
  
 

Plan voor een goede en veilige 

hondenuitrenplek voor de bewoners 

van de Russische buurt en omgeving.  
 

 

Dit is een plan voor hondenbezitters en anderen, voortkomend uit de werkgroep Groen en 

Ontmoeten en gemaakt door werkgroep lid en bewoner Inge Opdam. 

 

Aanleiding 

Er zijn veel honden in de Russische buurt, het centrum en de wijk oude haven. Er zijn geen goede 

en veilige uitrenplekken. Honden poepen vaak op de geadopteerde groenplekken. Ook kunnen de 

honden nergens lekker rennen. De veldjes zijn veel te klein of liggen aan een 

weg/fietspad/voetpad. Zij rennen dan zo de rijbaan op, dat is voor zowel de honden, de eigenaren 

als ook de weggebruikers zeer gevaarlijk. De meeste wijkbewoners laten de hond daar niet los en 

gaan vaak ook met de auto naar een plek buiten de wijken waar je de hond even kan laten rennen. 

Wij pleiten voor een veilige en goede uitrenplek, het kan! 

 

Groen Provincialeweg: Houthavenkade bij Van Oudenare, Suzuki garage, Engie, enz. 

Veel hondenbezitters uit de Russische buurt laten de hond uit op de lange groenstrook bij de 

Provincialeweg. Dit loopt vanaf de Hogendijk tot aan het prachtige beeld van de houtwerker, naast 

het fietspad. Dit gras is ideaal voor een hondenuitrenplek. Een hek om het gebied (hoeft niet heel 

hoog te zijn), plant ook nog wat struiken en bloemen voor bijen en vlinders, rondom bankjes om 

de bomen, borden met regels, vuilnisbakken voor poepzakjes, graafplekje en wat speelelementen 

voor honden. 

Geschatte kosten op 15.000-20.000 afhankelijk van hoe duur het hek is. Er moet een grote poort 

in voor de maaimachine. Je kunt ook het hek ‘groen’ maken in overleg. Heel veel ideeën over! 

 

Ook fijn: 

Veldje bij Oude Haven: hier was een grotere hondenuitrenplek. Dit veld is te gevaarlijk omdat het 

grenst aan de Provincialeweg zonder afscheiding. Een groot deel is inmiddels in gebruik genomen 

als sportplek.  

Hiervoor geldt ook: hekwerk/groene afscheiding is zeer gewenst. Kosten: hangen af van hekwerk/ 

groen 

 

Hondenuitrenbos Oude Haven bij Den Uylbrug: dit uitrengedeelte kan vergroot worden in het bosje 

kunnen paadjes worden aangelegd en ook hier is de afscheiding met hek of ondoordringbaar groen 

gewenst zodat de honden de weg niet op kunnen rennen. 

 

Poeskinstraat: hiervoor is al het idee om een stuk groen te vergroten en hier een soort van park te 

maken. Met een omheining kunnen honden hier veilig loslopen. 


