2 nieuwe speelweiden voor honden, 1 in de Vijfhoek en 1 in Laken.
Brussel-Stad zal voortaan 2 nieuwe recreatieruimten per jaar inhuldigen.
In het stadscentrum is de nieuwe speelweide voor honden op de Timmerhoutkaai geopend. Een tweede
speelweide is in voorbereiding in de Leopold I-straat te Laken.
2 nieuwe speelweiden voor honden per jaar in Brussel, dat is het doel dat Schepen van Dierenwelzijn
Zoubida Jellab zich heeft gesteld. Daarmee speelt ze in op de toenemende vraag van Brusselse
hondenbaasjes.
Vandaag, zaterdag 22 juni, konden de Brusselaars en hun trouwe gezelschapsdieren in het stadscentrum
kennismaken met een nieuwe hondenspeelweide bij de Pantsertroepensquare. In heel wat Brusselse
gezinnen hoort de hond er gewoon bij en de hoofdstad telt er dan ook steeds meer van. Het aantal honden
binnen de verschillende gemeenten van het Gewest wordt momenteel geschat op 105 000.
"Honden hebben recht op hun plek tussen de Brusselaars. Maar er zijn niet veel plaatsen waar ze zich
kunnen uitleven. De stad Brussel wil dus deze speelweiden aanleggen, specifiek voor honden. Er komt een
eerste terrein in het stadscentrum en heel binnenkort nog een tweede in Laken. Het is voor ons een
prioriteit er ieder jaar twee nieuwe te openen", legt schepen van Dierenwelzijn Zoubida Jellab uit.
De stad Brussel wil een aantal vrije ruimten benutten door er een nieuwe functie aan te geven. "Vanaf
september trekken we op verkenning om te kijken waar de meest geschikte plaatsen liggen. We zullen
zowel groene ruimten als kleine groengebieden gebruiken. In Haren, Neder-over-Heembeek, Laken en de
Vijfhoek, verspreid over de hele stad zullen we zorgen voor plaatsen waar onze viervoeters veilig en in
alle vrijheid kunnen spelen", voegt Zoubida Jellab toe.
"Vrij" betekent dat honden er zonder leiband kunnen ravotten. Het gaat daarbij niet louter om
amusement, zo’n speelweide is ook een plek waar honden sociaal leren zijn, wat belangrijk is voor hun
ontwikkeling. Tegelijk zijn het ook plaatsen waar baasjes elkaar kunnen leren kennen, en kunnen kinderen
er leren omgaan met honden.
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