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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.  
 
Tijdens een eerdere bijeenkomst met de bewoners is een strandregeling voor honden voor 
het Huijgenspark als idee voorgesteld. Dit voorstel was onderdeel van een van de acht 
voorstellen voor verbetering van de het Huijgenspark van de werkgroep Huijgenspark (maart 
2018). De werkgroep Huijgenspark is gevraagd om specifiek de strandregeling voor honden 
verder uit te werken.  
 
Aanpak 
De werkgroep heeft het voorstel voor de strandregeling allereerst verder uitgewerkt en heeft 
vervolgens middels een soort mini-enquête in het park de belangstelling getoetst. De 
enquête is slechts een steekproef en niet representatief omdat het aantal reacties beperkt is 
en het slechts van korte duur was om deel te nemen. 
 
Nadere uitwerking van de strandregeling 
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.  
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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 zie bijlage. 
 
Samenvatting voorstel strandregeling 
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. 
 
Resultaat mini-enquête 
Op 5 juli 2018 hebben we met een aantal leden van de werkgroep in het park zelf een mini-
enquête gehouden waarbij we de strandregeling en de drie gebieden hebben getoetst.  
 
Tabel 1: Resultaat mini-enquête 
 Totaal Hondenbezitters Niet-

hondenbezitters 
Onbekend wss 

Hondenbezitters 
Reacties 82 31 40 11 
Voorstanders 36 2 34 0 
Tegenstanders 46 29 6* 11 
* tegenstander met name omdat ze andere oplossingen zien, bijvoorbeeld losloopveld onder de 
bomen 
 
Tabel 2: Resultaat per losloopgebied tussen voor-  
en tegenstanders. 
 Totaal Voorstanders Tegenstanders 
Gebied A 21 20 1 
Gebied B 16 4 12 
Gebied C 11 7 4 
 
 
Tijdens de mini-enquête en ook tijdens gesprekken daarna in het park merkten we dat het 
onderwerp ‘honden in het park’ een zeer gevoelig en beladen onderwerp is. Ook in de 
werkgroep zelf merkten we dat het onderwerp door de emoties die het oproept lastig te 
bespreken is.  
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Conclusie werkgroep Huijgenspark 
Onze conclusie is dat we te maken hebben met een patstelling. Hondenbezitters hebben 
belang bij de status quo en zien derhalve niks in de voorgestelde regeling. Niet-
hondenbezitters zien wel graag een verandering. Ook over de permanente losloopzone is 
geen overeenstemming. 
 
Aanbeveling werkgroep Huijgenspark 
Als werkgroep kunnen wij deze patstelling niet doorbreken. Daarom geven we de opdracht 
terug aan de gemeente Den Haag. Onze aanbeveling is om een onafhankelijke en externe 
partij in te schakelen (dus niet de Gemeente Den Haag zelf maar een soort mediator) die ons 
helpt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een partij die het proces zo kan inrichten 
dat de verschillende gebruikers in het park constructief met elkaar in dialoog kunnen gaan en 
daardoor gezamenlijk tot een leefbare oplossing kunnen komen.   
 



 


