O P R O E P A A N H O N DENBEZITTERS

O P R O E P A A N H O N D E N B E Z I TTERS

Veel wandelaars maken geregeld gebruik van het platteland vanwege de rust en
de ruimte. Wandelaars die hun hond graag meenemen willen wij meegeven dat
het vrij rondrennen van honden risico’s met zich meebrengt.
Er zijn plaatsen en gebieden waar een aanlijnverbod geldt. Zo niet op het platteland.
Het is voor honden dan ook ideaal om daar vrij rond te rennen. Wat veel eigenaren
van honden echter niet weten, is dat dit risico’s met zich meebrengt. Honden spelen
namelijk een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder koeien.
De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van
abortus onder koeien, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten.
De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. Het dier wordt er zelf niet ziek van,
maar brengt de parasiet via zijn ontlasting over op de koeien. Door het eten van gras
of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt de parasiet zich in de
koe en veroorzaakt daardoor het afstoten van het kalfje. Dit gegeven leidt tot schade
bij rundveehouders en tot een roep hierop actie te ondernemen.
De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied.
Veehouders zijn dan ook bereid om wandelaars en hun honden als gasten op de
voetpaden door hun weilanden te ontvangen. Vanwege bovengenoemd risico vragen
zij echter wel dringend de medewerking van hondenbezitters om het besmettings
gevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kunt u doen?
• honden in het buitengebied aanlijnen
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar koeien lopen
•	de hond zijn behoefte laten doen in de wegberm of op andere plaatsen waar
koeien er niet mee in aanraking kunnen komen.
•	uitwerpselen opruimen in weilanden waar geen dieren lopen (dit gras wordt
namelijk gemaaid en als voer gebruikt in de winter)

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met:
T 0570 – 66 28 88
T 0512 – 30 51 00
T 023 – 51 62 360
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