
 

� De halsband mag geen strophalsband 
of prikkelhalsband zijn en mag ook 
anderszins niet schadelijk of kwellend 
zijn voor de hond.  

� Er mogen zich geen obstakels op het 
terrein bevinden, waardoor de hond 
belemmerd wordt in de 
bewegingsvrijheid, welke hem door 
de looplijn wordt gelaten of waarin hij 
zich kan verstrengelen.  

� De hond moet absoluut ergens 
beschut kunnen worden tegen zon en 
regen. 

� De hond moet continu de beschikking 
hebben over vers drinkwater binnen 
zijn bereik.  

� Let erop dat de hond niet vanuit zijn 
ketting over een omheining kan 
springen, waardoor hij zichzelf zou 
kunnen ophangen.  

 
2. Een hok met ren  

De bovengenoemde looplijn biedt nog 
geen ruimte voor de goede, gezonde 
en actieve hond. Indien u wat meer 
geld te besteden hebt, dan kunt u 
beter een hok met ren (laten) 
construeren. Houdt u daarbij 
rekening dat het dak niet te laag mag 
zijn. Hoe hoger het dak, hoe koeler 
het hok. Het dak moet bovendien 
lang genoeg zijn, zodat de hond bij 
slagregens niet nat wordt.  

 
3. Een gedeelte van de tuin afsluiten 

Deze ruimte mag niet te klein zijn. De 
hond moet kunnen rennen, spelen en 
op een andere plek dan zijn slaapplek 
zijn behoeften kunnen doen. Kortom: 
gun uw hond voldoende 
bewegingsvrijheid.  

 
 

MEER INFORMATIE 

 
Voor meer informatie over het houden van 
honden (en andere dieren) kunt u altijd 
contact opnemen met de Stichting 
Dierenbescherming Suriname, telefoon 
08827127. Wij hebben begrip voor uw 
situatie en helpen u graag met adviezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lijn +/- 10 m 
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lijdenlijdenlijdenlijden    

Honden hebben ruimte nodig. Ze moeten 
bewegen. Anders worden ze langzaam 
gek. Daarin verschillen ze dus niet van 
mensen. Heel logisch, maar niet voor 
iedereen, zo blijkt. De Stichting 
Dierenbescherming Suriname treft 
regelmatig honden aan die hun hele 
leven moeten slijten aan een (veel te 
korte) ketting. Soms in de volle zon of in 
hun eigen uitwerpselen. Ze kunnen geen 
kant op, hun leven is lijden. 
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Als uw hond een reu is, dan zal hij 
andere loslopende en/of zwerfhonden 
bevruchten. Zwerfhonden (teefjes) 
krijgen gemiddeld twee nesten van tien 
puppy’s per jaar. Dus u bent in zo’n 
geval indirect verantwoordelijk voor 
twintig puppy’s, die op straat belanden. 
Het is daarom belangrijk dat u uw eigen 
hond steriliseert of castreert wanneer 
de tijd daar rijp voor is. Leer uw hond 
dat hij alleen op een bepaalde plek op 
het erf mag poepen en plassen. Ook 
hier geldt: u kunt daar het beste zo 
vroeg mogelijk mee beginnen, want 
jonge honden leren snel.  
 
Ik wil een goede waakhond. De 
ketting maakt hem lekker agressief. 
Advies:  
Onzin. Honden worden niet agressief en 
waaks als ze de hele dag aan de ketting 
liggen. Ze worden angstig. Deze honden 
worden ook wel ‘angstbijters’ genoemd. 
En hoe effectief is een waakhond aan de 
ketting? De hond kan geen kant op, dus 
inbrekers kunnen gewoon hun gang 
gaan. Overdag aan de ketting en ’s 
nachts los, is ook niet effectief, want 
veel inbraken gebeuren op klaarlichte 
dag.  
 
Mijn vorige honden zijn vergiftigd. 
Ik wil dat niet meer meemaken, dus 
leg ik ze aan de ketting.  
Advies: 

Een hond aan de ketting is makkelijker 
te vergiftigen dan een loslopende hond, 
want hij kan de indringer niet aanvallen. 
De enige manier om vergiftiging te 
voorkomen is uw hond te leren dat hij 
alleen van bepaalde mensen eten mag 
aannemen. 

WAAROM EEN KETTING? 
 
Mensen hebben verschillende redenen om 
hun hond aan de ketting te zetten. Maar zijn 
deze redenen wel gegrond? De Stichting 
Dierenbescherming Suriname geeft U graag 
advies. 

 
Mijn erf is niet omheind. 
Advies:  

Een hond loopt het liefst vrij rond. Dus als u 
uw hond gelukkig wilt maken, zorg dan voor 
een goede omheining, zodat hij alle 
bewegingsvrijheid heeft. Soms kan een 
omheining niet, want zoiets kost geld. Kies 
dan voor een goedkoop alternatief, zoals 
langere kettingen of paaltjes die u in de 
grond kunt steken en waaraan een looplijn is 
bevestigd (zie alternatieven). 
 
Ik wil niet dat mijn hond gaten graaft 
en planten of spullen kapot bijt. 
Advies: 

Het graven van gaten en het verplaatsen of 
kapot bijten van planten en spullen op het 
erf behoren tot normaal hondengedrag. Als u 
niet wilt dat uw hond dit gedrag vertoont, 
dan moet u het uw hond afleren. U kunt 
daar het beste zo vroeg mogelijk mee 
beginnen, want jonge honden leren snel.  
 
Ik wil niet dat mijn hond op het erf 
poept en plast. Ik laat mijn hond één 
keer per dag op straat om zijn 
behoeften te doen. 
Advies: 

Laat uw hond nooit op straat! Uw loslopende 
hond veroorzaakt overlast bij andere 
buurtbewoners en als uw hond een teefje is, 
dan wordt ze bevrucht door andere honden. 

Ook hier geldt: u kunt daar het beste zo 
vroeg mogelijk mee beginnen, want jonge 
honden leren snel. Het is helaas niet alle 
honden aan te leren.  
 
Ik wil niet dat mijn honden gewend 
raken aan andere mensen 
Advies: 

De oplossing is simpel: wanneer er bezoek 
is, legt u de hond vast. Als het bezoek 
vertrokken is, maakt u de hond weer los.   

 
ALTERNATIEVEN 
Als u geen omheining hebt en het écht niet 
anders kan, dan bestaan er gelukkig 
alternatieven om uw hond van de straat te 
houden. Onthoudt dat de hond de maximale 
bewegingsvrijheid moet hebben en de 
mogelijkheid om zijn behoefte ergens anders 
te doen dan waar hij slaapt.  
 
1.   De looplijn 

Indien het absoluut noodzakelijk is om 
een hond aan de ketting te houden, 
neem dan de volgende regels in acht:  
� De lengte van de ketting moet (per 

hond) tenminste 2 meter bedragen; 
� Het gewicht mag ten hoogste 300 

gram per meter bedragen; 
� De schakels mogen geen grotere 

maat dan 20 mm hebben; 
� Eén uiteinde van de ketting dient 

verbonden te zijn aan de halsband 
van de hond door middel van een 
wartelhaak (een vrij om zijn as 
draaiende haak). Het andere uiteinde 
moet verbonden zijn aan een metalen 
ring met een diameter van tenminste 
8 cm, welke vrij moet kunnen glijden 
langs een looplijn. De looplijn is 
verbonden aan twee horizontale 
steunpunten die 10 meter uit elkaar 
liggen.  
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