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handhavingsverzoek loslopende honden in de Oudorperhout
De Oudorperhout is een uniek weidevogel gebied waar Alkmaar trots op mag zijn.
Betrokken burgers trekken aan de bel omdat verstoringen door met name hondenbezitters
schering en inslag zijn terwijl er voor hen(honden) mooie losloopplekken zijn gereserveerd.
Tijdens het broedseizoen van 15 februari tot 15 juni is men verplicht om honden aan de lijn te
hebben bij de broedvogelweilanden. Een kleine moeite. Veel hondenbezitters houden zich hier
niet aan, ondanks controle en verzoeken van leden van de stichtingen. Het risico dat een hond
via hek of sloot de weilanden in rent is groot en gebeurt ook regelmatig. U begrijpt dat alle
weidevogels in paniek de lucht in vluchten met alle gevolgen van dien. Als er wat van gezegd
wordt krijg je soms ook nog commentaar.
Blijkbaar is de pakkans erg laag. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het broedseizoen streng
te handhaven en met name tijdens de gebruikelijke hondenuitlaat uurtjes.
ANIMO en de stichting Oudorperhout hebben diverse malen handhaving en stadswerk072 op de
steeds terugkerende overtredingen gewezen.
Niet alleen de plaatselijke verordening, maar ook de natuurwet wordt overtreden.
Het moet toch mogelijk zijn om broedvogels waaronder onze nationale vogel rustig te laten
broeden en hun jongen te laten grootbrengen in dit unieke weidevogelgebied van Alkmaar.
Als het hier niet kan, dan kan het waarschijnlijk nergens meer.
ANIMO en de Stichting Oudorperhout verzoeken u dan ook om het aanlijngebod tijdens de
broedtijd te handhaven.
In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet
Het bestuur van ANIMO en de Stichting Oudorperhout
Secretaris ANIMO

Bijlage:
Kaart losloopgebied honden
Animo: samen werken aan natuur en milieu
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