
Teylingen meest
hondvriendelijke gemeente 
Op Werelddierendag, 4 oktober, werd gemeente Teylingen door de Raad van Beheer 
en Koninklijke Hondenbescherming uitgeroepen tot meest hondvriendelijke gemeen-
te van Nederland. Na een oproep aan hondenliefhebbers werden er vijftien gemeen-
ten genomineerd. Een jury van deskundigen selecteerde drie gemeenten die nader 
werden onderzocht en beoordeeld. Gemeente Teylingen kwam als beste uit de bus.

Staand v.l.n.r.: wethouder 
Heleen Hooij, directeur Raad 

van Beheer Rony Doedijns, 
Hondenbescherming-direc-
teur Daphne Groenendijk, 
RvB-voorzitter Hildeward 
Hoenderken en wethouder 

Reny Wietsma. Zittend: 
hond Syb en presentatrice 

Annemarie Brüning.
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In Nederland leven zo’n 1,9 miljoen honden. Dat 
betekent dat één op de vijf huishoudens een hond 
heeft. Voor iedere hondenliefhebber is het dan 
ook van groot belang dat zijn of haar gemeente 
een goed hondenbeleid hanteert. Om dit te 
stimuleren, lanceren de Raad van Beheer en de 
Koninklijke Hondenbescherming een nieuw 
initiatief: de jaarlijks verkiezing van de meest 
hondvriendelijke gemeente van Nederland. 

Hondenbeleid
Hondvriendelijk gemeentebeleid dient niet alleen 
gericht te zijn op het zorgen voor voldoende 
faciliteiten, zoals speciale hondenpoepafvalbak-
ken en gratis poepzakjes, maar ook op het 
creëren van een acceptabel aantal losloop- en 
uitlaatgebieden. Daarnaast is het essentieel dat er 
een echte dialoog is tussen de gemeente, honden-
bezitters en niet-hondenbezitters om eventuele 
problemen samen op te lossen. 
Gelukkig is in veel gemeenten de hondenbelas-
ting al afgeschaft. De Hondenbescherming en de 
Raad van Beheer zijn tegen de heffing van deze 
belasting als die alleen wordt gebruikt voor 
algemene middelen. Als doelbelasting kan de 
belasting zinvol zijn, omdat de opbrengsten dan 
ten goede komen aan voorzieningen voor honden 
en hun eigenaren. Helaas wordt de belasting 
hiervoor maar zelden gebruikt. In de beoordeling 
van genomineerde gemeenten is naar dit aspect 
dan ook goed gekeken. 

Top drie
Om te weten welke gemeenten goed werken aan 
een afdoend hondenbeleid, deden de Raad van 
Beheer en de Hondenbescherming een oproep 
onder 30.000 hondenliefhebbers om de gemeente 
van hun keuze te nomineren. Uit de binnengeko-
men nominaties koos de jury een top drie: in 
willekeurige volgorde de gemeenten Dronten, 
Heemstede en Teylingen. Uiteraard is veel tijd en 
energie gestoken in het beoordelen van deze drie 
gemeenten. Een team van beoordelaars en een 
videoploeg zijn er poolshoogte gaan nemen en 
hebben zorgvuldig kennisgenomen van de 
belangrijkste voorzieningen voor honden. Daar 
kwamen verwachte, maar ook verrassende zaken 
uit naar voren, waardoor de keuze voor de 
winnaar duidelijk werd. Een zo’n verrassing was 
dat er in een bepaalde gemeente wel losloop-
gebieden waren aangewezen, maar dat die vaak 
ook werden doorkruist door fietspaden – wat met 
elkaar in conflict is. 
De video’s uit de drie gemeentes zijn gepubli-
ceerd op de socialmediakanalen en websites van 
de Raad van Beheer en de Hondenbescherming, 
waarna leden en geïnteresseerden de video’s 
konden ‘liken’. Deze likes telden voor een derde 
mee in de uiteindelijke beoordeling.

