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HASSELT HOUDT VAN … HONDEN
Hasselt is een hondvriendelijke stad. In veel wijken vind je hondenloopzones. Buiten het 
stadscentrum zijn er prachtige wandelwegen waar je heerlijk met je hond je benen kan 
strekken. Er zijn in onze stad verschillende goede hondenscholen die je met raad en daad 
bijstaan bij de  opvoeding van je hond. Voor specifieke problemen kan je zelfs bij dieren-   
gedragstherapeuten terecht.  Iedere hond heeft zijn karakter, maar voor zijn manieren is het 
baasje verantwoordelijk!

Een welopgevoede hond is snel je beste vriend. Een hond is trouw, gehoorzaam, aanhankelijk. Hij 
is leergierig en sociaal. Maar een hond neemt een grote hap uit je vrije tijd. Je moet hem opvoeden, 
uitlaten en met hem ravotten. Zijn vacht moet verzorgd worden, zijn ren en slaapplaats moeten pro-
per gehouden worden. Ook na de aanschaf blijft een hond geld kosten. Een hond kost al gauw € 100/
maand. Een hond wordt gemiddeld 10 jaar oud, een kleine 14 tot 15 jaar.

Het is ontzettend leuk om een hond te hebben als je op voorhand goed wikt en weegt wat je van het 
dier verwacht en wat je er voor over hebt. Het is  onverantwoord om de hond na een tijdje in het asiel 
te dumpen omdat hij tegenvalt of omdat je er geen blijf mee weet in de vakantie. Een hond hecht zich 
enorm aan zijn baasje en hij is diep ongelukkig als je hem achterlaat. Bovendien is het erg moeilijk om 
opnieuw een goeie thuis voor hem te vinden.

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HONDEN IN HASSELT

Wat is een hondenloopzone?

In een hondenloopzone kan je je hond veilig laten loslopen. Hij kan er zijn  poten strekken en met 
soortgenoten kennis maken. Als je hond zijn behoefte doet in de hondenloopzone, moet je dit op-  
ruimen. In de buurt is altijd een vuilnisbak te vinden. Een hondenpoepzakje moet het baasje altijd bij 
zich hebben! Hasselt heeft geen hondentoiletten. Het is dus strikt noodzakelijk dat je de hondenpoep 
in een hondenloopzone zelf opruimt. 

Moet ik in Hasselt altijd een hondenpoepzakje op zak hebben als ik met de hond ga 
wandelen?

JA! Hondenpoep op de stoep, in parken, op speelpleintjes en in plantsoenen is terecht een grote 
bron van ergernis! Hondenpoep op straat geeft alle hondenbezitters een slechte naam. En dat is jam-
mer, want de meeste baasjes ruimen flink het drolletje op en deponeren het in de vuilnisbak.

Mogen hondendrollen in de Gft-container?

NEEN! De Gft-container is bedoeld voor Groente- Fruit en Tuinafval. Uitwerpselen van honden horen 
daar niet bij. Die horen bij het restafval.

Waarom is er in mijn buurt geen hondenluitlaatzone?

We hebben voorrang gegeven aan plaatsen in een stedelijke, dicht bewoonde omgeving. In de bui-
tenwijken hebben de hondenbezitters meestal zelf een afgesloten tuin of er is in de buurt wel een 
weiland waar de hond eens los kan lopen.
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Mogen Hasseltse honden de hele dag blaffen?

Neen, je hond of honden mogen de openbare rust niet verstoren! Je bent in overtreding als je hond 
door aanhoudend geblaf de rust van je buren verstoort. Vraag advies bij een goede hondenschool of 
een dierengedragstherapeut om je hond dit ongewenst gedrag af te leren!

Wat moet ik doen als er een onbekende hond in mijn buurt rondzwerft?

Je meldt dit aan de politie via het noodnummer 101. De politie brengt het onfortuinlijke dier naar het 
dierenasiel te Genk. Hasselt heeft met dit asiel een overeenkomst afgesloten en betaalt hiervoor een 
bijdrage van € 0,25/inwoner/jaar. Als het een rustige, brave hond is, mag je hem ook zelf bijhouden 
na het verwittigen van de politie zodat het baasje het dier bij jou kan ophalen. Als de hond gechipt of 
getatoeëerd is, kunnen we het baasje opsporen.

