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Anja Kleine-Zwiep, Nell van Hulst-Kats en Charlotte Engels met hun honden. Hesther Vos ontbreekt op de foto. Foio Marielle de Vries

Aanleg Hondenspeeltuin
Anja Kleine-Zwiep, Charlotte Engels, Nell van Hulst-Kats en Hesther Vos zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor de aanleg van een hondenspeeltuin.
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Deze moet centraal gelegen
in Hoogeveen komen. Hiervoor hebben ze de stichting
Hondenspeeltuin Hoogeveen
opgericht.
Deze week hoort de stichting
van de verantwoordelijke
wethouder of het terrein dat
ze op het oog hebben, daadwerkelijk kan worden gebruikt. "Wij lopen hierachter
altijd met de honden op de
dijk", vertelt Anja KleineZwiep. "Dat is een losloopgebied voor honden. De gemeente heeft er op een gegeven moment er een fietspad
op aangelegd. In het verleden
stonden er geen bordjes dat
het een losloopgebied voor
honden was. Dat leverde nog
wel eens discussies op met de
fietsers. Als er een fietser
langskomt, proberen we onze
honden wel bij ons te houden
maar dat lukt niet altijd.
Inmiddels staan er wel bordjes dat het een losloopgebied

is en dat heeft wel geholpen.
De hondenspeeltuin is een
grote wens, zodat de honden
daar naar hartelust kunnen
rauzen."
De initiatiefnemers hebben
grote plannen. Ze willen een
ruim opgezette speeltuin
voor de honden. „Het is geen
uitlaatplek", zegt Charlotte
Engels. "We adviseren gebruikers ook om eerst hun honden uit te laten voor ze naaide speeltuin komen. En er
geldt een opruimplicht. Want
het zal heus wel gebeuren dat
er eens een hond zijn behoefte doet. Het blijven natuurlijk
dieren."
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Het plan is om de hondenspeeltuin in vier delen op te
delen. "Er komt een stuk voor
honden die niet met andere
honden kunnen of mogen
spelen. Omdat ze bijvoorbeeld niet sociaal zijn of een
medische aandoening heb-

ben, waardoor ze dat niet
kunnen", zegt Nell van HulstKats. "Dat deel moet ook
gereserveerd worden, wanneer mensen daar gebruik
van willen maken. Maar daar
zijn geen kosten aan verbonden. Dan willen we nog een
deel voor puppies en kleine
hondjes. Daar hoefje niet
voor te reserveren. Het derde
deel is het aporteergedeelte.
En dan is er natuurlijk het
gewone deel waar alle honden Icunnen spelen. De speeltuin kan ook door bijvoorbeeld hondenverenigingen
worden afgehuurd. Dan is
deze gesloten voor andere
mensen. We heffen overigens
voor de gewone bezoekers
geen entree."
Op het terrein komen allerlei
speelattributen. "Boomstammen waar ze overheen Icunnen springen en lopen", gaat
Kleine-Zwiep verder. "Banden
waar ze doorheen kunnen.
We hebben veel materiaal

gedoneerd gekregen en leerlingen van Renn4 gaan bankjes maken. Notaris Stotijn
heeft kosteloos zijn diensten
aangeboden voor de oprichting van de stichting. Daar
waren we ook erg blij mee.
We zijn nog steeds op zoek
naar mensen die vrijwillig
mee willen helpen om het
terrein te onderhouden
en op te knappen. We willen
ook een pad aanleggen door
het gebied, zodat hondenbaasjes met rollators, rolstoelen en bijvoorbeeld scootmobielen hier terecht kunnen."

Informatie
Voor meer informatie over de
hondenspeeltuin, vrijwilliger
worden of het doneren van
goederen of geld neem contact op met hondenspeeltuin.hoogeveen@gmail.com
of kijk op www.hondenspeeltuin.hoogeveen.nl
Marielle de Vries

