Hondenlosloopweides
in Kortenberg
Kortenberg telt heel wat gezinnen met een hond. Lang niet iedereen heeft daarom ook een
grote tuin om de hond vrijuit te laten lopen. Ravotten met de hond in openlucht? Dat kan!
Kortenberg heeft twee losloopweides voor honden.
Locatie en bereikbaarheid
De hondenlosloopweide in Everberg ligt aan de Galgenstraat, te vinden tussen de
Molenstraat 106 en ‘kapel van de heilige familie’ te Everberg.
De hondenlosloopweide in Erps-Kwerps vind je in de buurt van het bezoekerscentrum Groene
Vallei (Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Erps-Kwerps) via voetweg 95.
Beide losloopweides beschikken over een beperkt aantal parkeerplaatsen onmiddellijk
aan de losloopweide. Op amper 10 minuten wandelafstand bereik je (via de Ziptstraat) de
parking ter hoogte van Annonciadenstraat 21 in Everberg of de parking ter hoogte van het
Sint-Pietersplein 15 in Erps-Kwerps (via de Kasteelstraat).

Wandelroutes in de buurt
Wandeling in Everberg:

Wandeling in Erps-Kwerps:

Wandelen aan de leiband

Aangelijnd staat netjes. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je er de
natuur, andere wandelaars en jouw hond mee beschermt.

Houd je hond gezond
Loslopen in de natuur is niet altijd veilig. Een andere hond of opschrikkend wild kan je hond
verwonden. Afgedwaalde viervoeters zijn helaas vaak het slachtoffer van een aanrijding.
Bovendien verkennen loslopende honden het hoge gras en de struiken naast de wandelpaden,
zo lopen ze meer kans op een ziekte of teken.
Bescherm de natuur
Een hond hoeft niet te bijten om een dier te kwetsen. Een geurspoor op een jong kan
voldoende zijn om verstoten te worden door de ouders. Ook vogels die op de grond broeden
en hazen en konijnen lopen gevaar bij loslopende honden.
Houd het veilig voor iedereen
Een onbekende hond kan beangstigend zijn en kan anders reageren dan je verwacht.
Bijtincidenten met wandelaars of joggers gebeuren vaker dan je denkt.
De wet
Artikel 94 van de algemene bestuurlijke politieverordening bepaalt dat honden op openbare
plaatsen in Kortenberg altijd aangelijnd moeten zijn. Je riskeert een boete als je dat niet
doet.

Ravotten zonder leiband

De hondenlosloopweides zijn de plek bij uitstek voor honden om zich uit te
leven, rond te snuffelen, te graven, te rollebollen én te socialiseren.

Wat is een hondenlosloopweide?
Een hondenloopweide is een omheinde, openbare zone waar honden kunnen rennen, spelen
en ravotten met andere honden. Dat doen ze onder toezicht van hun baasje, zodat die kan
ingrijpen als het spelen uit de hand loopt. Het gras in deze zone spaart de gewrichten en
pootjes van jouw viervoeters tijdens het lopen. De natuurlijke aanleg biedt jouw hond meer
afwisseling, speelkwaliteit en een betere fysieke conditie dan een klassieke tuin.
Het reglement
Om alles vlot te laten verlopen dienen een aantal regels in acht te worden genomen.
• De terreinen zijn elke dag open van 7 tot 22 u.
• Agressieve en/of bijtende, loopse, besmettelijke of gekwetste honden, of honden met
vlooien of andere parasieten zijn niet toegelaten.
• Elke hond dient een halsband of harnas te dragen, zodat de begeleider de hond
onmiddellijk kan aanlijnen indien nodig.
• De begeleider ruimt de uitwerpselen van de hond op en deponeert deze in de vuilnisbak.
Het volledige reglement voor gebruik van de hondenlosloopweide vind je terug op de
gemeentelijke website.

Wandelingen
in Kortenberg
De losloopweides liggen nabij natuurgebied en talrijke buurt-en voetwegen. Trek je
wandelschoenen aan en laat je verrassen langs de mooiste plekjes van onze gemeente.
Een geprinte versie van de wandelkaarten kan je aanvragen via Dienst Omgeving.

Hondenwandeling Erps-Kwerps

Wandeling in Everberg:

Wandeling in Erps-Kwerps:

Dienst Omgeving
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be
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