Wat gebeurt er als ik mijn hond laat loslopen?

Wanneer de politie een melding ontvangt van een loslopende hond, wordt het dierenasiel in Genk 
verwittigd. Het dierenasiel in Genk brengt de hond terug naar de eigenaar (indien men weet wie de 
eigenaar is en men de eigenaar thuis kan vinden) of vangt de hond op in het asiel zodat de eigenaar 
hem daar kan komen ophalen. Per dag dat een hond wordt opgevangen in het dierenasiel, dient de 
eigenaar € 5 te betalen aan het dierenasiel. De wijkinspecteur neemt contact op met alle eigenaars 
van loslopende honden. Wanneer het de eerste keer is dat een eigenaar zijn of haar hond laat loslo-
pen, krijgt hij of zij enkel een verwittiging. Vanaf de tweede keer dat een eigenaar zijn of haar hond 
laat loslopen, moet de eigenaar een GAS-boete betalen.

Moet ik mijn hond laten chippen?

Het is verplicht om je hond te laten chippen. Puppy’s moeten gechipt worden zodra ze te koop worden 
aangeboden, worden weggegeven of voor ze de leeftijd van vier maanden bereiken. Zie ook www.
huisdierinfo.be.

Wat moet ik doen als mijn hond weggelopen is?

Meld dit zo snel mogelijk aan de lokale politie, 011 938 938. Dit bespaart je hond misschien de rit naar 
het dierenasiel! Contacteer het Dierenasiel Genk vzw: www.dierenasielgenk.be. Plaats een adverten-
tie in de krant, vraag aan een lokale radio om het bericht om te roepen, gebruik sociale media.

Oeps, ik vertrek op vakantie en de hond kan niet mee… wat nu?

Boek tegelijk een hondenhotel als je je vakantie vastlegt! Een goede buurman of familie wil misschien 
ook dagelijks je hond uitlaten en eten geven. Overweeg huis- en diersitten: misschien wil een ander 
Hasselts gezin wel een week bij jou komen wonen om op huis en dier te passen.
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HONDENUITLAATZONES
• Runkst: Vooruitzichtstraat (binnenpleintje met Wilgenstraat)
•  Runkst: Vredestraat (Vredespark)
•  Runkst: Runkstersteenweg (naast speelplein achter Sint Hubertuszaal)
•  Runkst: Djef Swennenstraat (aan de sporthal)
•  Runkst: Slagerslaan (aan speelplein)
•  Katarinawijk: stadspark (aan het Cultuurcentrum Hasselt)
•  Katarinawijk: hoek Willekensmolenstraat/Muggenstraat
•  Heilig Hartwijk: Alverbergstraat (aan de sporthal)
•  Ter Hilst: Brigandstraat (aan ontmoetingscentrum De Magneet)
•  Kuringen: Gierkensstraat (naast speelplein)
•  Banneuxwijk: Kempenhof (achterkant sporthal Kindsheid Jesu)

•  Abdijsite Herkenrode (tegenover de parking)
• Domein Kiewit (aan de natuurtuin, achter de gebouwen)

EEN GREEP UIT DE HASSELTSE HONDENSCHOLEN
• De hondenvrienden vzw, www.dehondenvrienden.be
• Sporthondenvereniging Hasselt vzw, www.jachthonden.be
• Sporthonden Centrum Kiewit-Hasselt, www.kringgroep-hasselt.be
• De Hasseltse hondenschool, www.hondenschool.be
• Hondenschool De Trouwe Vriend vzw, www.detrouwevriend.net
• Brigandstraat Ter Hilst
• Willekensmolenstraat
• Gierkensstraat Kuringen
• Vooruitzichtstraat
• Vredestraat
• Slagerslaan
• Kempenhof
• Domein Kiewit
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HASSELT HOUDT VAN … KATTEN
Poezen zijn welkom in Hasselt. Omdat huiskatten liefst zelf kiezen waar ze rondwandelen is 
het niet nodig dat de stad losloopzones voorziet zoals voor honden. Voor zwerfkatten werkt 
de stad samen met het dierenasiel van Genk. Dat zorgt voor het vangen, steriliseren of cas-
treren van zwerfkatten en het terugplaatsen van de dieren. De stad Hasselt betaalt jaarlijks 
de kosten van de geboortebeperking van ongeveer 250 zwerfkatten.

