
 

 

 

 

Persbericht, 6 april 2020 
 

“Zonde als de broedende weidevogels worden verstoord” 
 

Misschien dat u nu in deze moeilijke tijd, waarin we vooral binnen moeten blijven en niet onnodig de 

deur uit moeten er toch op uit moet om de hond uit te laten. Wanneer u buiten de bebouwde kom, 

op het platteland uw hond uitlaat, let er dan op dat honden daar niet altijd zijn toegestaan of los 

mogen lopen.  

 

Dat heeft een twee redenen:  

 

1. honden kunnen drager zijn van een virus dat neospora veroorzaakt, een ziekte die kan leiden 

tot doodgeboren kalveren bij vee. Uw hond kan gezond lijken, maar de ziekte wel 

overdragen via hondenpoep. Daarom zijn honden óók verboden in land waar op dat 

moment geen vee loopt. Het gras dat daar gemaaid wordt is voer voor de koeien en op die 

manier kan het vee toch besmet raken. Regel is: geen honden op boerenlandpaden!  

2. Honden die rondhollen op boerenland(paden) of wandelpaden vlak langs broedgebieden, 

kunnen de broedende weidevogels verstoren.  

 

Het Monnikenpad, rond de drie Egmonden, tussen Egmond en Heiloo, dit pad is het hele jaar open. 

Het loopt voor een gedeelte over het land van het agrarisch bedrijf Abdijboerderij van de familie 

Dekker, en honden zijn hier op dit gedeelte van het pad niet toegestaan. De heer Dekker stelt zijn 

land al 10 jaar open voor wandelaars.“ Ik moet toch nog steeds regelmatig wandelaars erop 

attenderen dat honden niet zijn toegestaan” zegt Dekker. “Meestal als ik uitleg dat honden via 

hondenpoep ziektes kunnen overbrengen op het vee, hebben mensen er wel begrip voor.” Maar 

Dekker is niet altijd in de buurt van het pad om mensen erop te wijzen.  

 

In de Zeevang loopt een stukje openbaar pad langs de weilanden van zorgboerderij Laan. Hier zijn 

veel weidevogels nu aan het broeden. “Het is toch zonde, dat door een enthousiast rond rennende 

hond, de broedende weidevogels verstoord worden?’’ want, zegt de heer Laan ‘’Uit bescherming 

verlaten zij het nest om de indringer weg te jagen, en als het dan koud is koelen de eieren in het nest 

te veel af.’’ Laan beaamt dat ook het gevaar van neospora hier speelt. In de weilanden langs het 

openbare pad grazen koeien, en ook wordt het gras gemaaid voor voer voor de koeien in de winter. 

‘’Wanneer er hondenpoep in het gras zit, kunnen de koeien ziek worden.’’ Des te meer reden om 

honden aan te lijnen in de buurt van weilanden en weidevogels.  

 

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hoopt dat door dit 

bericht mensen zich meer bewust worden van het gevaar of overlast van loslopende honden op het 

platteland. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wordt duidelijk gemaakt 

waar men wel of niet met een hond mag lopen. Water, Land & Dijken heeft subsidie aangevraagd 

voor meer verbodsbordjes voor volgend weidevogelseizoen.  

 

------------------------------------------ 

Voor de redactie: heeft u vragen over dit bericht? Dan kun u contact opnemen met Martine Bijman, 

m.bijman@waterlandendijken.nl of 06-25374307. 

 

Bijgaand beeldmateriaal bij publicatie onder vermelding van Water, Land & Dijken.  


