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Hondenrenvelden in de gemeente Vlissingen 

Vlissingen kent een groot aantal liefhebbers van honden. Wat is er nu fijner dan lekker een 
ommetje maken op het strand of gewoon in de buurt? Tijdens het ommetje kan de hond 
meteen zijn behoefte doen. Jammer genoeg zorgen uitwerpselen vaak voor overlast en 
ergernis. Om dit tegen te gaan heeft de gemeente een aantal regels opgesteld en zijn 
plaatsen aangewezen waar honden onaangelijnd aanwezig mogen zijn. 

Opruimen van uitwerpselen 

In het openbaar gebied in de gehele gemeente moet de eigenaar of begeleider van een hond 
altijd de hondenuitwerpselen opruimen. 

Hondenrenvelden 

Binnen de bebouwde kom moet u uw hond kort aanlijnen en overal de uitwerpselen 
opruimen. Er is één uitzondering: de hondenrenvelden. Op hondenrenvelden mag uw hond 
vrij rondlopen, maar moet u uitwerpselen ook opruimen. De hondenrenvelden worden met 
stalen paaltjes van ongeveer 70 cm hoogte aangegeven. De hondenrenvelden in de 
gemeente zijn als volgt. 

Centrum 

 De grasstrook aan de Commandoweg; 

 Het noordwestelijk deel van de Spuikom, achter de watertoren (tijdelijk). 

Middengebied 

 Aan de Vlissingse Watergang naast het gebouw Adriaan Coortelaan 1; 

 Tussen de Schuitvaartgracht en Jeroen Boschweg; 

 Aan de watergang rondom Het Fort; 

 Aan de President Rooseveltlaan tegenover Het Fort; 

 Tussen de Verlengde Bonedijkestraat en de watergang rondom Het Fort; 

 Op de hoek President Rooseveltlaan/Burgemeester van Woelderenlaan; 

 Tegenover het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis aan de Koudekerkseweg. 

Paauwenburg 

 Het gedeelte Nollebos tussen de Zwanenburgseweg en het fietspad langs de duinen; 

 Aan beide zijden van de watergang bij de Paauwenburgweg en de Groen van 
Prinstererlaan; 

 Tussen de Sloeweg en het water langs de Willem Klooslaan; 

 Aan de watergang achter de Verdilaan, Mozartlaan en Goeman Borgesiusstraat; 

 Tussen de Galgeweg en achter de Mendelssohnlaan; 

 Aan de Savornin Lohmanlaan vanaf de Paauwenburgweg tot de Kempenaerstraat; 

 Aan de watergang bij de Schubertlaan. 
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Groot-Lammerenburg 

 Tussen de geluidswal en de Bossenburghweg; 

 Tussen de Hellenburg en de sloot; 

 Aan de Nieuwe Zuidbeekseweg (Bossenburgh kant); 

 Tussen Lunenburg/Prattenburg en de Sloeweg; 

 Aan de Vlissingse Watergang tussen Zuilenburg en Prattenburg; 

 Aan het Kleiwegpad; 

 Aan de Vlissingse Watergang aan oostzijde Kanariesprenk; 

 Tussen de watergang en de Sloeweg aan de zuidzijde van Westerzicht; 

 Tussen de watergang en fietspad naast de Nieuwe Vlissingseweg (Oostzijde 
Westerzicht); 

 Tussen de Noorderbaan en Weyevlietweg; 

 Tussen de Zuiderbaan en Weyevlietweg en Nieuwe Zuidbeekseweg; 

 Tussen de Oosterbaan en Nieuwe Zuidbeekseweg; 

 Tussen de Gerbrandystraat en rijwielpad naar Josine Reulinglaan bij het tankstation; 

 Tussen de Nieuwe Zuidbeekseweg en Annie Romeinlaan/Rosenburglaan; 

 Het grasveld tussen het schelpenpad en de sloot aan de Strandwal; 

 Grasveld Nieuwe Zuidbeekseweg, hoek Bosschenburghweg (tijdelijk). 

Oost-Souburg / Ritthem 

 Het park tussen de Sloeweg en de Bermweg, met uitzondering van het trapveldje en het 
Basketbalplein; 

 Het park Iersezeestraat - Bermweg, tussen het schelpenpad en de Bermweg; 

 De dijk westelijke Bermweg aan het Kanaal door Walcheren; 

 Tussen de Kromwegesingel en Rijksweg A58; 

 De rand van het park Wilgenstraat en Rijksweg A58; 

 Achter de dijk van het park Bastion aan het water; 

 De grasstrook aan de parkeerplaats van de tennisvereniging; 

 Tussen de fietsstrook en de Lekvijver; 

 Tussen de Spaarnestraat en Grote Abeele. 

Honden op het strand 

 Van 1 mei tot en met 16 september mogen honden niet aanwezig zijn op de stranden 
gelegen vóór de Boulevard De Ruyter, de Boulevard Bankert en de Boulevard Evertsen 
(Badstrand) en op het Nollestrand; 

 Van 1 mei tot en met 16 september mogen honden wel op de stranden van Zwanenburg 
en Westduin aanwezig zijn: 

 van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur aangelijnd; 

 van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 19.00 en 10.00 uur onaangelijnd. 

 Elk jaar van 16 september tot en met 1 mei mogen honden onaangelijnd op alle stranden 
aanwezig zijn. 

Ook voor de stranden geldt, dat u de uitwerpselen altijd moet opruimen! 

Honden op speelplaatsen 

Op kinderspeelplaatsen zijn honden niet toegestaan. 

Vlissingen, 25 april 2019 
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