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Samen met de hond op pad, is plezier 
voor baas en hond. Een hond die zich 
goed gedraagt in openbare gelegenheden 
kan vaker door zijn eigenaar 
meegenomen worden. 
 
Algemeen 
In Nederland worden honden in een groot 
aantal horecagelegenheden toegelaten. 
Ook is de hond welkom in het openbaar 
vervoer. Door een hond zo schoon 
mogelijk mee te nemen en hem rustig en 
onopvallend aanwezig te laten zijn, 
kunnen hondenbezitters eraan bijdragen 
dat de hond in de toekomst (bijna) overal 
welkom blijft. 
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Van tevoren 
 
 Leer de hond vooraf om 

aangelijnd bij de maaltijd 
aan tafel aanwezig te zijn, 
zonder piepen, bedelen 
etc. 

 Zorg dat de hond moe is 
voordat er van hem 
verwacht wordt dat hij 
rustig bij de stoel of onder 
tafel gaat liggen slapen. 
Van een pup of jonge hond 
kun je nog niet verwachten 
dat hij langere tijd rustig 
is; beperk het bezoek bij 
een café of restaurant tot 
een kop koffie o.i.d. 

 Ga nooit met een hond, 
waarvan je op voorhand al 
weet dat hij agressie naar 
mensen, kinderen of 
honden vertoont, naar een 
openbare gelegenheid. 

 Deuren van liften, bus of 
trein kunnen gevaarlijk 
situaties opleveren. Een 
kleine hond kan opgetild 
worden en een grote hond 
kan zelf op commando in- 
en uitstappen. Het veiligste 
hierbij is als de eigenaar in 
de deuropening blijft staan 
totdat de hond in- of 
uitgestapt is, zodat de 
deuren, bij het naar 
binnen/buiten gaan, zich 
niet onverwacht kunnen 
sluiten. 

 Kies de eerste keren een 
rustig moment van de dag 
voor de restaurant- en 
openbaar vervoer- 
training. Laat de oefening 
kort duren (alleen wat 
drinken of een kort ritje 
maken). 

 Laat de hond eerst aan een 
trein wennen door er 
enkele, op grote afstand, 
te laten passeren. Ook het 
sissen van de deuren moet 
eerst op afstand worden 
gehoord. 

 
Aandachtspunten 
 
 Kijk op internet of honden 

toegestaan zijn of 
informeer dit vooraf. 

 Zorg dat de hond goed is 
uitgelaten 

 Neem een erg vuile hond 
niet mee naar binnen, 
maar neem een handdoek 
mee om de hond af te 
drogen of op te laten 
liggen. 

 Bij binnenkomst en vertrek 
dient de hond kort 
aangelijnd te zijn. Tijdens 
het passeren van mensen 
en honden mag de hond 
niet snuffelen of onder een 
stoel of tafel kijken. Hij 
mag ook niet opspringen. 

 In een restaurant kan de 
hond onder tafel liggen of 

op een andere rustige plek 
in de buurt van de eigenaar 
en uit de looproute. In de 
bus of trein zit de hond zo 
dicht mogelijk bij de 
eigenaar en als dat 
mogelijk is, kan hij onder 
de bank liggen. In de trein 
mogen kleine honden 
gratis mee, op schoot. Een 
zitplaats dicht bij een deur 
of bij een kachel is voor de 
hond geen goede plaats. 

 De hond dient rustig op zijn 
plaats te blijven, bij 
voorkeur in zit of af. De 
eigenaar houdt de riem zelf 
vast of gaat erop zitten. 
Bind de hond nooit aan een 
tafel, stoel of 
verwarmingsbuizen. 

 Een hond die vaak blaft, 
piept of jankt, veroorzaakt 
overlast en kan daarom 
beter niet naar openbare 
gelegenheden worden 
meegenomen. 

 Voer de hond niet in het 
restaurant of in het 
openbaar vervoer en laat 
hem niet bedelen. 

 Mocht het nodig zijn om de 
hond eten of water te 
geven, doe dat dan buiten 
of vraag het personeel 
waar dat mogelijk is.

 


