
 

 

Honden zijn van harte welkom, maar zorg ervoor dat andere gasten er geen last van ervaren. Per plek 

mag er maximaal 1 hond mee. 

Er zijn velden waar je je hond mee mag nemen maar er zijn ook hondenvrije velden en in de 

verhuuraccommodaties mogen geen honden komen. 

• Op de camping moet de hond aangelijnd zijn. Dichtbij de camping is een losloopgebied. 

• Laat kinderen niet alleen de hond uitlaten 

• Buiten de camping de hond uitlaten, ook voor een plas! 

• Honden mogen niet in de gebouwen op de camping komen 

• Honden van bezoekers zijn niet toegestaan 

• Mocht je hond toch iets doen op de camping gebruik dan a.u.b. bijgevoegde zakjes! Hartelijk dank! 

Losloopgebied ‘Het Kattenbos’: 

Dichtbij de camping is een losloopgebied. Je hond kan er naar hartenlust rennen, rondsnuffelen en 

spelen met andere honden. Maar let op: er leven ook andere dieren in bos en hei, houd je hond dus 

goed in de gaten en corrigeer hem als hij de rust van andere dieren verstoort.  

Medewandelaars zijn ook niet altijd gediend van loslopende honden. Veel kinderen en volwassenen 

zijn er zelfs bang voor, houd hier rekening mee.  

 

Waarom aanlijnen op andere plaatsen? Op de Sallandse Heuvelrug kun je tussen zonsopgang en 

zonsondergang vrijwel overal wandelen. Ook je hond is aangelijnd welkom. Dat is in het 

natuurgebied van groot belang. De meeste dieren zijn bang voor honden. Loslopende honden gaan 

tijdens het snuffelen van het pad af, komen wild, voedselzoekende of broedende vogels tegen en 

willen er achteraan. De dieren schrikken en vluchten met mogelijk nadelige gevolgen. Door je hond 

buiten de hondenlosloopgebieden aan te lijnen houd je rekening met mensen en dieren en draag je 

bij aan de instandhouding van de natuur op de Sallandse Heuvelrug. 

Wij wensen je een fijne vakantie samen met je hond! 

 

 