Een lieve kat is een gezellige huisgenoot. Katten zijn elegant, onafhankelijk, proper en slim. Om-
dat katten minder nadrukkelijk dan honden onze aandacht opeisen lijkt het of ze minder zorg nodig 
hebben. Vergis je echter niet, katten voelen zich het beste in een voorspelbare, rustige omgeving met 
voldoende eigen plekjes waar ze ongestoord kunnen slapen. Zorg op tijd voor een goed gevuld eet-
bakje, fris water, een krabpaal en een propere kattenbak. Zorg er liefst ook voor dat je kat veilig naar 
buiten kan om te spelen en nieuwe indrukken op te doen. Een goed verzorgde kat, vrij van vlooien 
en andere parasieten is een aangenaam gezelschap. Ben je op zoek naar een kat, ga dan zeker eerst 
in het dierenasiel kijken, je haalt daar een gezonde kat voor een vrij klein bedrag. Voor de voeding, 
kattenbakzand en verzorging mag je zo’n € 75/maand rekenen. Vergeet de kosten van sterilisatie en 
castratie niet! Dit is verplicht voor de leeftijd van 5 maanden voor alle katten geboren na 1 april 2018.  
Houd er ook rekening mee dan een kat gemiddeld 15 jaar oud wordt. Een kat kan je wel wat goede 
manieren leren, maar niet africhten zoals een hondje. Katten vangen muizen, maar soms ook jonge 
vogeltjes. Hou ze dus in de lente zoveel mogelijk binnen. Het blijven tijgers op huiskamerformaat.

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER KATTEN IN HASSELT

Mag vuile kattenbakvulling in de groene Gft-container?

NEEN! Kattenbakvulling bestaat meestal uit minerale stoffen en deze composteren niet. Sommige 
soorten kattenbakvulling zijn wel composteerbaar maar dan nog is het niet aan te raden uitwerpselen 
van vleeseters zoals katten bij het te composteren afval te gooien omdat ze vaak geurhinder veroor-
zaken, ongedierte aantrekken, ziektekiemen die ook bij zeer hoge temperaturen niet afsterven (zoals 
Toxoplasmose) of synthetische stoffen (medicatie) kunnen bevatten. Kattenbakvulling hoort in de 
bordeauxrode zak bij het restafval

Wat moet ik doen als er zwerfkatten in mijn tuin zitten?

Neem contact op met de stedelijke uitvoeringsdiensten, 011 23 99 48. Vermeld duidelijk waar de 
katten zitten en hoeveel het er zijn. De stad informeert het dierenasiel van Genk hierover. Dat vangt 
de katten en laat ze steriliseren of castreren door een dierenarts. Als kenteken krijgen ze een knipje 
in het oor. Nadien worden de katten teruggeplaatst. Hierdoor wordt vermeden dat andere katten het 
territorium innemen.

Waarom moet ik mijn kat laten steriliseren of castreren?

Een poes kan 2 tot 3 nestjes per jaar krijgen, en een nestje telt al gauw 4 tot 6 kittens. Voor al die 
kittens vind je geen goede thuis meer en de asielen zitten al overvol. Het overschot aan katten moet 
noodgedwongen een dodelijk spuitje krijgen. Vermijd dit overbodig dierenleed en investeer in deze 
eenmalige ingreep. Als je van je kat houdt, laat ze dan steriliseren of castreren! Een bijkomend voor-
deel is ook dat kattinnen niet meer krols worden en katers geen sterk ruikende urine meer sproeien 
en minder rondzwerven en vechten met andere katers. 
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Is sterilisatie, castratie en chippen van katten verplicht?

