
Geniet met je hond  
in Het Twiske

Goed om te weten 
Honden zijn altijd aangelijnd, met uitzondering van de aangegeven losloopgebieden 

en hondenzwemplekken.

Als je hond los loopt is het belangrijk dat deze onder appèl blijft. Mensen kunnen  

bang zijn of niet van honden houden. Het is ook niet de bedoeling dat je hond dwars 

door het bos gaat struinen of achter vogels of wild aangaat. Planten, bloemen en  

dieren willen we beschermen. 

Op de strandjes, lig- en speelweiden zijn honden het hele jaar verboden. Hier krijgen  

recreanten, en vooral kinderen alle ruimte. 

Uitwerpselen ruim je uiteraard op. Doe dit zeker op parkeer- en dagkampeerterreinen. 

Maar ook in weilanden en natuurterreinen waar vee graast. In de ontlasting van honden 

kan een parasiet voorkomen die besmettelijk is voor koeien. 

Gebruik je gezonde verstand en voorkom boetes. Toezichthouders kunnen een proces- 

verbaal opmaken. Ze letten op de naleving van regels uit de Natuurbeschermingswet,  

de Flora- en Faunawet en de Algemene Plaatselijke Verordening. 

In Het Twiske is het niet toegestaan om met meer dan drie honden per begeleider  

te wandelen.

In Het Twiske kun je heerlijk wandelen, fietsen, zwemmen,  

spelen en je hond uitlaten. Er zijn hondenlosloopgebieden  

en zelfs twee hondenzwemplekken ingericht. Kijk op de  

plattegrond of let ter plekke op de bordjes.

Meer informatie 
Alle regels kun je teruglezen op twiske-waterland.nl.  

Daar vind je onder andere ook de Algemene Verordening 

van recreatieschap Twiske-Waterland. Heb je vragen?  

Stel die aan de toezichthouders of stuur een mail naar 

info@twiske-waterland.nl.

Dankjewel voor je medewerking!



Volg ons op:twiske-waterland.nl
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