Zomer, zon en zee voor uw hond

Dagje naar het strand? Dit kan een waar plezier zijn! Maar vraag u wel goed af of u de hond
hiermee een plezier doet! De ene hond vermaakt zich kostelijk met zand en water, de
andere hond zal het al snel te warm vinden.
Als u besluit dat uw hond er evenveel plezier aan zal beleven als uzelf, en u neemt uw
viervoeter mee dan raad ik u aan het artikel over oververhitting (terug te vinden op mijn
website) nog eens door te nemen.
Neem zowiezo een handdoek mee waar de hond op kan liggen (zo lekker is dat hete zand
niet) en een parasol of paraplu voor de nodige schaduw. Natuurlijk vergeet u ook niet om
een bak vers water voor de hond mee te nemen. Kijk ook eens op de lijst met overige
verfrissingsmogelijkheden
http://www.canifel.be/tips-tricks/oververhitting/

Houd er rekening mee dat de hond niet overal welkom is! Op veel standen mag de hond
tijdens de zomermaanden niet of alleen ’s avonds komen. Lastig als u daarvoor dat hele stuk
hebt gereisd en daar te plaatse pas achter komt.
Een overzicht van de regels aan de belgische kust:

De Panne
Ten westen van het Leopold I-monument: van 1 april tot 30 september aan de leiband.
Tussen Esplanade en Canadezenplein: van 1 april tot 30 september verboden.
Ten oosten van Canadezenplein: toegestaan, mits aangelijnd.
Koksijde-Oostduinkerke
Van 1 april tot 1 september zijn honden toegelaten in enkele gedoogzones, mits aangelijnd:
Grens De Panne tot Lucionplein in Sint Idesbald , van Vredestraat tot aan de G. Scottlaan en
van Fairybankhelling tot Westenwindhelling in Oostduinkerke.
Nieuwpoort
Tussen 15 juni en 15 september is het verboden om met de hond op het strand te wandelen.
Westende-Middelkerke
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Tussen 15 juni en 16 september is wandelen op het strand verboden, behalve op het
gedeelte naast de bewaakte zone Sint-Laureins, richting Nieuwpoort en op het strand naast
de zone Carlton, richting Oostende. De hond hoeft niet aangelijnd te zijn.
Oostende
Vanaf de paasvakantie tot 1 oktober mogen honden niet op het strand, met één
uitzondering en mits aangelijnd: van de Westlaan tot aan de grens met Middelkerke.
Bredene
In juli en augustus zijn honden tussen 10.30 uur en 18.30 uur niet toegelaten op het strand.
Het mag wel, mits aangelijnd, vanaf de zone Twins tot aan de grens met Oostende en tussen
reddingspost 6 en het naaktstrand. Vanaf 15 oktober tot 15 maart mogen de viervoeters
loslopen over heel het strand.
De Haan - Wenduine
Tussen 1 juni en 15 september zijn honden niet overal toegestaan op het strand en in de
duinen, weliswaar tussen 10 en 19 uur. Speciale borden tonen aan waar het wel mag.
Blankenberge
Vanaf de paasvakantie tot 15 september mag je tussen de Gadeynehelling en het staketsel
niet op het strand. In de overige zones mag het dan weer wel, mits aangelijnd.
Zeebrugge
Tussen 15 maart en 15 oktober zijn honden overal op het strand verboden, behalve in de
zone tussen het einde van de zeedijk in Zeebrugge en de grens met Blankenberge, mits
aangelijnd.
Knokke-Heist
Tussen 15 maart en 15 oktober zijn honden vanaf 9 uur en tot 21 uur verboden op het
strand. Enkel in de zone vanaf Het Zoute, voorbij Surfers Paradise zijn honden de hele dag
toegelaten, mits aangelijnd.
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