Ja! Sinds 1 april 2018 moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden en ook 
als je een kat weggeeft, verkoopt of ter adoptie geeft moet deze gesteriliseerd zijn. De sterilisatie 
wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Meer informatie op www.
huisdierinfo.be.

Mag ik een zwerfkat adopteren?

Ja, je mag een niemandskat in huis nemen of als buitenpoes houden. Dit betekent wel dat je als kat-
tenbaasje je verantwoordelijkheid moet nemen inzake sterilisatie of castratie van het dier.

Ik ga op vakantie. Wat doe ik met de kat?

Lieve buren of leuke familie willen met plezier je kat dagelijks vers eten en drinken geven. Als dat niet 
lukt, kan je kat terecht in een kattenpension.
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HASSELT HOUDT VAN … KONIJNEN, 
CAVIA’S, HAMSTERS
Konijntjes, cavia’s, hamsters en zelfs tamme ratten of muisjes zijn gezellig en aandoenlijk. De meeste 
van deze dieren vinden het minder prettig om opgepakt te worden. Ze zijn dus vooral leuk om naar te 
kijken. Je kan ze met veel geduld een paar simpele trucjes leren, maar meer niet. Knaagdieren heb-
ben een geschikt hok en voldoende ruimte nodig zodat ze hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. 
Konijnen willen graag rennen, springen en graven. Een groot buitenhok houdt ze blij. Cavia’s hebben 
graag een plekje om zich veilig te kunnen verstoppen en zitten liefst met soortgenootjes samen. 
Zoek zeker voldoende informatie voor je je tot de aankoop van een dier laat verleiden. Mits een goede 
verzorging kunnen deze dieren redelijk oud worden: een cavia wordt gemiddeld 6 tot 8 jaar. Een ko-
nijn 5 tot 6 jaar en een hamster minstens 2 jaar. Mannelijke konijntjes, cavia’s en tamme ratten kan je 
best laten castreren om overbevolking te vermijden. Aan verzorging en voeding kosten deze diertjes 
je tot zo’n € 30 per maand.

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER KNAAGDIEREN IN HASSELT

Mag ik mijn konijntjes vrijlaten als ik ze niet meer wil?

Konijnen en andere knaagdieren planten zich heel snel voort. Binnen de kortste keren is de buurt 
overstelpt door konijnen. Buren met een groentetuin kunnen hier niet mee lachen! Zoek liever een 
nieuw adoptiegezin voor je langoren of breng ze terug naar een kweker.

Mogen het vuile stro of houtkrullen in mijn Gft-container?

Ja dat mag! Stro of houtkrullen mogen in de groene Gft-container. Deze materialen zijn composteer-
baar.

Mag ik mijn konijn veldkruiden geven?

Konijntjes hebben vers groenvoer nodig. Maar je plukt het best niet langs drukke wegen of indus-
triegebieden. De kans is groot dat deze planten vervuild zijn met lood en andere giftige stoffen. In 
landbouwgebieden worden vaak sproeistoffen gebruikt. Dat is ook niet gezond voor je langoor. Stad 
Hasselt gebruikt geen sproeistoffen. Langs rustige Hasseltse wegen kan je veilig klaver en ander 
lekker groen knippen.

Ik heb een jong wild konijntje gevonden. Mag ik het als huisdier houden?

Wilde dieren zijn niet geschikt als huisdier. Laat jonge gevonden dieren ter plaatse en raak ze niet 
aan, de ouders zijn meestal in de buurt. Gekwetste wilde dieren breng je naar het Natuurhulpcentrum 
(www.natuurhulpcentrum.be) of naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (www.vogelenzoog-
dierenopvangcentrum.be).

Wat doe ik met mijn knaagdier als ik op vakantie ga?

