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Over de Hondenbescherming
Honden zijn prachtige dieren met een flink aanpassingsvermogen. Dat vermogen wordt 

in onze huidige maatschappij en door menig hondenbezitter flink op de proef gesteld. 

Men verwacht dat elke hond lief, vrolijk, gehoorzaam, rustig of juist waakzaam zal zijn 

(al naar gelang de gewenste functie). Er wordt aan voorbij gegaan dat honden tijd en 

aandacht vragen en door selectieve fok zijn geworden zoals ze zijn. En dat het houden 

van een hond ook aanvaardbaar moet zijn voor de omgeving waarin het zich bevindt. 

Daarom geven we voorlichting over het hebben en houden van honden, bieden we  

juridisch advies en voeren we controles uit als er twijfel is over de omgang tussen hond 

en eigenaar. Ook helpen we honden die tussen wal en schip dreigen te raken.

Samen op pad;  u doet uw hond  geen groter  plezier!



Inspectiedienst Gezelschapsdieren

De Hondenbescherming heeft een Inspectiedienst 
voor Gezelschapsdieren, kortweg IDG genoemd.  
De inspecteurs treden op bij meldingen over  
dierenmishandeling of verwaar lozing. Iedere regio 
heeft een eigen inspecteur. U kunt de naam en 
het telefoonnummer van de inspecteur uit uw 
regio terugvinden op onze website of in uw 
gemeentegids.

Opvang van oude honden

De Hondenbescherming onderhoudt twee senioren
huizen waar bejaarde honden van een rustige 
oude dag kunnen genieten. Bijvoorbeeld oude 
honden die vanwege hun leeftijd moeilijk plaats
baar blijken in asielen en oude honden wiens 
eigenaar overlijdt of opgenomen wordt in een  
verpleeghuis kunnen onder voorwaarden worden 
geplaatst in één van de seniorenhuizen.

Financiële en materiele steun aan asielen 
en opvangcentra

De Hondenbescherming geeft graag concrete hulp 
die direct ten goede komt aan honden. Zo worden 
voor asielen en opvangcentra voorzieningen en 
materialen bekostigd; bijvoorbeeld hekwerk voor 
losloopveldjes, verwarming, voerbakken en manden.

Individuele hulp bij noodsituaties

De Hondenbescherming biedt in incidentele geval
len een praktische oplossing als er een noodsituatie 
ontstaat. U moet daarbij denken aan financiële 
ondersteuning op diergeneeskundig vlak of het 
meehelpen zoeken naar een opvangadres. 

Wet en regelgeving

Een goede wet en regelgeving is van groot belang 
voor de bescherming van honden. Daarom zet  
de Hondenbescherming zich in om effectieve 
regelgeving te realiseren. Tevens biedt de 
Hondenbescherming juridisch advies aan leden.

De Hondenbescherming  steunt honden  in asielen.

Voorlichting

Door middel van folders, boekjes voor scholen 
en lezingen maakt de Hondenbescherming het 
publiek bewust van problemen, die het houden 
van een hond met zich mee kan brengen, en 
mogelijke oplossingen daarvoor. Met vragen kan 
men altijd bij de Hondenbescherming terecht. 



Geschiedenis

De Hondenbescherming is in 1912 opgericht als 
“AntiTrekhonden Bond”. In die tijd bevonden zich 
in Nederland zo’n 80.000 trekhonden, die meestal 
een miserabel leven leidden. Door inspanningen 
van de Hondenbescherming verminderde in de 
loop van de jaren het aantal trekhonden en ver
beterden de leefomstandigheden. Maar het zou nog 
tot 1962 duren voordat het gebruik van de hond als 
trekkracht wettelijk werd verboden. De Vereniging 
had zich inmiddels ook ten doel gesteld het lot 
van de vele erfhonden die aan een korte ketting 
lagen, te verbeteren. Toen door middel van regel
geving de situatie voor deze honden ook beter 
werd, besloot de Vereniging zich voortaan voor 
alle honden in te zetten. 

Hoe kan ik helpen? 

Word lid van de Hondenbescherming!
Onze hulpverlening is structureel van aard.  
Als lid van de Hondenbescherming draagt u bij 
aan de hulpverlening van de Hondenbescherming 
en wordt u op de hoogte gehouden van alle  
activiteiten. 

Contactadres:
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag 
 
telefoon 070 338 85 38
fax 070 338 85 37   
 
info@hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl 

Dit beeld is voorgoed uit het straatbeeld verdwenen.

Ja, ik steun het goede werk van de Hondenbescherming!
Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon

Email

Geboortejaar:

Datum:

Handtekening:

Ik machtig de Hondenbescherming om tot wederopzegging een bedrag van 

€ 10,-  € 15,-  € 20,-  of €         ,-*   per jaar af te schrijven van mijn rekening.

Bank/gironummer:

* minimaal € 10,- per jaar 

De Hondenbescherming zal uw lidmaatschapsbijdrage jaarlijks in de maand januari van uw rekening afschrijven.  

Binnen een maand na afboeken kunt u de overschrijving ongedaan maken.
 