Teylingen wint!
Uiteindelijk koos de jury, bestaande uit deskundi-
gen van de Hondenbescherming en de Raad van 
Beheer, Teylingen tot winnaar van 2022. In 
Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) 
zijn in verhouding tot het inwonersaantal en 
oppervlakte de meeste losloopgebieden voor 
honden. De gemeente heeft omheinde losloop-

Raad van Beheer-dicteur Rony Doedijns wordt geïnterviewd 
door presentatrice Annemarie Brüning.
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STICHTING PLATFORM 
HONDENVRIENDEN 
Stichting Platform Hondenvrien-
den overlegt met de gemeente 
Teylingen over maatregelen voor 
honden, met name over de fel-
begeerde losloopgebieden. 
Woordvoerder Van der Vlist: 
“Wij bevorderen dat losloopgebie-
den al in de planning van nieuw-
bouwwijken worden meegeno-
men. Maar meer in het algemeen 
overleggen we met de gemeente 
waar verbeteringen in het honden-
beleid mogelijk zijn, en of er ook 
nog extra losloopgebieden kunnen 
komen.” Inmiddels heeft de 
gemeente Teylingen al zo’n 
twintig losloopgebieden.



“Enorme eer”
“Het is een enorme eer om als eerste gemeente deze 
bijzondere prijs in ontvangst te mogen nemen”, aldus een 
opgetogen wethouder Reny Wietsma. “Ik had natuurlijk de 
hoop dat we zouden winnen, zeker omdat onze inwoners 
zeer betrokken zijn bij het hondenbeleid. Als gemeente 
luisteren we goed naar de inbreng van de hondenbezitters, 
die verenigd zijn in de Stichting Platform Hondenvrienden. 
Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als 
gemeente realiseren we ons ook dat veel inwoners veel 
plezier aan hun huisdier beleven. De prijs geeft aan dat we 
het qua hondenbeleid goed doen in Teylingen en daar ben 
ik ontzettend blij mee. En natuurlijk zetten we ons beleid 
voort, ook in de nog te realiseren nieuwbouwwijk Nieuw 
Boekhorst. En het kan altijd beter, want ook in het 
juryrapport stond nog een klein aantal aandachtspunten, 
zoals de verkeerde plek voor een bankje bij een hek. Dat 
pakken we zeker aan.” 

Prolongatie in 2023
De verkiezing is een succes gebleken en zal in 2023 herhaald 
worden. Gemeente Teylingen zal dan als winnaar van 2022 
in de jury plaatsnemen. De Raad van Beheer hoopt dat veel 
andere gemeentes door dit uitstekende hondenbeleid 
geïnspireerd zullen worden en volgend jaar meedoen met 
de verkiezing. Behalve Teylingen, Dronten en Heemstede 
werden dit jaar ook Arnhem, Emmen, Hof van Twente/
Markelo, Leeuwarden, Rotterdam, Schijndel (NB), 
Valkenswaard, West Maas en Waal, Westerwolde, 
Zandvoort en Zeewolde genomineerd. Wellicht maakt een 
van deze gemeenten kans om volgend jaar alsnog tot de 
meest hondvriendelijke gemeente te worden uitgeroepen. 

veldjes en er is op eiland Koudenhorn in War-
mond een hondenzwemstrand dat het hele jaar 
door vrij toegankelijk is. Er wordt geen honden-
belasting geheven en toch zijn er in de hele 
gemeente ruim voldoende gratis poepzakjes en 
afvalbakken om deze in te deponeren. En 
misschien wel het belangrijkste: het bewoners-
platform, Stichting Platform Hondenvrienden 
(zie kader pag. 43), dat overlegt met de gemeente 
bij aanleg van nieuwe wijkjes en herinrichtingen 
om de voorzieningen voor onze geliefde viervoe-
ters te optimaliseren. Dat er geluisterd wordt 
naar hondenbezitters is werkelijk een zeer 
positief punt in de beoordeling. Daar kunnen 
andere gemeentes van leren, zo vindt de jury. 

De gemeente Teylingen heeft veel groen en ruimte om 
losloopgebieden aan te wijzen.
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NOMINEER EEN GEMEENTE 
VOOR 2023 
De verkiezing van de meest hondvriende-
lijke gemeente krijgt in 2023 een vervolg. 
Nomineer nu alvast jouw favoriete 
gemeente voor de editie van volgend jaar. 
Dat kan door een e-mail te sturen naar 
communicatie@raadvanbeheer.nl. 

Bekijk de video’s over de prijsuitreiking en de 
gemeenten Teylingen, Dronten en Heemstede op 
www.youtube.com/raadvanbeheer/vlogs4dogs.        


