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Een hondeleven

Wanneer men iemand verzoekt zijn hond

aan de lijn te doen, dan hoort men vaak

de opmerking:“Maar mijnheer, mijn hond

jaagt niet; kijk maar eens hoe rustig hij

hier nast mij loopt-,"
Uiteraard zijn er honden, die niet of

niét meer jagen omdat ze of te oud, of

goed afgericht zijn. Haar ook deze hon-

den zijn schadelijk in natuurgebieden,

zij het dan dat ze er niet actief bij
betrokken zijn.

Met name het reewild heeft een gruwelij-
ke hekel aan alles wat naar naar honden

ruikt. Een reekalf, dat een hondelucht

bij zich draagt, is absoluut ten dode

opgeschreveni Een ree, dat eenmaal de

geur van een hond heeft opgevaiigen, mijdt
de plek waar het deze verwaaiing kreeg,

zolang de hondegeur daar aanwezig is.

Het wild kent de hond als zijnde een ge-

vaarlijk roofdier.

Honden zijn van nature, voor zover men

dat nog zeggen kan, roofdieren en het

jachtinstinct is bij de meeste honden

nog aanwezig.
Het zou eigenlijk helemaal niet zo erg

zijn, als een hond eens een konijntje te

pakken krijgt, maar er zijn zo vreselijk

veel honden in Nederland en vrijwel alle

willen wel eens een konijntje pakken. En

dat is ontoelaatbaar.

In de Nederlandse J'ager van 20 juli 1973

(78ste jaargang, nr, 5) las ik iets over

de aantallen honden, die in Nederland

worden ingeschreven. nUit officiële ge-

gevens van de Raad van Beheer blijkt,
dat in één maand (april) neer dan 7000

rashonden werden ingeschreven. Hieronder

wareir 500 jachthonden. Bij navraag bij

de Raad van Beheer bleek, dat lEDER JAAR

zo'n 60,000 rashonden worden ingeschre-
ven. Hierbij kunnen we minstens een

zelfde aantal niet raszuivere honden op-

tellen,", aldus do Nederlandse Jager.

Als al die honaen op de vrije natuur

worden losgelaten zal dat een enorme

schade betekenen.

Om wild en gevogelte te beschermen tegen
de honden hebben de eigenaars van sommi-

ge natuurterreinen enkele bepalingen op-

gesteld, In een aantal terreinen van de

stichting "Het Gooisch Natuurreservaat"

is het verboden de hond onaangelijnd nee

te nemen tussen 15 maart en 15 juli. In

de terreinen van de Vereniging tot Be-

houd van Natuurmonumenten is dat het ge-

hele jaar verboden. Omdat het aanlijnen

van honden een nogal ruim begrip is, men

kan immers een lijn nemen van 10 meter

of zelfs nog langer, en zulke gevallen
komen inderdaad voor, is men in het na>-

tionaal park "De Hoge Veluwe" nog een

stapje verder gegaan, want daar mag men

de hond niet anders meenemen dan KoRT-

aangelijnd, In enkele wildgebieden op de

Veluwe is het meenemen van honden hele-

maal niet toegestaan. Dat is wel de

meest effectieve methode om het wild en

de vogels te beschermen tegen de roof-

zuchtige huisdieren. Zover zijn we in

het Gooi nog niet.

In enkele wetten zijn bepalingen opgeno-

men met betrekking tot de bescherming

tegen honden.

Het Wetboek van Strafrecht geeft in art.

425 een bepaling betreffende het aanhit-

sen of het niet terughouden van een dier

(dus ook een hond) wanneer dit een mens

aanvalt.

De Jachtwet verplicht hij art, 25 (het

zgn. wandelaarsartikel) een ieder te

verhinderen dat een hond, die onder zijn

toezicht staat, wild zoekt of vervolgt,

bemachtigt of doodt op gronden, waarop

men niet bevoegd is te jagen.

De Vogelwet 1936 kent alleen een bepa-

ling dat het verboden is een hond bij

zich te hebben bij het zoeken naar eie-

ren (art, 17 lid 3),
De Natuurbeschermingswet kent geen spe-

ciale bepalingen ten aanzien van honden

in de natuur. Bovendien wordt deze wet

nog vrijwel niet gehanteerd.

Er is al heel wat afgeschreven en ge-

sproken over de schade die de honden al

dan niet zouden aanrichten in de natuur.

Enige tijd geleden speelde zich in het

dagblad “De Gooi- en Eemlander” door

middel van de ingesonden stukken ook

weer een discussie af omtrent dit onder-

werp.

Vooral de hondenbezitters vinden dat

honden vrij moeten kunnen rondlopen door

bos en hei. Enkelen van hen vinden het

wel billijk, dat hun hond in de broedtijd

aan de lijn gaat.
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De Wet op de Dierenbescherming geeft aan

de opsporingsambtenaren de bevoegdheid om

honden, die tussen zonsondergang en zons-

opgang elders dan op het erf van de ei-

genaar of houder v/orden aangetroffen, op

te vangen en honden, die zich zonder toe-

zicht bevinden' op erven of in het veld

als bedoeld in artikel 1 van de Jachtwet,
en welke een cnmiddellijk gevaar vormen

voor zich op het erf of in het veld be-

vindende dieren, waarvan de instandhou-

ding gewenst is, te vangen en, als geen

ander middel tot afwering van het gevaar

ten dienste staat, te doden (art. 4 lid 1

D.

Het zal duidelijk zijn dat deze wettelij-

ke bepalingen weinig effect sorteren,

wanneer er niet voldoende gecontroleerd

wordt. Die controle is een groot pro-

probleem. Politie en natuurbeschermings-

instanties, die deze controles moeten

uitvoeren, kampen dikwijls met een te-

kort aan personeel. Bovendien maakt de

veelheid aan bepalingen het controleren

vaak erg moeilijk.

Er moet echter nodig wat gaan gebeuren,
wil men de natuur een afdoende bescher-

ming geven.

Het zal voor een hond dan niet zo leuk

zijn om altijd aan het lijntje gehouden
te worden, het is voor het wild en voor

de vogels evenmin leuk om altijd door:

honden te worden opgejaagd. Het wordt

hoog tijd om de in het wild levende

dieren eens te verlossen van hun "honde-

leven i#
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