
Losloopgebieden
In Nationaal Park De Maas-
duinen moeten alle honden 
aan de lijn. Er zijn geen uit-
zonderingen en voor het laten 
loslopen van uw hond kunt u 
een bekeuring ontvangen. Wilt 
u uw viervoeter toch graag 
laten ravotten? Dat kan in de 
twee speciale gebieden waar 
honden wel los mogen lopen:

Meer lezen….

Meer informatie vindt u op: 
www.np-demaasduinen.nl.
•	 Gemeente	Bergen:	www.bergen.nl;	
 0485-348383.
•	 Stichting	het	Limburgs	Landschap:	
	 www.limburgs-landschap.nl;	077-4737575.
•	 Staatsbosbeheer	www.staatsbosbeheer.nl;		
	 013-7074800.

Wandelen met de hond 
in Nationaal Park 
De Maasduinen

•	 bij	Boswachterij	Afferden		 	
 (10 hectare). Parkeren bij   
 de parkeerplaats 200 meter  
	 voorbij	Activiteitencentrum		
 De Zevenboom, Kapelstraat  
	 71	in	Afferden.		
•	 bij	het	Eendenmeer	in	
	 Nieuw	Bergen	(11	hectare).
 Parkeren bij de parkeer  
 plaats aan de Ceresweg   
 [Eendenmeer] in Nieuw-  
	 Bergen.	Bereikbaar	via	N271		
 door bordjes Eendenmeer te  
 volgen.

Deze folder is 
mogelijk gemaakt 
door: 



Laat u verrassen

De grote diversiteit van natuurgebieden geeft ruime mogelijk-
heden om heerlijk buiten met de hond te wandelen in 
Nationaal Park De Maasduinen. De regio Maasduinen vormt 
een afwisselende streek met fraaie en hoge rivierduinen, 
uitgestrekte heidevelden, gevarieerde bossen en talrijke 
vennen op de oostoever van de Maas in Noord-Limburg. 
Kortom talloze plekjes met een ongerepte uitstraling, waar 
u zich ver van de bewoonde wereld waant.  

Nationaal Park De Maasduinen is in beheer bij Stichting het 
Limburgs Landschap, de Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer 
en particuliere grondbezitters. Het Nationaal Park De Maasdui-
nen is ongeveer 20 km lang en ruim 4500 hectaren groot en is 
van landelijk en zelfs Europees belang vanwege het voorkomen 
van speciale landschapsvormen en bijbehorende plant- en 
diersoorten.

Samen op pad
Hondenbezitters trekken er 
graag op uit met hun viervoe-
ter. Even rennen in het bos 
of lekker spelen op de heide. 
Overal, met uitzondering van 
de losloopgebieden, moeten 
honden echter aan de lijn! 
Waarom is dat? Het antwoord 
ligt in het natuurlijke gedrag 
van de hond. Want ook al 

worden de meeste honden 
gehouden als gezelschapsdier, 
de hond stamt wel af van de 
wolf. Het dier heeft dan ook 
nog eigenschappen die ons 
hieraan herinneren zoals het 
jachtinstinct. In de bossen 
en natuurgebieden waar veel 
vogels en zoogdieren leven, is 
het voor een hond verleidelijk 
om op ontdekkingstocht te 
gaan. Dit heeft gevolgen voor 
de andere dieren. 
Daarnaast zijn veel recreanten 
ook niet gecharmeerd van 
loslopende honden. Zij zijn 
bang of  vinden het gewoon 
hinderlijk als honden aan 
hun snuffelen of tegen hen 
opspringen. 

Verstoring van de rust 
Bijna	alle	dieren	die	leven	in	
natuurgebieden zijn bang 
voor honden. De dieren 
schrikken op als er een hond 
in de buurt komt, ook al doet 
de hond ‘niets’. Hoewel niet 
altijd zichtbaar zijn er altijd 

gevolgen als een hond in de 
buurt komt. Daarom is het 
belangrijk dat honden aange-
lijnd zijn.

Broedplekken
Honden verstoren de broed-
plekken van vogels. Hierdoor 
wordt de kans groter dat 
deze vogels hun nest verlaten 
waardoor eieren en jongen 
gemakkelijk ten prooi vallen 
aan roofdieren.

Watervogels
Groepen	watervogels	gebrui-
ken waterplassen vaak als 

rust-	en	vluchtplaats.	Loslo-
pende honden kunnen de rust 
verstoren zodat ze moeten 
uitwijken naar minder ideale 
plekken.	Bovendien	verbrui-
ken de vogels bij het vluchten 
veel energie. Energie die ze 
vaak hard nodig hebben bij 
hun voor- en najaarstrek.

Hazen
In tegenstelling tot konijnen 
leven hazen net als veel 
andere kleine zoogdieren 
uitsluitend boven de grond. 
Ze hebben geen hol om in 
weg	te	kruipen.	Als	hazen	
worden achtervolgd door een 
hond, kunnen ze alleen maar 
hard wegrennen. Hebben de 
hazen jongen, dan kunnen ze 
deze na hun vlucht niet meer 
terugvinden en dus ook niet 
meer verzorgen.

Reeën en andere grote 
zoogdieren
Als	reeën	opgeschrikt	worden,	
raken ze in paniek en slaan 
ze op de vlucht. Dit geldt ook 
voor andere grote zoog-

dieren. De kans is groot dat ze 
dan tegen een hek aan lopen 
of verstrikt raken in prikkel-
draad. Ook gebeuren er vaak 
verkeersongelukken doordat 
dieren in paniek raken.

Grote grazers
In Nationaal Park De Maas-
duinen zetten de natuurbe-
heerders runderen, paarden 
en schapen in om het terrein 
te	begrazen.	Loslopende	hon-
den kunnen deze dieren ge-
makkelijk opjagen. Vooral als 
er jonge dieren bij de kudde 
zijn ontstaan er vaak gevaar-
lijke situaties. Dieren raken 
bijvoorbeeld zo overstuur dat 
ze een sloot niet meer zien 
en verdrinken, of ze worden 
gebeten.

Openstellingsregels
Bij	alle	toegangswegen	van	de	
natuurgebieden staan bordjes 
met de openstellingsregels. 
Heb respect voor de natuur 
en de andere bezoekers en 
houdt u aan deze regels. 


