Honden los op
landgoed Visdonk
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Er zijn afvalbakken en poepzakjesautomaten geplaatst bij de centrale
parkeerplaats aan het begin van de Rozenvendreef en bij het Theehuis.
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Op Visdonk zijn honden aan de lijn welkom op alle wandelpaden en openbare
wegen. Honden mogen los op de loslooproute en in het losloopgebied.
Het is belangrijk dat de hond goed luistert. Op een aantal plaatsen kruist u
namelijk ruiter- en ATB-routes. Houdt u hier alstublieft rekening mee en roep
uw hond tijdig bij u om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor zowel het
losloopgedeelte als de rest van het landgoed geldt dat uitwerpselen op het pad
opgeruimd moeten worden.
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Hondenloslooproute
In samenspraak met hondenliefhebbers is er een loslooproute uitgestippeld.
Natuurmonumenten vraagt u bij het naderen van “tegenliggers” om de hond
bij u te roepen. Bedenk dat niet iedereen een ontmoeting met uw enthousiaste
viervoeter waardeert. Het spreekt voor zich dat het opjagen van wild niet is
toegestaan.
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Legenda

U staat hier
Hondenlosloopgebied
Rozeven

Hondenloslooproute

Hondenlosloopgebied
Het wandelpad dat slingert door dit gebied is onderdeel van de loslooproute.
In dit gebied van ruim 2 hectare groot kan uw hond naar hartenlust spelen en
rennen.

Natuurmonumenten wenst u en uw hond een fijne wandeling!

Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS ’s-Graveland
T (035) 655 99 11
www.natuurmonumenten.nl

Houdt u rekening met ons?

Natuurmonumenten werkt aan een open
en groen Nederland. Daarom verwerven
en beheren we natuurgebieden als
Visdonk. Inmiddels beheren we
vele honderden gebieden. Uw hulp is
daarbij hard nodig. Doe mee. Dan kunnen
we blijven genieten van de natuur. Het
kan al vanaf enkele euro’s per maand!
Ga naar www.natuurmonumenten.nl

Fotografie: Natuurmonumenten, Martin Stevens, M. van Bommel

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.
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