
            

Huijgenspark, ruimte voor bezoekers én voor honden 
 
Inleiding 
Het Huijgenspark kent een lange geschiedenis van gebruik. Ruim tien jaar geleden was het 
nog geregeld een plek voor zwervers. Overigens was het toen niet toegestaan voor honden.  
 
Er is veel veranderd. Het park is tien jaar geleden tot losloopgebied verklaard voor honden.  
Maar ondertussen is het de laatste jaren ook een plek geworden in de buurt waar bewoners 
en bezoekers in de zomertijd graag komen recreëren. En drie jaar geleden is het 
stoelenproject gestart, waarbij iedereen vrij gebruik mag maken van opgestelde tafeltjes met 
stoelen en ligstoelen die bij mooi weer worden uitgezet. Dit geeft extra woonplezier en 
kwaliteit aan onze buurt.  
 
Maar door het intensievere gebruik komen er ook wat knelpunten. Loslopende honden en 
baasjes die niet altijd hun hondenpoep opruimen botsen met de belangen van de 
recreërende bezoeker. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe oplossing voor het 
gezamenlijk gebruik. Dit betreft dan vooral het zomerseizoen en specifiek de (soms 
zeldzame, soms frequente) mooie zonnige dagen die zich lenen voor het gebruik van de 
strandstoelen en ook voor het zitten in het gras op een doekje.  
 
Voorstel 
Het voorstel van de werkgroep Huijgenspark is de functies van losloopgebied (voor honden) 
en recreatiegebied (voor bezoekers) van elkaar te scheiden. We creëren een aparte plek als 
losloopgebied en bestemmen het grasveld voor recreatie. Uitzondering op dit uitgangspunt 
betreft de wintermaanden als het grasveld maar weinig gebruikt wordt voor recreatie. Het 
voorstel wordt in de tijd en in de ruimte verder toegelicht. 
 
Opdeling in de tijd 
In de wintertijd is er geen knelpunt, dus kan in die periode de huidige situatie gehandhaafd 
blijven.  
 
Voorgesteld wordt in de zomerperiode (mei t/m september) restricties te stellen aan de 
hondenbezitters. Honden mogen dan alleen aangelijnd op de stenen paden lopen en niet 
meer op de grasveld (niet loslopend, niet aangelijnd). Uiteraard is altijd de opruimplicht aan 
de orde.  
 
Opdeling van de ruimte 
Om de hondenbezitters tegemoet te komen wordt een onderdeel van het park specifiek 
bestemd als losloopgebied. Hiervoor ziet de werkgroep verschillende opties:  
 

1. Deel A van het park (lengte is ca 100m , breedte van ca 16 m en smaller).  
2. Deel B van het park, de huidige kinderspeelplaats, daarvoor moet dan vervangende 

speelruimte gemaakt worden in deel C. 
3. Deel C. Het gedeelte met de ++++-arcering zou dan toegevoegd kunnen worden voor 

wat bredere ruimte. 
 
De drie mogelijkheden zijn verder uitgewerkt in bijgaande tekening. 
 
Tot slot 
Met dit voorstel komen er dus twee permanente losloopgebieden in de Stationsbuurt: het 
bestaande losloopgebied bij het Oranjeplein en een nieuw aan te leggen losloopgebied in het 
Huijgenspark. Buiten de zomerperiode is het grasveld van het Huijgenspark ook voor 
loslopende honden beschikbaar. 
 
In zowel het Huijgenspark als het Oranjeplein zijn (en blijven) twee hondenvrije speeltuinen / 
recreatieplekken beschikbaar. 
 
Uiteraard is medewerking, toestemming én financiering vanuit de gemeente noodzakelijk. De 
plannen van de werkgroep zijn nog niet met de gemeente besproken. 



 


