
Wandelen 
met de hond in 
Groengebied 
Amstelland

Ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een heerlijke plek om te 

wandelen met de hond. Via de bruggetjes kom je 

uit op de eilanden waar de hond los mag spelen 

en ravotten met andere honden. Het grasveld, het 

riet en het water zorgen voor groot plezier voor 

hond en baas, het hele jaar door! 

         Holendrechterzijweg, Ouderkerk aan de Amstel

Gaasperplas
Het recreatiegebied Gaasperplas is geliefd voor een 

wandeling met de hond. Aan de westoever van het 

gebied mag de hond los lopen. Het grote grasveld 

is uitermate geschikt voor een balspelletje en als de 

hond dol is op zwemmen dan is het speciale 

hondenstrandje de ideale plek.

         Langbroekpad, Amsterdam

De Hoge Dijk
Er even uit met de hond in recreatiegebied De Hoge 

Dijk. Voor veel hondenliefhebbers een populaire plek 

met maar liefst twee speelplaatsen waar de hond 

lekker kan springen en zwemmen in het water.

         Abcouderstraatweg, Amsterdam

Buiten de losloopgebieden 

geldt de aanlijnplicht, tenzij 

op de borden anders staat 

aangegeven. 

In de periode van 15 april 

tot en met 15 oktober zijn de 

strandjes, lig- en speelweides 

verboden voor honden.

Let op!



Diemerpolder
Een ommetje met de hond in de Diemerpolder. 

Genieten van het weidse uitzicht en het 

polderlandschap. De wind in de haren voor 

zowel hond als baas. Dat is pas genieten. 

Bij het speciaal aangewezen losloopgebied 

kan de hond nog even uitrazen.

         Drie parkeerplaatsen aan 
          de Diemerpolderweg, Diemen.

 

Middelpolder
Vlakbij de rivier de Amstel ligt het recreatie-

gebied Middelpolder. Een groene oase aan de 

rand van de stad. Een unieke plek geschikt voor 

een wandeling met de hond aan de lijn. Uniek 

is dat er twee velden zijn waar de hond los mag. 

Eén veld van maar liefst drie voetbalvelden 

groot. Daar kan de hond pas rennen! 

         Escapade 1, Amstelveen

Over-Amstel
Langs de rivier de Amstel ligt het recreatie-

gebied Over-Amstel. Direct vanaf de parkeer-

plaats verdwijn je in een groene strook van 

gras en bomen waar de hond los doorheen 

mag struinen.

         Oudekerkerdijk, Amsterdam
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Goed om te weten!
Vanzelfsprekend luistert de hond 

goed en veroorzaakt geen overlast.

Let op de borden waar honden 

niet zijn toegestaan.

In het gebied staat op borden 

aangegeven waar de hond los mag.

Buiten het losloopgebied is 

de hond aangelijnd.

Houd je aan de regels en 

voorkom een boete.

Stel gerust je vraag aan de 

toezichthouders.

Het is mogelijk om met een roedel 

te komen wandelen. Kom je met 

meer dan drie honden, vraag dan 

eerst een vergunning aan via 

info@groengebied-amstelland.nl 


