
Evaluatie Hondenravotterrein Boshoven

Inleiding

In 2019 hebben bewoners in de wijk Boshoven een petitie aangeboden voor het plaatsen van een 
hekwerk rondom het hondenravotterrein in de wijk en om dit terrein te egaliseren. Het doel was 
om het terrein beter bruikbaar te maken en om te voorkomen dat loslopende honden vanaf het 
terrein de drukke weg op kunnen schieten, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor zowel 
mens als dier. In de gemeenteraad van 19 mei 2019 is een motie ingediend om niet alleen in 
Boshoven maar ook in andere wijken in Weert hondenravotterreinen te omheinen. Omdat er nog 
te veel mogelijke bezwaren werden gezien is deze motie toen niet in stemming gebracht. Wel is er 
besproken om eerst een proef uit te voeren met het omheinen van het hondenravotterrein in 
Boshoven. 

Hierna zijn tijdens een inloopavond wensen over de inrichting van het terrein opgehaald bij de 
omwonenden. Begin 2020 is het hondenravotterrein in Boshoven omheind, tevens is er tegemoet 
gekomen aan de wens om het terrein te egaliseren en zijn er bomen geplaatst. Omdat het gaat om 
een proef is er besloten dat er een jaar na de realisatie een evaluatie plaatsvindt. Deze heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Hiervoor is gekeken naar binnen gekomen klachten en meldingen. 
Daarnaast is buurtbewoners en bezoekers van het ravotterrein gevraagd een online vragenlijst in 
te vullen. De resultaten van de evaluatie zijn terug te lezen in dit verslag.  

Samenvatting

Sinds het omheinen van het hondenravotterrein in Boshoven zijn er na meldingen van gebruikers 
van het terrein nog diverse verbeteringen uitgevoerd. Zo is de plaatsing van afvalbakken 
verbeterd, zijn er overtollige stenen van het terrein verwijderd en er is een grote poort geplaatst 
voor de grasmaaier om het terrein beter af te sluiten. Ook zijn er enkele meldingen binnen 
gekomen over problemen die niet op te lossen zijn. Het gaat dan om de ongewenste opening van 
het hek bij de sloot en de aanwezigheid van twee greppels aan de binnenkant van de poort. Hierbij 
maken bezoekers zich zorgen om mogelijkheden voor honden om toch van het terrein te 
ontsnappen en in het geval van de greppel het gevaar voor zowel mens als hond om hier in te 
vallen en zich te bezeren. 

Deze laatste twee ervaren problemen komen ook naar voren in de resultaten van de enquête. Dit 
zorgt er bij een deel van de respondenten voor dat zij niet helemaal tevreden zijn met de huidige 
staat van het hondenravotterrein. Wel komt uit de enquête naar voren dat men vaker gebruik 
maakt van het terrein sinds het is omheind. Bezwaren die er van tevoren waren met betrekking tot 
overlast door hondenpoep en zwerfafval blijken veelal niet te spelen. Hondenpoep wordt niet altijd 
netjes opgeruimd, maar het probleem is volgens de respondenten op het hondenravotterrein 
minder groot dan in de wijk zelf. 

Over het algemeen is men positief over het omheinen van ravotterreinen en ziet men het als een 
goede en wenselijke faciliteit in de buurt. 

Meldingen

Er zijn geen klachten en meldingen binnen gekomen over overlast. Wel zijn er sinds het omheinen 
en egaliseren van het hondenravotterrein diverse meldingen binnen gekomen met ideeën om het 
terrein verder te verbeteren. Hieraan is grotendeels tegemoet gekomen. De volgende wijzigingen 
zijn gemaakt: 

 Eerst stond er slechts aan één kant van het terrein een afvalbak. Omdat veel bezoekers 
het terrein gebruiken als doorloop is er een tweede afvalbak geplaatst zodat aan beide 
kanten van het hondenravotterrein afval zoals hondenpoepzakjes weggegooid kan worden. 
Deze afvalbakken waren eerst buiten het terrein geplaatst, maar zijn na meldingen 
verplaatst naar de binnenkant van het terrein.



 Na het egaliseren van het terrein zijn er aan de oppervlakte veel stenen achter gebleven. 
Na enkele klachten over de vele stenen op het terrein is er opdracht gegeven deze zoveel 
mogelijk te verwijderen. 

 In eerste instantie is bij de aanleg van het terrein bij één uitgang een grotere opening 
gelaten om ruimte te laten om de grasmaaier door te laten. Hierover kwamen meldingen 
binnen van hondenbezitters die het niet prettig vonden dat hun hond via die weg makkelijk 
van het terrein kon schieten. Om dit op te lossen is een breed hek geplaatst voor de 
grasmaaier en een smaller klaphek voor de wandelaars. 

