
Hondenomgangsvormen 
 

Omgangsvormen zijn voor alle honden(bezitters) van belang 

 

Iedere hondenbezitter die met zijn hond in de buitenruimte is, zou hondenomgangsregels 

moeten aanhouden. Bijvoorbeeld omdat sommige honden kwetsbaar zijn. Pijn, blindheid en 

doofheid maken immers dat een onverwachte of lompe benadering niet plezierig is. Er zijn 

echter ook genoeg fitte honden die zulke ontmoetingen niet waarderen. 

 

Helaas kent Nederland een hoge ‘honddichtheid’. Er zijn veel honden in een relatief beperkte 

ruimte. Dat maakt dat we veel rekening met elkaar moeten houden. Zo zorgen we ervoor dat 

iedereen het zo veel mogelijk naar zijn zin kan hebben in de beperkte gebieden die 

beschikbaar zijn. En voorkomen we ongelukken! Vijf tips: 

 

1. Laat onaangelijnde honden geen aangelijnde honden naderen 

 

Een aangelijnde hond is vaak niet voor niets aangelijnd. Hij kan bijvoorbeeld pijn hebben of 

ziek zijn. Bovendien kan een hond aangelijnd minder goed zijn natuurlijke gedrag richting 

andere honden tonen. Hij kan zich in het nauw gedreven voelen als hij benaderd wordt door 

een loslopende hond. Niet doen dus. 

 

 2. Luister naar wat een andere hondenbezitter aangeeft 

 

Sommige honden en sommige hondenbezitters willen gewoon lekker samen wandelen. 

Zonder inmenging van anderen. Gun ze dat. En luister naar wat een ander aangeeft. We 

hebben in Nederland nu eenmaal weinig buitenruimte die we met velen moeten delen. 

 

3. Let op eerste signalen dat honden elkaar niet liggen 

 

Let op signalen die honden afgeven dat ze elkaar niet liggen. Staren naar een andere hond 

(fixeren genoemd) is daarvan een voorbeeld. Bij de eerste signalen kun je vaak ieder nog met 

je hond een andere kant oplopen zonder dat de gemoederen te verhit raken. Maak daarvan 

gebruik. 

 

4. Zeg nooit ‘hij doet niets hoor’ terwijl er van alles gebeurt 

 

Meestal zeggen mensen ‘hij doet niets hoor’ om een ander gerust te stellen. Uit een enquête 

onder hondenbezitters blijkt dat echter, hoe goedbedoeld ook, niet plezierig over te komen. 

De hond ‘die niets doet’, is misschien niet agressief, maar kan toch gedrag tonen dat voor een 

andere hond niet fijn of zelfs pijnlijk is. 

 

5. Geef elkaar en de honden voldoende ruimte 

 

Het lijkt zo simpel om te doen: elkaar voldoende ruimte geven. Maar in de praktijk krijgen 

veel honden en hun baasjes dat te weinig van elkaar. Terwijl het plezier in de buitenruimte  

(en de veiligheid) enorm kan vergroten.  

Doen dus! 

 

 
Bron: Hondenbescherming.nl 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 


