Een vervelende situatie melden?
Bel dan gerust met de toezichthouder van Park
Lingezegen: 088-0109333. Is er sprake van een
noodgeval? Bel dan eerst de politie: 0900-8844.
Wilt u meer informatie?
Bezoek dan onze website:
www.parklingezegen.nl/honden

Colofon
Fotografie Park Lingezegen, Annemieke Slootweg
Tekst, vormgeving, cartografie en productiebegeleiding
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen

Ommetje
Met de hond los

Algemene informatie

Waarom heeft De Park in Park Lingezegen
hondenloslooppaden ?
Uw hond is uw trouwe vriend en die gunt u het beste.
Als u hem lekker kunt laten rennen en ravotten, versterkt dat niet alleen uw band, maar is dat ook nog eens
goed voor de gezondheid van uw dier. Dat begrijpen wij
en daarom hebben we een aantal hondenloslooppaden
aangelegd.
Wij bieden hondenloslooppaden ook om een tweede
reden aan. Honden moeten op andere plekken in het
park namelijk aangelijnd zijn, omdat dit beter is voor
de natuur of de veiligheid. Door hondeneigenaren de
ruimte te geven op plekken waar dit wél kan, is er voor
iedereen in Park Lingezegen plek én kunnen we narigheid voor de natuur en bezoekers voorkomen.
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Vindt u het heerlijk om met uw hond naar buiten
te gaan? En zou u hem graag ook los willen laten,
zodat uw trouwe vriend lekker kan ravotten? In De
Park, de noordwesthoek van Park Lingezegen, zijn
drie hondenloslooppaden én een omheind hondenspeelveld met veel uitdagende speelelementen. In
De Park heeft u dus volop de ruimte om uw hond
flink moe te maken.

1. Romeins circuit. Ten westen van

Landerij De Park ligt een verhoogd
deel van het Romeins Circuit. Uw hond
kan daar maar liefst een kilometer lang
los rondsnuffelen. U kijkt ondertussen
uit over boomgaarden en bloeiende
graslanden. Let op: ook fietsers, skaters, hardlopers en ruiters gebruiken
dit pad graag. Voorkom ongelukken
door uw hond onder appel te houden
als u hen passeert of zij u.
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2. Hondenspeelweide. Slalommen,
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onder poortjes door rennen of op een
loopplank balanceren. Ten noorden
van Landerij De Park ligt een grote
hondenspeelweide waar uw hond
mentaal en fysiek flink wordt uitgedaagd. U kunt fanatiek met uw hond
mee rennen of vanaf een bankje genieten hoe uw hond met andere viervoeters speelt. Het is dus een ideale plek
om de band met uw hond te versterken of uw hond kennis te laten maken
met andere honden.
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Deze plek willen we graag zo ideaal
houden en dat lukt het beste als we
daar samen ons best voor doen! Ruim
hondenpoep dus direct op en vermijd
de speelweide als uw hond loops is.
Houd speelballetjes en ander werpmateriaal bij u, omdat apporteerspelletjes ruzie onder honden kunnen veroorzaken. Houd rekening met elkaar
en spreek elkaar aan als u ongewenst
gedrag ziet.

3. Schuytgraaf-Notenlaan. Als u
afwisseling wilt tussen bosschages
en uitgestrekte weilanden, dan is de
doorsteek Schuytgraaf-Notenlaan iets
voor u. Houdt u wel uw hond op het
gemaaide pad, dus niet in het weiland?

4. De Laar West-Rijksweg Noord.

Vanuit woonwijk De Laar in ArnhemZuid loopt u zo met uw hond De Park
in. Het kronkelende zandpad tussen
de weilanden door, wijst u haast vanzelf de weg. Houdt u uw hond bij de
weilanden vandaan?
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loslooppad
loslopen op het gemaaide pad
hondenspeelweide

Waarom
op het pad
blijven?
We begrijpen
dat de open
weides erg
aantrekkelijk zijn
voor honden om in te
snuffelen, maar dit kan
leiden tot miskramen bij
koeien. Het gewas op de
weilanden wordt namelijk
gebruikt als veevoer en
in hondenpoep kan een
parasiet zitten die de koe
ziek maakt. Dit is niet
alleen vervelend voor de koe, maar
ook voor de boer die met zijn vee
zijn brood verdient.

Op andere plekken. Op alle andere plekken in De
Park hoort uw hond aangelijnd te zijn. Allereerst
vanwege de natuur. Honden leveren namelijk stress
op bij (wilde) dieren. Schapen kunnen bijvoorbeeld
op hol slaan en gewond raken. Vogels leggen door
de schrik minder eieren en reeën verlaten hun kalf
als er door een hond aan gesnuffeld is. En als een
hond over een konijnenhol plast, durven de konijnen
er niet meer uit en verhongeren ze. Uw hond aanlijnen doet u ook voor uzelf en anderen. Sommige
bezoekers zijn namelijk bang voor honden, kinderen
kunnen omver gelopen worden of het is
veiliger vanwege het verkeer.

Spelregels. We willen graag dat iedereen van De Park blijft genieten. Dit kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.
Wilt u daarom als hondenbezitter zich
aan de volgende spelregels houden?
Alvast hartelijk bedankt!

Door uw hond aan te lijnen kunt u dus
narigheid voorkomen: voor de natuur, voor anderen, uw hond en uzelf.

•

Houd uw hond aan de lijn, tenzij
anders staat aangegeven.

•

Houd uw hond altijd onder appel,
ook als hij los loopt.

•

Ruim hondenpoep op en gooi hondenpoepzakjes in een afvalbak.

•

Houd rekening met bezoekers die
een hond niet prettig vinden.

•

Spreek andere bezoekers aan op
ongewenst gedrag.

