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Wat zijn zwerfhonden?
Zwerfhonden zijn honden die zonder toezicht van mensen over straat gaan. Dit kunnen ook honden zijn 
die een eigenaar hebben. Zwerfhonden zorgen vaak voor problemen voor de mensen en dieren in hun omgeving.

Waarom zwerven honden?
-  Ondervoede honden gaan op straat om te zoeken naar eten.
-  Een slechte omrastering van het erf (een te lage omrastering of een met gaten erin)
    geeft een hond gelegenheid op straat te komen.
-  De eigenaar/verzorger van de hond laat de poort open staan, waardoor de hond op straat kan.
-  Angstige honden kunnen uit paniek ontsnappen bij harde geluiden (vuurwerk, onweer).
-  Honden die weining aandacht krijgen of weinig afleiding hebben (gelegenheid om te spelen)
    gaan op straat uit verveling. Een hond is een groepsdier!
-  Een loopse hond gaat de straat op om mannetjes te zoeken en mannetjes gaan de straat
    op als er een loopse teef in de buurt is.
-  De eigenaar/verzorger laat de hond op straat achter en maakt de hond tot zwerfdier.

Wat zijn de problemen voor mens en dier?
Zwerfhonden:
-  zoeken in huisvuil naar eten en maken daarbij rommel. Dit is onhygienisch.
-  poepen en urineren (ontlasten) op publieke plaatsen.
-  zijn potentiele overdragers van parasieten (koeparies, wormen, vlooien) en ziekten (zoals Ziekte van Weil).
-  kunnen territoriaal en agressief gedrag gaan vertonen tegenover mens en dier.
-  zijn gevaarlijk in het verkeer. Ze kennen immers geen verkeersregels.
-  planten zich voort/vermenigvuldigen zich, zodat er steeds meer dieren op straat komen.
-  kunnen schate aanbrengen aan hun omgeving (planten, vee).

Wat kunt u doen aan het zwerfhondenprobleem?
-  Geef uw hond(en) voldoende voeding, zodat ze dit niet op straat gaan zoeken
-  Houdt uw hond(en) op uw erf! Zorg voor een goede omrastering van voldoende hoogte en zonder openingen.
    En maak uw poort dicht na in- en uitrijden. Indien uw omrastering niet goed is, dan kunt u tijdelijk uw hond
    met een halsband aan een lange lijn zetten. Let dan wel op voldoende bewegingsruimte, dat er beschutting is
    tegen de zon en regen, dat eten en drinken beschut kan staan binnen het bereik van uw hond.
-  Indien uw hond van het erf raakt, ga hem zoeken. Licht ook uw buren in.
    Indien u een nieuwe hond op straat aantreft, help mee de eigenaar vinden.
-  Indien u auto rijdt en een hond langs de weg ziet, toeter dan. Hij zal dan niet proberen over te steken.
-  Is uw hond ziek? Contact een dierenarts om u te adviseren qua zorg en behandeling.
-  Laat uw honden steriliseren/castreren, zodat er niet telkens ongewenst kleintjes komen.
    En om te voorkomen dat uw hond de straat op gaat 
    om te paren met andere honden wanneer ze loops zijn.
-  Kunt u een hond niet meer verzorgen? Gooi het niet weg! 
    U brengt het dier en uw omgeving in meer problemen
    Liever zoekt u een nieuwe verzorger voor de hond.
-  Heb aandacht voor de behoeftes van uw hond(en). 
    Dieren zijn geen dingen, maar levende wezens met gevoel.
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