
Limburgs Dagblad

 24 oktober 2016 maandag 
Parkstad 

HEADLINE: ‘Mijn hond is niet gevaarlijk’

BYLINE: DOOR JOSETTE MULDERS

Op de Brunssummerheide gebeurt van alles wat niet mag.
Steeds vaker en steeds meer. In een poging om dat te stoppen, ging zeventien controleurs op pad. „Ik 
ben nog nooit door iemand aangesproken.” 
BRUNSSUM/HEERLEN
Hij is boos. Voelt zich betrapt in wat de man als zijn achtertuin ziet. „Ik woon hier in de buurt”, zegt 
de eigenaar van de jachthond. Over de boete die hij krijgt voor het loslopen van zijn viervoeter 
discussieert de Heerlenaar op een nette manier. Dat heeft boswachter Jo van den Heuvel ook wel eens
anders meegemaakt.
,,Mijn hond is niet gevaarlijk.
Die kan best los lopen” aldus de man. ,,Jullie moeten eens naar de Rode Beek gaan.
Daar lopen ruiters met paarden door het water.”
Het is zaterdagmiddag, 13 uur. De grote controle op de Brunssummerheide van die dag is nog geen 
vijf minuten bezig als de jachthond en zijn baas tegen een boete van 90 euro aanlopen. Het gedrag 
van de bezoekers aan het natuurgebied bij Brunssum, Landgraaf en Heerlen loopt de spuigaten uit. 
Acht door honden doodgebeten reeën zijn er geteld. De schaapsherder is twee keer geslagen door 
hondenbezitters die niet wensen te horen dat ze hun lieveling moeten aanlijnen. Xtcdumpingen, resten
van wietplantages, stropers die steeds vaker hun buit in de strop laten zitten, vernielingen van borden 
en toegangshekken; het zijn maar een paar voorbeelden van de lange lijst misdragingen in het 
natuurgebied. Boswachter Jo van den Heuvel van Natuurmonumenten is blij met de hulp die zijn 
organisatie krijgt van opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeenten en de politie. Vandag loopt boa 
Romy Coenders van de gemeente Landgraaf mee. Natuurmonumenten heeft geen mankracht om 
toezicht te houden en te handhaven.
In het weekeinde is één boswachter in dienst voor heel Zuid-Limburg. Doordat gemeenten in de regio
Parkstad boa’s vrijmaken voor de controle is een groep van zeventien controleurs op de been. Dat 
aantal is vandaag groot, maar geld voor extra mensen, iedere dag, ontbreekt.
Inkt
De inkt van de eerste boete is nog niet droog of een tweede hondenbezitter valt door de mand. Hij is 
zich van geen kwaad bewust en blijft een stok gooien in de heide die zijn hond keurig ophaalt. Ook 
als het drietal controleurs al naast hem staat. „Ik kom hier sinds twee jaar elke dag met mijn hond. Ik 
laat hem altijd los lopen.
Nog nooit ben ik door iemand aangesproken,” klaagt hij terwijl boswachter Dominique Cuijpers zijn 
bonnenboekje trekt. Passerende wandelaars zijn blij met het tafereel. „Goed zo, eindelijk treden ze op 
tegen die lui met hun honden.”
In het weekeinde is één boswachter op pad in heel Zuid- Limburg. Natuurmonumenten 