Met wat geluk vind je een leuke buur, familie of dikke vriend bereid om snuffie elke dag eten te geven. 
Je kan het dier ook, met hok en al, tijdelijk bij een goeie ziel onderbrengen. In Hasselt is er een leuke 
vereniging van liefhebbers van neerhofdieren. Dit zijn hoenders, duiven, park- en watervogels, konij-
nen en cavia’s: Kleindierclub Avivaria, www.avivaria.be.
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HASSELT HOUDT VAN … VOGELS
Vogels in huis maken je blij met hun vrolijk gefluit, prachtige kleuren en grappige capriolen. De ver-
zorging van gekweekte huisvogels zoals kanaries of grasparkieten is niet moeilijk, maar de dieren 
hebben wel een ruime kooi nodig met voldoende ruimte om een stukje te vliegen of lekker te klaute-
ren. Vogels zijn sociale dieren die niet eenzaam en alleen in een kooitje horen. Papegaaiachtigen heb-
ben lichaamsbeweging en afleiding nodig, ze zijn intelligent, vervelen zich snel en ze opsluiten in een 
kleine kooi is dus verwaarlozing. Sommige vogels zijn eigenwijs en brutaal en horen niet thuis in een 
woonkamer. Vogels in huis houden betekent stof, pluisjes, uitgestrooide zaadjes en waterspetters 
van het badderen. Huiskamervogels worden oud. Een kanarie heb je een jaar of twaalf, een parkiet 
wordt gemakkelijk een jaar of tien. Een papegaai gaat generaties mee. Een vogel kost aan voeding en 
verzorging zo’n € 15 per maand.

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VOGELS IN HASSELT

Mag ik een mus vangen in mijn tuin en in een kooitje houden?

Neen, wilde vogels mag je niet in gevangenschap houden. Deze vogels zijn ook helemaal niet geschikt 
om in huis of in een volière te houden. Ze worden er bovendien doodongelukkig. Er is voldoende 
keuze in gekweekte tamme vogels. Gekwetste wilde vogels kan je naar het Vogel- & Zoogdierenop-
vangcentrum in Heusden-Zolder brengen (www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be) of naar het 
Natuurhelpcentrum (www.natuurhulpcentrum.be).

Mag ik mijn kanarie, parkiet of papegaai in de zomer op het terras laten

fluiten?

Ja, een zingende kanarie of kwetterende parkiet is geen probleem. Maar een aanhoudend krijsende 
papegaai verstoort de rust in de buurt.
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HASSELT HOUDT VAN … VISSEN
Een mooi aquarium is een juweeltje in de woonkamer. Je kan er uren naa rkijken en je wordt er heer-
lijk rustig van. Het is eens iets anders dan televisiekijken! Woon je als dikke dierenvriend op een ap-
partement waar vogels, honden, katten en konijnen niet toegelaten zijn, dan is een aquarium een leuk 
alternatief. Een mooie vijver met vissen maakt je tuin dubbel zo aantrekkelijk. In onze eigen Japanse 
Tuin laten de Koi’s zich zelfs aaien. Een aquarium of vijver inrichten is niet moeilijk als je het advies 
van een goede dierenspeciaalzaak volgt. Het aquarium met toebehoren is een eenmalige investering. 
Het onderhoud nadien valt mee in werk en kostprijs, maar hangt uiteraard af van je soort aquarium. 
Met een potje vissenvoer kom je wel een hele tijd toe! Een aquarium moet vooral een passie zijn!

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VISSEN IN HASSELT

Mag ik mijn aquarium vullen met Hasselts leidingwater?

JA! Het Hasselts leidingwater is van uitstekende kwaliteit. Je aquariumspecialist zal je tips geven 
hoe je er optimaal viswater van maakt. Zorg dat de filter van je aquarium goed werkt, dat scheelt 
alvast een stuk op je waterfactuur want dan moet je het water minder snel verversen.

Mag mijn kind een goudvis winnen op Hasselt Kermis?

NEEN! Volgens de wetgeving op dierenwelzijn mogen er geen dieren geschonken worden aan kinde-
ren onder de 16 jaar, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd. Dieren mogen ook 
niet als prijs uitgeloot worden.

Ik ben een milieubewuste Hasselaar. Mag ik een lege bokaal recycleren als visbak?

NEEN! Een bokaal is niet geschikt om vissen in te houden. Elke vis in een kom leidt een miserabel 
leven. Er kan te weinig zuurstof in een bokaal en het water is snel vuil. Niet doen dus.

Mag ik de reigers afschieten die mijn vijver komen leegvissen?

