Wandelen
Dagelijks laten vele baasjes
hun hond uit. De één maakt
een kort rondje, de ander trekt
er langere tijd voor uit om de
hond de behoefte te laten doen
en te laten rennen.
Het lijkt zo logisch om de hond
los te laten lopen in weilanden
en bermen in het buitengebied.
Is dat ook zo?

met uw hond in het
Vechtdal in Overijssel?
Mogelijkheden genoeg!
In het Vechtdal is veel te beleven, te zien
en te doen. Ook voor u samen met uw hond.
Met de kaart bij de hand kunt u uw eigen
hondenroute bepalen.
Veel wandelplezier!

Hondenuitwerpselen
in koeienvoer,

bah wat vies
Mijn hond
doet geen
kwaad….

Als de vrolijke viervoeter zijn behoefte doet in het weiland of in
de bermen, komt de poep in het
voer van de koeien. De boer maait
namelijk het gras en geeft dit aan
de koeien. De koeien eten met
het gras ook de hondenuitwerpselen op. Eigenlijk best wel vies. En
het kan ook nog eens abortus bij
koeien veroorzaken, want de hond
kan drager zijn van de ziekteverwekker Neospora.

En hoe zit het dan
met de uitwerpselen
van de koeien zelf?
Op het land liggen ook koeienvlaaien, deze komen óók in het
voer terecht. Ook wel vies maar
minder erg want het is diereigen
én de koe kan er geen schade
mee oplopen.

of toch wel?

Regels voor hondenbezitters:

Wat kan een loslopende hond
voor kwaad doen? Mijn hond
doet toch niets? En toch is dat
helaas niet waar. Honden kunnen
gastheer zijn van de ziekteverwekker Neospora die spontane
abortus bij koeien veroorzaakt.
Daarnaast kunnen ze de rust
verstoren van flora en fauna.
Ook mederecreanten hebben wel
eens last van blaffende, opspringende en/of loslopende honden.
Opgestelde regels zijn misschien
niet bij iedereen bekend. Gezond
verstand hebben gelukkig alle
hondenbezitters wel.
Dus ruim de hondenpoep op
en laat de hond alleen los op
terreinen waar het aangegeven
staat. Een hond aan de lijn of
onder appèl vindt het ook fijn
om buiten te zijn.

•

•
•

•

APV: Iedere gemeente heeft een
eigen APV met verordeningen waaraan elke hondenbezitter zich moet
houden. Ook de terreinen waar
honden onder appèl vrij mogen los
lopen zijn hierin aangegeven.
Flora en Fauna wet: een nationale
wet die de bescherming van dieren plantsoorten regelt.
Waterschap Richtlijnen: De waterschappen hebben onderhoudspaden en dijken waar mogelijk
opengesteld en hebben daarvoor
regelgeving opgesteld.
Landschapsbeheer: ook landschapsbeheerders kunnen regels
vastleggen voor bepaalde gebieden.

Alle informatie voor het Vechtdal
is terug te vinden op:
fb.com/hondeninhetvechtdal
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Honden niet
toegestaan
Op opengestelde onderhoudspaden
van het waterschap is het beleid
van het waterschap van toepassing. Voor de overige paden en
wegen geldt het gemeentelijk APV.
Kijk op de website van de waterschappen en de gemeenten om het
hondenbeleid te checken of kijk
op fb.com/hondeninhetvechtdal

Bostheater

De gegevens op deze kaart zijn afkomstig van het
Waterschap Groot Salland, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, gemeenten Zwolle,
Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Aan deze kaart
kunnen geen rechten worden ontleend.

We zijn er ons van bewust dat in de loop der tijd
aanpassingen plaats kunnen vinden. Let daarom
dus ook altijd op de aanwijzingen ter plekke.
Zwolle 2014

Hond gastheer van ziekteverwerker kan zijn?

Stttt,

een ree in de buurt
of op de weg?
Het Vechtdal staat bekend om
het prachtige buitengebied.
Niet alleen mensen genieten
hiervan. Ook reeën, dassen,
eekhoorns, konijnen, hazen en
tal van andere dieren voelen
zich vrij in het Vechtdal. Wat
u misschien niet weet is dat
honden de rust van flora en
fauna verstoren. Al die voetstapjes van al die loslopende
honden veroorzaken veel meer
onrust dan dat u misschien
denkt. Het kan zijn dat een
ree zomaar de weg oversteekt
omdat het schrikt van een
loslopende hond. Reuze pech
als er op dat moment ook een
auto of fietser zich op die weg
bevindt.
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Het is eigenlijk een heel vreemd fenomeen. De hond kan door het poepen in
de velden ervoor zorgen dat een koe een
ongeboren kalf aborteert. En we hebben
het dan over alle honden zoals de boerderijhond, de hond uit de buurt, uit de stad
of dorp. Honden kunnen namelijk gastheer van de parasiet Neospora caninum
zijn. Hij / zij brengt door middel van de
ontlasting de parasiet over op de koeien.
En dan hoeven de koeien niet eens in
de wei te staan. De koe eet namelijk het
gemaaide gras of geoogste maïs met de
hondenpoep op in de stal. Koeien die
hun ongeboren kalfjes verliezen vindt
niemand leuk.

Hoe wordt de hond
gastheer?
Om gastheer van de Neospora parasiet te
worden, hoeft de hond niet veel moeite
te doen. Hij/zij neemt besmet materiaal
van het rund gemakkelijk op, bijvoorbeeld een verworpen vrucht, nageboorte
of vruchtwater. Ook kan de besmetting
plaatsvinden van teef op puppies tijdens
de dracht. Een vicieuze cirkel is zo
gemaakt die grote gevolgen kan
hebben voor de koeien en kalfjes.

In het Vechtdal werken veel
partijen samen om ervoor te
zorgen dat de hond welkom
blijft in het Vechtdal én dat
hun bazen en bazinnen meer
weten over het uitlaten in het
Vechtdal. In wetgeving zijn
regels vastgelegd. Ook door
bewustwording verwachten de
samenwerkende partijen dat
het Vechtdal de streek blijft
waar iedereen graag woont,
werkt, leeft en recreëert.
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