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Geachte heer, mevrouw, 

Door de gemeente Amstelveen en de gemeente Amsterdam is het Bosplan 2020-2030 voor inspraak 
ter inzage gelegd. Tot 30 juli 2020 kunnen wij onze reactie op het plan kenbaar maken. Dat doen wij 
bij deze. Wij zijn de  hondenuitlaatservices die gebruik maken van het Amsterdamse bos, namelijk: 

 

1.          De Hondentante 

2. Hondenuitlaatservice uitgeraasd; 

3. Hondenuitlaatservce Outlet!; 

4. Hondenbusje; 

5. De Wandeltante; 

6. Personal Paws 

7. Blaf 

8. Dogz hondenuitlaatservice; 

9. Olivier’s Honden Express; 

10. Jerry Hondenuitlaatservice; 

11. Stapper dogs; 

12. Uitgelaten 

13. Donald Dog; 

14. Trippel Hondenuitlaatservice; 

15. OnY va Uitlaatservice Amstelland 

16. Blits Uitlaatservice; 

17. Michaels 

18. The Dog Butler 

19. Woef 

20.         Amsteldogs 

22. Just Es 4Dogs  



23.       Gaat ie mee uit 

24.       Kate`s Walk About 

 

 

 

Wij hebben kennis genomen van het concept-bosplan en stellen vast dat de mogelijkheden voor 
zowel het los- als aangelijnd lopen met honden substantieel wordt ingeperkt ten opzichte van de 
huidige mogelijkheden waarbij honden in het overgrote deel van het bos mogen loslopen; zie de 
hondenzoneringskaart Amsterdamse bos van 6 februari 2020, welke kaart overigens al een beperking 
vormt ten opzichte van sommige van onze vergunningen. 

 

Door deze ingrijpende en buitenproportionele inperking worden wij zwaar in onze economische 
belangen getroffen. Dat geldt te meer onder de huidige actuele feiten en omstandigheden, dat door 
de ingrijpende corona-maatregelen de mogelijkheden al enorm zijn beperkt en naar verwachting ook 
in de toekomst voor een deel beperkt zullen blijven. 

 

Wij vertegenwoordigen met elkaar ruim 1700 honden die wekelijks door ons worden uitgelaten. Dat 
zijn 1700 hondenbezitters die geraakt zullen worden door dit beleid dat de facto voorziet in een 
versneld uitsterfbeleid zonder een deugdelijke oplossing voor deze 1700 gezinnen aan te reiken. 

 

Alhoewel gesteld wordt dat het doel van het plan is om de natuur nog meer te beschermen en 
verbeteren, terwijl er ruimte blijft voor vrijetijdsbesteding, zien wij dat voor wat betreft de 
mogelijkheden voor hondenbezitters en hondenuitlaatservices niet terug in de uitgangspunten en 
ambities van het plan. 

 

Zo staat op pagina 12-13 van het concept- Bosplan een getekend overzicht van feiten en gegevens 
over het bos, maar worden wij onder het kopje ondernemers niet genoemd en loslopende honden 
onder het kopje ergenissen wel. Dat geeft een gekleurd en eenzijdig beeld van de feitelijke situatie. 
In het gehele plan klinkt deze gekleurdheid door doordat individuele hondenbezitters en wij als 
legale hondenuitlaatondernemingen op één hoop worden gegooid onder het kopje  loslopende 
honden. Dat dekt naar onze mening de lading niet en schaadt onze belangen. En die belangen zijn 
zoals gezegd groot. 

 

Als professionele ondernemingen kunnen wij – met onze meer dan 1700 honden per week - in de 
regio alleen in het Amsterdamse bos terecht, omdat het zowel in Amstelveen, als in Amsterdam het 
vrijwel overal verboden is om honden los te laten lopen en dit dus de enige plek van enig formaat is 
waar wij terecht kunnen. Lopen wij thans op gespreide locaties en op de minst drukke momenten 
van de week, namelijk van maandag tot en met vrijdag als werkend Nederland geen tijd heeft om zelf 
de hond uit te laten. Als het nieuwe bosplan van kracht wordt zullen we met dezelfde hoeveelheid 
ondernemingen, mensen en honden op een kleiner oppervlak moeten concurreren met elkaar en 



andere functies. De kans op confrontaties en moeilijkheden wordt daarmee eerder groter, dan 
kleiner. Honden mogen dan immers alleen nog (los)lopen in de activiteitenzone en de 
activiteitenzone wordt verkleind tot alleen de randen van het Bos (p. 42 en 45 van het concept 
Bosplan). 

