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’Dat weet ik niet, hoor. Je hebt er grote honden bij’
REPORTAGE
LOSLOOPROUTE
3 Experiment met loslooproute
voor honden gestart in nieuwbouwwijk Gravenburg
3 Proef met ’shared space’ duurt
tot oktober volgend jaar

’’

Zo’n
hondje wil
af en toe
eens de
ruimte

Door Hans Knijff
Groningen Ze hebben net even tijd om een
blokje om te gaan met hun jongste zoon, Boris. Het ventje zit kalm voor zich uit te kijken
in de wandelwagen. Henriëtte en Simon, liever geen achternaam in de krant, moeten
straks, om twaalf uur, weer bij school zijn om
hun oudste op te pikken, een joch van 5. ’Heel
eerlijk gezegd’ wisten ze niet dat ’hun’ wandelpad sinds maandag onderdeel is van de
loslooproute voor honden in Gravenburg,
een gemeentelijk experiment dat een jaar zal
duren.
Dat honden hier nu onaangelijnd rondlopen, was ze echter niet ontgaan. En ja, nu ze
er op letten: er staan ook nieuwe bordjes
langs het pad. "Ik heb het idee dat de hondeneigenaren hun verantwoordelijkheid wel nemen", denkt Simon. "Als je elkaar passeert,
roepen ze het dier naar zich toe, zodat het
niet tegen je opspringt. Maar we zullen zien,
het is nog wat vroeg natuurlijk om nu al conclusies te trekken." Zijn vrouw heeft op voorhand wel haar twijfels over de kruising van
de loslooproute met het fietspad dat dwars
door de wijk loopt. "Dat weet ik niet, hoor.
Kinderen fietsen over dat pad naar en van
school en dan kunnen daar nu ook honden
tussendoor rennen." Je hebt er grote honden
bij, verduidelijkt ze, en ook de jongste schoolkinderen, van 4 en 5 jaar, maken gebruik van
het fietspad.
Veel Groningse hondenbezitters hikken
aan tegen het nieuwe hondenbeleid in de
stad. De strengere regels schoten de Vereniging Hondvriendelijk Groningen van meet af
aan in het verkeerde keelgat. Volgens de vereniging zijn hondeneigenaren enerzijds en
wandelaars, fietsers en spelende kinderen
anderzijds best in staat rekening met elkaar

te houden. Op aandringen van de club heeft
de gemeente nu een route in en om Gravenburg uitgestippeld waar de theoretische zegeningen van shared space (gedeeld ruimtegebruik) kunnen worden getoetst aan de
praktijk.
Corrie Lap woont in Vinkhuizen en is zojuist naar Gravenburg gefietst. Haar oranjewitte kooikerhondje heeft ze, aan de lijn, met
zich laten oplopen. "Ik had erover gelezen",
wijst ze naar het loslooppad, even nadat ze

haar fiets op slot heeft gezet. "Zo’n hondje wil
af en toe eens de ruimte. Daar heeft tot voor
kort geen enkele ambtenaar in de stad ooit
aan gedacht, moet je nagaan." Ze gespt de lijn
los van de halsband van het dier. De hond bedenkt zich geen twee keer en trekt een sprint
over zeker 100 meter. Een vrouw met fiets
aan de hand doet een stap opzij, maar tevergeefs: het dier heeft zijn voorpoten al tegen
haar lichtblauwe broek geplant. Mevrouw
Lap komt al aangesneld. "Sorry mevrouw, het

spijt me vreselijk." Doet-ie anders nooit
waarschijnlijk.
Voorzitter Lucy Pijttersen van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen verwacht
veel van het experiment. "Eigenlijk zou er op
1 oktober ook een proef beginnen in het
Noorderplantsoen. Maar daar zijn buurtbewoners en hondenbezitters het nog altijd
niet eens over de precieze route. Jammer."
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¬ Loslooproute en fietspad
nabij de school
in Gravenburg.
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