Er zijn ook meldingen binnen gekomen over ervaren problemen waarvoor het niet mogelijk is om 
hieraan tegemoet te komen. Aan de melders is op diverse momenten zowel mondeling als per brief 
uitgelegd dat en waarom het niet mogelijk is dit op te lossen. Toch blijkt ook uit de resultaten van 
de enquête dat hierover onvrede blijft bestaan. Het gaat om de volgende problemen: 

 Op het terrein is een extra greppel gegraven om het water goed af te kunnen voeren. Er 
wordt gemeld dat het vervelend is dat deze greppel het terrein smaller maakt. Ook maakt 
men zich zorgen over dat de greppel met begroeiing niet altijd even goed zichtbaar is en 
dat een mens of hond hier mogelijk in kan vallen. Men zou de greppel liever aan de andere 
kant van het hek zien.
Aan de locatie van de greppel kan niks gedaan worden. Dit komt doordat de manier 
waarop de greppel nu is gegraven de maaier tijdens werkzaamheden tussen de vangrail en 
het hekwerk kan rijden. Als de greppel aan de andere kant van het hek gegraven zou 
worden zouden werkzaamheden vanaf de weg moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor 
een onnodig onveilige situatie. 
Tevens zorgt de greppel op deze locatie voor de juiste afwatering van het terrein en wordt 
er voorkomen dat de haag bij veel neerslag onder water komt te staan. Wanneer dit wel 
gebeurd zou de haag dood kunnen gaan. 

 De omheining houdt op bij de sloot. Er wordt melding van gemaakt dat het terrein hierdoor 
niet helemaal omheind is en dat sommige honden via de sloot toch een manier vinden om 
van het terrein af te komen. Het verzoek is om ook in de sloot een hek te plaatsen.
De reden dat we hier niet aan tegemoet kunnen komen is dat de sloot een natuurlijke 
afscheiding vormt. Door hier toch een hek of gaas in te plaatsen wordt de waterstroming 
verstoord wanneer het gaas vol raakt met begroeiing. Ook zorgt het ervoor dat de bermen 
minder toegankelijk zijn voor maaiwerkzaamheden en daarmee over het algemeen meer 
onderhoudsplicht van het openbare gebied. 

Resultaten Enquête 

Respons

Om het hondenravotterrein te evalueren is omwonenden van het hondenravotterrein gevraagd een 
online vragenlijst in te vullen bestaande uit meerkeuze en open vragen. Hiervoor zijn er in totaal 
170 uitnodigen verzonden. Ook is er een bericht bij de ingang van het hondenravotterrein 
opgehangen om zoveel mogelijk van de bezoekers uit te nodigen de enquête in te vullen. In totaal 
zijn er 26 reacties binnen gekomen. 

Om een idee te krijgen van het bereik van het hondenravotterrein en van de enquête hebben we 
respondenten als optionele vraag gevraagd naar hun straatnaam. De respons komt uit tien 
verschillende straten verspreid over de wijk. Met het omheinde hondenravotterrein worden dus 
zeker niet alleen de direct omliggende straten bedient. 

Gebruik van het hondenravotterrein 

Van de 26 deelnemers aan de enquête geven er 20 aan een hond te hebben. De meesten maken 
zelf gebruik van het hondenravotterrein om met of zonder hond te wandelen, 4 deelnemers doen 
dit niet (fig. 1). Hen is een aantal van de volgende vragen over de ervaringen met het 
hondenravotterrein niet gevraagd. 



De meeste bezoekers van het hondenravotterrein doen dit met enige regelmaat. Zo geeft de helft 
aan hier dagelijks te komen en nog eens acht omwonenden geven aan hier ten minste wekelijks te 
komen (Fig. 2). Het gebruik van het hondenravotterrein lijkt te zijn toegenomen sinds het is 
omheind. Ruim driekwart geeft aan nu vaker gebruik te maken van het hondenravotterrein (fig. 
3). Zowel de dagelijkse bezoekers van het hondenravotterrein als de bezoekers die zeggen nu 
vaker het hondenravotterrein te bezoeken zijn veelal hondenbezitters. 

Ervaringen met het hondenravotterrein

De omwonenden is middels een aantal stellingen gevraagd naar hun tevredenheid met het 
hondenravotterrein. Hierbij zijn ook enkele stellingen opgenomen die gaan over de mogelijke 
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bezwaren die er waren voor het omheinen van het hondenravotterrein, zoals overlast door 
zwerfafval en hondenpoep. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 4. Om zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen over de ervaringen is bij de stellingen tevens uitgebreid de 
mogelijkheid geboden om open antwoorden te geven. 

De tevredenheid met het hondenravotterrein laat een wisselend beeld zien. Van de hond eigenaren 
die met hun hond op het hondenravotterrein gaan wandelen laten er 8 met een gerust hart hun 
hond op het hondenravotterrein loslopen. Hetzelfde aantal geeft aan het hier niet mee eens te zijn. 
Een veel gehoorde toelichting is dat dit te maken heeft met dat het terrein bij de sloot open is. 
Deze hond eigenaren zijn hierdoor bang dat hun hond via die weg zal ontsnappen en geven aan 
hier altijd alert op te moeten zijn. Een enkeling geeft aan de hond om deze reden niet los te laten 
lopen. Ook geeft één van de respondenten die zegt geen gebruik te maken van het omheinde 
terrein dit als reden. Door sommigen wordt erop gewezen dat de greppels aan beide zeiden van 
het terrein, het terrein erg smal maken en dat deze niet altijd goed zichtbaar zijn. Hierdoor 
ontstaat het risico dat een hond of begeleider in de greppel valt. 