 

Het bosplan miskent met deze aanpak dat juist wij géén bijdrage leveren aan de gepretendeerde 
bezoekersdruk als genoemd in bijlage 8 van het concept-Bosplan, maar eerder aan de oplossing 
daarvan. Immers, niet alleen zorgen wij nu voorspreiding van de drukte, maar ook voor minder 
drukte. In plaats van 8 hondenbezitters met 8 honden in 8 auto’s komt er nu 1 busje met 1 
begeleider en 8 honden in het bos. Doordat deze honden door de weeks op rustige tijden worden 
uitgelaten, is er voor de individuele hondenbezitters minder urgentie om in de drukke weekenden 
met hun viervoeters naar het bos te komen. De honden hebben immers al voldoende 
lichaamsbeweging gehad! De huisregels van het Amsterdamse bos waar wij ons uiteraard keurig aan 
houden zorgen er voor dat er geen rommel ontstaat. 

Niet alleen minder druk, maar dus ook een betere bereikbaarheid en een betere omgeving door de 
ruime opzet en spreiding van de huidige hondenlosloopgebieden. Daarenboven ontlasten wij de stad 
door met de honden in het Amsterdamse bos te lopen. 

 

Verder leveren wij een substantiële financiële bijdrage aan de exploitatie van het bos door de 
jaarlijks verschuldigde leges voor onze vergunningen. Ook dit aspect wordt niet onderkend in het 
door ons bestreden bosplan. 

Er wordt gesteld dat met de ondernemers is overlegd voor input van het plan, maar wij zijn niet 
gehoord. Dat is ook niet zo vreemd, maar wel onterecht en willekeurig, aangezien wij ook niet onder 
de ondernemers op pagina 12 van het concept Bosplan staan gerubriceerd. Wij hebben de indruk dat 
wij per ongeluk over het hoofd zijn gezien en vernemen dan ook graag met welke ondernemers wél 
is overlegd, voor zover nodig met een beroep op de Wob. Wij hebben de indruk dat dit vooral de 
horeca en evenementen-organisaties zijn. Wij misgunnen niemand zijn plek in het bos, maar juist 
horeca en evenementen vormen een onevenredige belasting van de natuur en brengen veel 
geluidoverlast en vervuiling met zich mee. Door meer ruimte aan de verEfteling van het 
Amsterdamse bos te bieden, meer horeca, meer strand, meer evenementen en óók het gekunsteld 
aanleggen van een hondenuitlaatstrandje en hondenspeelplaats wordt met dit bosplan eerder het 
tegendeel bereikt, namelijk dat de natuur ten onder gaat aan al die intensieve functies, dan dat er 
meer bescherming en verbetering van de natuur wordt geboden. 

 

Wij waarderen de inzet van uw gemeenten om voor het Amsterdamse bos duidelijk beleid vast te 
leggen, maar verzoeken u daarbij meer aandacht te geven aan en rekening te houden met 
hondenbezitters in het algemeen en onze belangen als commerciële hondenuitlaatservices in het 
bijzonder, Daarbij wijzen wij u erop dat volgens een in opdracht van het Ministerie van EZ opgesteld 
rapport “Feiten & Cijfers gezelschapsdierensector 2015” in Nederland in 2014/2015 circa 1,5 miljoen 
honden werden gehouden in Nederland. Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft een hond 
als gezelschapsdier. Het Amsterdamse bos wordt jaarlijks door circa 5 miljoen mensen bezocht. Wij 
vernemen graag hoeveel procent daarvan hondenbezitter is. Deze cijfers zijn ten onrechte niet 



opgenomen in het concept-Bosplan, waardoor ons inziens de belangen van (een van) de  
belangrijkste groep gebruikers van het bos onvoldoende uit de verf komen.  

 

Concluderend, met inachtneming van het voorgaande bepleiten wij dan ook met klem de 
instandhouding van de bestaande hondenlosloopmogelijkheden en deze vooral niet met alle andere 
recreatieve activiteiten te centreren in de activiteitenzone. Er is geen behoefte aan een gekunstelde 
oplossing in de vorm van een hondenspeelstrand of speelplaats. Wij zijn heel tevreden met het 
huidige bos en haar mogelijkheden.  

 

Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om met een afvaardiging bij het vervolg van het 
participatietraject betrokken te worden. 

 

 

 

 

Tot slot hebben wij steunbetuigingen van onze cliënten; een hele belangrijke groep 
belanghebbenden bij de ongemoeide voortzetting van de huidige losloopgebieden in het 
Amsterdamse Bos, die wij bijsluiten. 

 

Graag vernemen wij van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hondenuitlaatservice Outlet !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Hondenuitlaatservice Outlet !  en haar cliënt ondersteunen de 
inspraakreactie van de regionale uitlaatservices van 30 juni : 

 

Naam; 

 

Naam hond ; 

 

Adres; 

 

Handtekening; 

 
 

 

 

Mail naar: info@hondenuitlaatserviceoutlet.nl 

mailto:info@hondenuitlaatserviceoutlet.nl

