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Honden in Waterwingebied Helmond
Inleiding
Direct buiten de stadskern ligt waterwingebied Helmond, het Bakels bos. Dit bosgebied van circa 130ha is beschermd
als milieuzone en natuurgebied. Het ligt ingesloten tussen het Wilhelminakanaal, de provinciale weg (N279) en
woonwijken Dierdonk en Rijpelberg. De primaire doelstelling van het gebied is bescherming van grondwater voor
drinkwaterproductie. Brabant Water is verantwoordelijk voor het onderhoud met uitzondering van openbare wegen
en speelvelden. Het Bakels bos is opengesteld voor publiek onder voorwaarden. Er komen dagelijks veel bezoekers in
het bos om te spelen, fietsen en wandelen. Een deel van deze bezoekers doet dit met honden.
Openstelling
Honden zijn welkom mits aangelijnd. Brabant Water wijzigt deze voorwaarden niet om redenen van veiligheid, milieu
en behoud van natuurwaarden. De voorwaarden sluiten aan bij gemeentelijke doelstellingen en besluiten
(bestemming natuur en A.P.V).
Veel mensen voelen de behoefte om honden los te laten lopen. Dit kan aanvullend op het niet respecteren van de
openstellingsvoorwaarden ook problemen opleveren voor andere groepen gebruikers zoals spelende kinderen,
ouderen, fietsers en overige wandelaars zonder hond. Loslopende honden geven kans op onveilige en onhygiënische
werksituaties voor mensen die werken aan schoon drinkwater. Wilde dieren kunnen verstoord en gedood worden.
Ontwikkeling
Brabant Water wil gastvrij zijn en blijven voor haar bezoekers en vind het belangrijk dat iedereen zich veilig en
welkom blijft voelen. De afgelopen jaren is aandacht besteed om verschillende groepen gebruikers te bedienen door
wandel en fietsverkeer beter van elkaar te scheiden. Voor fietsers is naast de openbare wegen ook een single track
ATB-route aangelegd van circa 10km. Voor wandelaars is een uitgebreid netwerk van historische paden behouden
gebleven. Voor Brabant Water en ook brandweer en ambulance is belangrijk om een aantal lanen te behouden als
werkpad voor onderhoudsverkeer en calamiteiten zoals een (bos)brand of een ongeval met personen.
Vervolg
Brabant Water is zich bewust van wensen in haar omgeving. Onder begeleiding van Belangengroep Rijpelberg is met
een werkgroep gekeken naar locaties in het bosgebied waar kansen liggen voor een beleving voor bezoekers met
niet-aangelijnde honden. In overleg is gekozen om twee gebieden tijdelijk aan te wijzen voor alternatief gebruik. Dit
betreft een hondenlosloopgebied en een hondenspeelweide (zie afbeelding 1). Hierbij is rekening gehouden met
werkverkeer van Brabant Water, speelgebieden voor kinderen, bestaande wandel- en fietsrouten, natuur- en
landschappelijke waarden. In alle gevallen moet de inrichting bijdragen aan het behoud van veiligheid en een positief
gevoel van gastvrijheid.
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Aanpak en uitvoering.
Het college van Helmond zal een besluit nemen over het tijdelijke loslaatgebied en speelweide. Hierbij is het
belangrijk te benadrukken dat het gaat om een proef met de duur van een half jaar tot eind 2016. Daarna zal
evaluatie plaats vinden. Is het wenselijk om te stoppen of het juist definitief maken? Vooruitlopend op formele
besluitvorming zal Brabant Water, met aanvang van de zomervakantie een inrichting voorzien waarbij voor zowel
gebruikers als handhavers duidelijk is wat de status is van het bosgebied (zie inzet symbolen, afbeelding 1). De
stadswacht zal doorgaan met handhaving buiten de zone van het hondenlosloopgebied en de speelweide.
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Afbeelding 1: Topografische uitsnede: A) Oranje contour 8 ha losloopgebied onafhankelijk van ATB route met buffer van 50 meter
naar openbare weg. B)Zwarte contour, 1 ha speelweide.

