V.U. Jelle De Wilde, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel
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Hou daarom ook jouw
hond aan de leiband

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch is dat geen
goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende honden. Zeker kinderen!
Grondbroeders zoals reeën en vogels panikeren waardoor jongen aan hun
lot worden overgelaten. Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen
een gevecht met andere honden of wilde dieren zoals een ree of everzwijn en
ook tegen teken. Hond aan de lijn, 't zal wel zijn. #hondenaandeleiband

natuurenbos.be/hondenaandeleiband
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