tussen

Handelskade en Veraartlaan

12. groenstroken in middenberm Verrijn Stuartlaan

13. groenstroken in middenberm Diepenhorstlaan

14. groenstrook langs Sir Winston Churchilllaan tussen

Burgemeester Elsenlaan en Huis te Landelaan

15. groenstrook langs Huis te Landelaan tussen Generaal

Spoorlaan en ingang naar zwembad De Put

16. Park Huis te Lande

17. Cromhoutlaan

18. groenstrook tussen spoorbaan en Hoogkamerlaan

19. groenstrook in Prinses Beatrixlaan tussen Van

Vredenburchweg en Generaal Spoorlaan

20. groengebied in hoek Prinses Beatrixlaan/Guntersteinweg

(park Nieuwvoorde)

21. Park Overvoorde

22. groenstrook langs Schaapweg en Sammersweg

23. groenstrook langs Ranonkeldreef en Fresiadreef

24. groenstrook vanaf De Schilp langs Schaapweg tot Sir

Winston Churchilllaan

25. groenstrook langs Generaal Spoorlaan vanaf Minister van

den Tempellaan – Professor Meijerslaan tot hoek Minister

Talmalaan

26. groenstrook langs water Minister van den Tempellaan

27. groenstroken langs water Prinses Irenelaan

28. groenstroken langs water Prinses Margrietsingel;

29. groenstroken langs water Prinses Marijkesingel

30. groenstroken langs water Dr. H.J. van Mooklaan

31. groenstroken langs water Dr.H.J. van Mooklaan/Johanna

Westerdijkstraat

32. bermen langs voet-/fietspad vanaf de Eikelenburglaan

evenwijdig aan de Endehoekseweg

33. groenstrook langs Van der Kooijweg

34. groenstrook langs Hoekpolderweg

35. deel Wilhelminapark tussen Omloop, spoorbaan, Prinses

Beatrixlaan en voetpad in park

36. groenstrook Wilhelminapark tussen spoorbaan en Bospad

37. Wilhelminapark tussen A4, Ir. H.A. Haitsmapad,

Cananefatenpad, Bosgang

38. groenstrook langs weerszijden water Paukensingel

39. groenstrook langs spoorbaan – Klaroenstraat

40. groenstroken langs water Admiraal Helfrichsingel

41. groenstroken langs water Harpsingel

42. Wethouder Brederodelaan

43. Elsenburgerbos

44. groenstroken langs Lange Kleiweg

45. groenstroken langs de Zwaluwsingel

46. Vrijenban: een deel van de groenstrook tussen de twee

singels boven de Broekmolensloot. 

Honden zijn verboden:

1 op alle kinderspeelplaatsen, zandbakken, speel-
en ligweiden en barbecueplekken.

2 in onderstaande gebieden
A natuur- en recreatiepark Stadslandschap
B alle speel- en ligweiden in het

Wilhelminapark
C de speel- & ligweide in het Elsenburgerbos
D het speelveld in Park Steenvoorde
E het speelveld in Park de Voorde
F het speelveldje in Park den Burg
G het gebied rond de naald in het Rijswijkse Bos
H de speelveldjes in Huis te Hoornpark
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Deze brochure is een uitgave van de gemeente Rijswijk. 