Ruim driekwart van de bezoekers van het hondenravotterrein voelt zich hier veilig. Een enkeling 
geeft in de toelichting aan dat het hondenravotterrein niet verlicht is en hier daarom als het 
donker is niet te komen. Zwerfafval is voor geen van de bezoekers een probleem. In de open 
antwoorden geven ze bovendien aan blij te zijn met de plaatsing van de vuilnisbakken. Wel wordt 
er door sommigen opgemerkt dat niet alle bezoekers de hondenpoep netjes opruimen. Alhoewel 
twee van de respondenten in hun open antwoord aangeven dat er in de wijk zelf meer hondenpoep 
ligt dan op het hondenravotterrein. Hier wordt volgens hen beter opgeruimd. Dit komt mogelijk 
door de strategische plaatsing van de vuilnisbakken op het hondenravotterrein.

Er zijn ook een aantal opmerkingen of tips gemaakt die slechts een enkele keer worden genoemd. 
Voor de volledigheid wordt hier een opsomming van gegeven: 

- Plaats een bankje waar je even kunt zitten om van je spelende hond te genieten. 
- Er liggen nog steeds stenen en keramiekscherven op het terrein 
- De stenen op het terrein zijn netjes opgeruimd maar het gras heeft nog niet de gewenste 

kwaliteit.
- Het terrein is te klein. 
- De klaphekken zijn fantastisch. 
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Fig. 4: Ervaringen hondenravotterrein



- Goed dat het gebruikt is om ook meteen een mooi stukje natuur te maken door het 
planten van bomen. 

- Bomen staan in het midden van het terrein, wat spelen met een bal minder fijn maakt. 
Liever de bomen aan de zijkant van het terrein. 

- Er zou ook een prullenbak buiten het hondenravotterrein moeten staan, daar lopen meer 
honden dan erbuiten. 

Leren van de proef

Op de open vraag wat we kunnen leren van deze proef laat men zich positief uit over dat er iets 
gedaan is met een lokaal initiatief en dat er input is gevraagd in de buurt. Ook wordt gezegd dat 
mogelijke bezwaren zoals overlast door zwerfafval of hondenpoep niet spelen en het wordt als een 
goede faciliteit in de wijk ervaren. De omwonenden die de vragenlijst invulden moedigen aan op 
meerdere plekken in Weert de honden ravotterreinen te omheinen.  

Knelpunten

Zowel uit de meldingen als uit de enquête komen enkele knelpunten naar voren die niet goed 
kunnen worden opgelost waardoor niet helemaal tegemoet gekomen kan worden aan de wensen 
van de gebruikers van het terrein. Wel is er gezocht naar een mogelijke tussenoplossing die de 
knelpunten wat minder groot kunnen maken. Voor de opening in de omheining bij de sloot is deze 
gevonden door het hek bij de ringbaan wat verder door te trekken. Onderzoekende honden 
kunnen dan nog steeds van het omheinde terrein afschieten, maar daarna is de verdere doorgang 
naar de ringbaan wel afgesloten. Dit verkleind het risico dat honden de ringbaan op rennen 
aanzienlijk. De kosten van deze aanpassing zijn €500,- en kunnen worden betaald uit bestaande 
middelen. 

Overige Ravotterreinen in Weert 

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2019 is een motie ingediend om niet alleen in Boshoven 
maar ook in andere wijken hondenravotterreinen te omheinen. Deze motie is toen vanwege 
mogelijke bezwaren niet in stemming gebracht. Deze evaluatie laat zien dat men overwegend 
positief is over het omheinde ravotterrein en dat de mogelijke bezwaren nauwelijks een rol spelen. 
Dit kan mogelijk de deur openen naar de wens om ook andere hondenravotterreinen in Weert te 
omheinen. Voor het hondenravotterrein in Boshoven is eenmalig budget gevonden uit bestaande 
middelen. Om dit ook op andere terreinen uit te kunnen voeren zijn er aanvullende middelen 
nodig. De kosten van de aanleg van een omheind hondenravotterrein van 60x30 meter (180 meter 
hekwerk) is €7.500,- exclusief poort en €8.500,- inclusief poort. Uit ervaring blijkt dat bezoekers 
een poort als noodzakelijk beschouwen om het omheinde terrein optimaal te kunnen gebruiken. 
Om het hekwerk een groen uiterlijk te geven wordt hieromheen een haag geplaatst. De kosten 
hiervan zijn €4.500,- voor plaatsing en plantmateriaal. De jaarlijkse onderhoudskosten van de 
haag zijn €225,-.


