Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met:

G.Z-H/ Natuur- en recreatieschappen
Postbus 341

3100 AH Schiedam

Tel. 010 - 298 10 10
www.gzh.nl

Bureau toezicht & handhaving

Bij dit bureau kunt u melding doen van

incidenten.

E-mail toezichtgzh@pzh.nl

Tel. 010 - 298 10 10 (24 uur per dag)
Fax 010 - 298 10 20

www.recreatiezuidholland.nl

Wilt u meer weten over recreëren in de

natuur- en recreatiegebieden van ZuidHolland en de Grevelingen kijk dan op
www.recreatiezuidholland.nl

gzh/hond/rm/0309

Honden

in Rottemeren

Beste hondengeleider,
Recreatiegebied Rottemeren is een heerlijk
gebied om er samen met de hond op uit te
trekken. Er zijn in de diverse deelgebieden
volop mogelijkheden om het u en uw hond
naar de zin te maken. Zo zijn er speciaal voor
de honden zwemstranden en losloopgebieden.
Het Rottemerengebied is ook voor andere
recreanten om uiteenlopende redenen een
aantrekkelijk gebied. Om ieder op een
plezierige wijze zijn vrije tijd te laten besteden
zijn er regels gesteld.
In deze folder zetten we de regelgeving met
betrekking tot het verblijf met uw hond op een
rij.
Algemene regels
Overlast
De eigenaar, houder of verzorger van een
hond is verplicht er voor te zorgen dat de
hond geen overlast aan anderen bezorgt.
Regelgeving per deelgebied
Nessebos
In het Nessebos zijn honden het hele jaar
verboden. Dit verbod geldt ook voor
aangelijnde honden.

Zevenhuizerplas
In de periode van 1 april tot 1 oktober is het
nabij de zwemstranden verboden voor
honden. Dit verbod geldt ook voor aangelijnde
honden.

Hoge Bergse Bos
Hier kunt u met uw hond bijna overal
wandelen. Alleen in het natuurgebied aan de
noordzijde (“de Wybertjes”) moeten de
honden worden aangelijnd.

Zevenhuizerzoom
Aan de Zevenhuizerzoom kunt u bijna overal
wandelen met uw hond. Alleen in het
natuurgebied het Koornmolengat zijn honden
niet toegestaan.

Flora- en faunawet
Als hondengeleider heeft u ook met de Floraen faunawet te maken. Daarin staat dat uw
hond geen andere dieren mag verontrusten,
opsporen, vangen of doden. Dit geldt gus ook
in de losloopgebieden.

Bleiswijkse Zoom
Het gebied gelegen tussen de Merenweg,
Rottedijk (de botenhelling) en de Kooilaan
(het gebied achter het Elysium) is het gehele
jaar verboden voor honden. Dit verbod geldt
ook voor aangelijnde honden.
Op de noordelijke dagcamping (richting
Langevaart) is het zwemstrand in de periode
van 1 april tot en met 1 oktober verboden
voor honden. Dit verbod geldt ook voor
aangelijnde honden.
Lage Bergse Bos
Het gehele eiland waar de Schotse
hooglanders verblijven is het hele jaar
verboden voor honden, uitgezonderd de
geasfalteerde paden tussen de veeroosters.
Wel moeten de honden tussen de veeroosters
zijn aangelijnd.

Overtredingen
De handhavers van G.Z-H controleren de
regelgeving in het Rottemerengebied. De
meest voorkomende overtredingen staan
hieronder vermeld. Zie voor actuele
boetebedragen de website van het Openbaar
Ministerie www.om.nl.
Feitnr
F145b
F145a
F151
H463

Overtreding
Verboden een hond te laten lopen
op een zodanig aangewezen plaats
Hond los laten lopen waar een
aanlijngebod van kracht is
Niet voorkomen dat een onder zijn
hoede staande dieren voor de
omgeving hinderlijk zijn.
Niet verhinderen dat een dier dat
hem toebehoort in het veld dieren
opspoort