NEEN! Schieten mag niet zonder jachtvergunning en reigers zijn beschermde vogels. Span enkele 
dunne kabels over je vijver en geen enkele reiger durft er nog landen.

HASSELTSE AQUARIUMVERENIGING
www.tanichthys.be
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ALGEMEEN
Mijn huisdier is overleden: wat nu?

Een dood gezelschapsdier van minder dan 10 kg mag je in je tuin begraven. Doe het dier niet in een 
plastic zak, want dan vergaat het niet. Andere voorwaarden zijn dat de put minstens een halve meter 
diep moet zijn en dat begraven alleen kan in zanderige grond én boven het grondwaterniveau. Deze 
manier van werken is eigenlijk de minst goede. Je kan het dier immers ook bij je dierenarts achterla-
ten. Deze zorgt ervoor dat het afgehaald wordt door een erkende firma. Wil je je huisdier laten creme-
ren dan kan dat ook. Een lijst met alle crematoria vind je op www.huisdierinfo.be. Wie dat wil, kan de 
assen van zijn huisdier uitstrooien in het strooibos naast het kerkhof van Kiewit (Zwartvennestraat). 
Neem daarvoor contact op met de milieudienst.

Ik wil een krokodil, slang, vogelspin of aap!

Kies liever voor een gewoon huisdier! Exotische dieren houden niet van mensen en zijn een meer 
spannende omgeving gewoon dan een saaie huiskamer. Bovendien zijn ze dikwijls gevaarlijk! Exo-
tische dieren zijn moeilijk te verzorgen, ze stellen hoge eisen en ze zijn erg duur. Deze dieren horen 
thuis in de natuur of bij specialisten.

Mijn dier heeft rare kuren. Help!?

Vraag altijd eerst raad aan je dierenarts. Als blijkt dat het vreemde gedrag geen medische oorzaak 
heeft kan je terecht bij een dierengedragstherapeut. Via je dierenarts, hondenscholen, dierenclubs, 
internet of de Gouden Gids vind je zeker nuttige adressen. 

Hasselt heeft een dierenpolitie.

Dieren kunnen in onze samenleving soms voor overlast zorgen. Denk maar aan hondenpoep, 
geuroverlast, lawaai, agressie of illegale gevechten. Een steeds terugkerend probleem zijn ook de 
loslopende dieren. Dit kan gaan van huis- of weidedieren zoals honden, paarden, schapen en varkens 
tot wilde dieren zoals vossen, reeën en everzwijnen. Deze overlastproblemen kan je steeds melden bij
de dienst ‘Dierenpolitie’ van de lokale politie. Voor dringende dierenproblemen kan je steeds terecht 
op het noodnummer 101. 
Anderzijds bekommert de dierenpolitie van de lokale politie zich ook om het welzijn van dieren. 
Verwaarlozing of mishandeling van dieren moet aangepakt worden. Dieren kunnen niet voor zich-
zelf spreken, daarom moeten dierenvrienden het voor hen doen! Heb je gegronde aanwijzingen dat 
een dier verwaarloosd of mishandeld wordt? Dien dan klacht in bij de lokale politie. Door haar hoge 
aanspreekbaarheid, vaststellingsbevoegdheid en permanente beschikbaarheid kan de lokale politie 
bijdragen aan een doelgerichte aanpak van problemen omtrent dierenwelzijn in onze samenleving. 
Hiervoor werkt politiezone Limburg Regio Hoofdstad samen met verschillende partners zoals bur-
gers, het parket, opvangcentra en andere gespecialiseerde diensten.

CONTACT

• Tijdens de werkuren: 011 938 281, 0494 51 63 93 of 0491 71 32 93. 
• Buiten de werkuren: het algemeen telefoonnummer 011 938 938 van politiezone Limburg Regio 

Hoofdstad.
• E-mail: dieren@politielrh.be
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VRAGEN?
Dienst leefmilieu
• Tel: 011 23 94 23
• E-mail: leefmilieu@hasselt.be

                                                           v.u.: burgemeester Vananroye, Limburgplein 1, 3500 Hasselt


