
waar kan  
mijn hond  
vrij spelen?
losloopgebieden  
op de kaart

slabroek

herperduin
bosweg, herpen

hoessenboslaan, berghem

udensedreef, schaijk*

steenbergen*

nistelrodeseweg - heescheweg

vorsselweg, heesch

bosweg, zeeland*

pnemstraat, uden
slabroekseweg, uden

 parkeerplaats

 informatiepunt

 hondenlosloopgebied 

  * voorjaar 2019 gerealiseerd

colofon 
Mogelijk gemaakt door het team De Maashorst.  
Meer toeristische informatie bezoekdemaashorst.nl  
Ontwerp en opmaak: huyswerk.nl

schaijkseweg, herpen

straatven, zeeland

doelenweg, uden



Struin door de wilde natuur van 

de Maashorst met aardbreuken, 

stuifduinen, bossen en heide.  

Baan je een weg langs bomen, 

beken en beesten. Spot de wisent, 

tauros en de Exmoorpony,  

de oorspronkelijke bewoners van 

het gebied. Ontdek de historische 

opgravingen, de oerschatten 

van de Maashorst. Leer van de 

boswachter over de wijst, de natte 

natuurparels van het landschap. 

Trek stevige wandelschoenen 

aan. Volg je oerinstinct en ga!

Samen met je hond wandelen door de bossen en over de stuif
duinen. Misschien spot je wel een van de wilde grazers. Geniet in  
dit natuurgebied samen met jouw viervoeter(s)! 

De Maashorst is een gebied waar de natuur het voor het zeggen 
heeft. Dat maakt het gebied stoer, spannend, ruw en echt. Als 
bezoeker ben je hier te gast om te komen genieten van die natuur. 
Speciaal voor honden zijn gebieden vrij gemaakt waar ze kunnen 
ravotten, rennen en spelen. Je herkent deze gebieden aan de bordjes 
zoals op de achterzijde afgebeeld. 

De paden en plekken waar je de hond weer aan de lijn moet doen, 
staan ook aangegeven. Door jouw hond aan de lijn te houden, help je 
mee om veel leed in de natuur te voorkomen. In de gebieden waar  
de grazers vrij rondlopen, is aangelijnd wandelen vanzelfsprekend.  
De kudde kan gestrest raken van honden die op hen afkomen.

Ook bezoekers kunnen van een loslopende hond last hebben. 
Sommige mensen zijn bang van honden. En er kunnen on geluk-
ken ontstaan met bijvoorbeeld ruiters of mountainbikers.

In de Algemeen Plaatselijke Verordening van De Maashorst 
gemeenten is bepaald dat honden aangelijnd dienen  
te zijn in de bossen daar waar dat aangegeven staat.  
Deze gedrags regel is terug te vinden op de toegangsborden 
naar het natuurgebied De Maashorst. Wie zich niet houdt  
aan deze regels riskeert een boete.

waar kan ik mijn hond laten rennen en spelen? 
en waar loopt de hond aan de lijn? 
Op de kaart (z.o.z.) zie je waar de losloopgebieden  

te vinden zijn en waar je kan parkeren. Er zijn 9 gebieden.  
Ook via bezoekdemaashorst.nl/hondenlos zie je  

de meest recente kaart met de gebieden.

waarom zijn er speciale losloopgebieden  
voor de hond aangelegd? 
Alle honden hebben een ‘jachtinstinct’. Als een hond ‘wild’ ruikt, 
wordt dat instinct geprikkeld en willen de meeste honden  
het dier opsporen. De geursporen die honden na  laten zorgen 
voor een langdurige verstoring in het bos. Bijna alle dieren in  
de natuur zijn bang voor honden. Komt een hond te dicht  
in de buurt, dan schrikken de dieren. Ze slaan op de vlucht of 
durven hun onderkomen niet meer uit. Dit kan dieren uitputten 
en verhongeren. Of tijdens het vluchten raken ze verstrikt  
in een omheining, schieten de openbare weg op, verwonden 
zichzelf en dit leidt soms tot de dood. 


