
Geachte voorzitter, leden van de raad, collegeleden en andere aanwezigen

graag maak ik van de gelegenheid gebruik te pleiten voor het toegankelijk houden van De Bloemerd 

als uitlaatgebied voor hondenuitlaatdiensten. 

Toen ik 23 jaar geleden besloot van mijn passie mijn werk te maken, waren er nog niet veel 

uitlaatdiensten. Al snel bleek er een enorme behoefte aan een professionele uitlaat te bestaan, en 

moest ik met wachtlijsten werken, waar honden en hun bazen soms maanden op stonden. Inmiddels 

is mijn bedrijf ook gegroeid met meerdere collega's.

Er zijn nu meer uitlaatdiensten en de behoefte eraan is zeker niet afgenomen. Natuurlijk heb ik ook 

een bedrijfsbelang, maar wij vervullen een maatschappelijke functie. Denkt u eens aan al die mensen 

die een deel van de week geen tijd hebben voor hun hond, b.v. omdat ze moeten werken. Denkt u 

ook eens aan al die mensen die door ziekte, ongeval of ouderdom onvoldoende goed voor hun hond 

kunnen zorgen.

Bijvoorbeeld ( ik gebruik fictieve namen om de privacy van mijn klanten te waarborgen )

(Hier geef ik enkele voorbeelden van honden uit mijn groep die ik aanduid met Fikkie) 

Ik kan nog vele voorbeelden noemen, maar ik denk dat tegenwoordig de meeste mensen wel 

begrijpen dat wat al te makkelijk zou zijn om maar botweg te zeggen: neem dan geen hond of doe 

hem maar weg.

Goed voor de mensen! Maar ook goed voor de honden? Zeker wel. Ik zou dit werk niet zoveel jaar 

met zoveel plezier kunnen doen als ik niet steeds weer die blije koppies zag tijdens het uitlaten, en 

het gekwispel der staarten als ik ze ophaalde. 

Al 23 jaar loop ik op de Bloemerd, en al 23 jaar probeer ik dat op een verantwoorde manier te doen. 

De Bloemerd is in die tijd veranderd, de nieuwe wijk de leyhof is erbij gekomen wat meer drukte met 

zich mee bracht. Wij als bedrijf hebben daarop onze bedrijfsvoering op aangepast. De groepen zijn 

kleiner geworden en uiteraard liepen wij daar niet allemaal om het gebied niet te zwaar te belasten. 

Regelmatig komen wij bij elkaar om dit soort zaken te bespreken , en op een van deze samenkomsten 

is besloten dat ik als enige van ons bedrijf de Bloemerd als uitlaatgebied gebruik, daar het 

routetechnisch handig voor mij is en mijn groepen er het beste bij aansluiten qua aantal en wat zij 

nodig hebben. Ik doe de aangepaste groepen wat inhoud dat mijn honden in de regel wat ouder zijn 

en minder actief.

Ik persoonlijk, en wij als Kwispeldienst zijn daarom ook beslist niet tegen vormen van regulatie. Van 

belang is o.i. vooral:

• niet te grote groepen, max. 6 /7 honden, om controle te kunnen houden, 

• een goede selectie van de honden op gedrag om incidenten te voorkomen;

• naleven van regels: geen honden los laten waar het niet mag, poep opruimen;

•



• En een uitlaatdienst moet herkenbaar zijn , je zou kunnen denken aan een badge of iets met 

de bedrijfsnaam erop zodat mensen weten met wie ze van doen hebben. Zo voorkom je ook 

vergissingen dat uitlaatdiensten verkeerd worden aangezien. 

• Ook kun je eisen dat het bedrijf staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Een professionele uitlaat zal hier geen enkele moeite mee hebben, eventueel ( en wat mij betreft bij 

voorkeur) in de vorm van een vergunning of ontheffing. 

Want uiteraard dient overlast , wanneer aanwezig, aangepakt te kunnen worden maar dan wel nadat 

het in kaart is gebracht.

Ik hoop dat de Bloemerd toegankelijk blijft voor honden uit Leiderdorp. De honden die ik uitlaat 

zullen er baat bij hebben, net als hun bazen. Het zou onwenselijk zijn als zij naar een andere 

gemeente zouden moeten uitwijken , wat overigens ook nog eens gezien het reizen milieu 

onvriendelijk is.

Mijn wandelingen in de Bloemerd zijn veelal met honden uit de directe omgeving daarvan , voor de 

andere honden maak ik gebruik van de Klink en de Vlietlanden. Bovendien bestaan mijn groepen uit 

voornamelijk oudere honden die een verandering ook moeilijk zullen vinden omdat zij erg gehecht 

zijn aan hun oude vertrouwde rondje. Ik hoop dat u mijn standpunt in overweging wilt nemen.

Ik dank u voor uw aandacht.


