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Anderlecht: Nieuwe
hondenlosloopweide
in Astrid Park
De gemeente Anderlecht, die net het label « Diervriendelijke Gemeente » kreeg van het
Brussels Gewest, zet haar dierenavontuur verder. Het is nu in het Astrid Park dat een
nieuwe hondenlosloopweide het daglicht ziet.

Allereerst, wat is een hondenlosloopweide? Het is een ruimte waar honden zonder leiband mogen
rennen en zich op een veilige manier kunnen uitleven. Bovendien bevorderen zulke plaatsen ook
ontmoetingen tussen mensen uit dezelfde wijk, want laten we het motto van schepen Nadia
Kammachi niet vergeten: "dierenwelzijn en menselijk welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en gaan hand in hand".

"Wij vinden het heel belangrijk om dierenwelzijn te combineren met menselijk welzijn. Door het
comfort van de honden te verbeteren, verbeteren we ook het comfort van de eigenaars, en vice
versa. Door in de gemeente hondenlosloopweides aan te leggen, evenals agility parcours
(sportieve parcours voor honden), dragen we bij aan de ontwikkeling van de honden" legt Nadia
Kammachi, schepen van Dierenwelzijn uit.

Deze nieuwe hondenlosloopweide, met houten omheiningen teneinde de classificatie van het
park te respecteren, beantwoordt aan een grote vraag. Een groot aantal burgers komt namelijk
hun hond uitlaten in het Astrid Park, maar was tot nu toe verplicht om hen aan de lijn te houden.
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De hondenlosloopweide vervoegt 3 andere weides in de gemeente (Marius Renard, Scherdemael
en Claeterbosch), maar Anderlecht zal het hier niet bij laten, er loopt momenteel een studie voor
een hondenlosloopweide in het Lemairepark. Er zal dan ook binnenkort en een burgerraadpleging
plaatsvinden over dit onderwerp. Om ieders welzijn en veiligheid te garanderen, beschikt elke
hondenlosloopweide over zijn eigen regels en een "handvest van goed gedrag".
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