Een poeperig verhaal
In Nederland lopen er naar schatting zo’n twee miljoen honden rond. Dat is best veel.
In Valburg, Homoet en Eimeren zijn er door de gemeente 232 honden geregistreerd.
Mogelijk zijn er ook een paar honden die (nog) niet geteld zijn. Dat komt gemiddeld neer
op één hond per twee huishoudens. Honden zijn leuk maar het lastige van al die vrolijke
viervoeters is dat ze leiden tot één van de top drie ergernissen in Nederland: hondenpoep op plekken waar het niet hoort.
De honden in ons dorp produceren bij elkaar per jaar een slordige 30 ton hondenpoep.
Die poep komt op allerlei plekken terecht: trottoirs, grasvelden, tuinen, weilanden en
gelukkig voornamelijk in afvalcontainers. Vooral dat laatste is prettig. Veel hondenbezitters lopen dan ook rond met wat plastic zakjes om de boodschap van hun trouwe
metgezel op te ruimen. Dat is toch logisch zou je denken. Immers, volgens art. 2:58 van
de Algemene Plaatselijke Verordening ben je verplicht om de hondenpoep meteen op te
ruimen. Daarnaast dien je te allen tijde een hondenpoepopruimmiddel te kunnen tonen
(een poepzakje dus). De boete als je in overtreding bent bedraagt 140 euro.
Wanneer je rustig door het dorp loopt, dan zie je dat aan het dringende verzoek om
hondenpoep meteen op te ruimen niet altijd gehoor werd gegeven. Je ziet het aan de
bordjes die her en der voor tuinen zijn geplaatst. “Aub geen hondenpoep” en “Hier geen
hondenstront” valt er te lezen. Of “Waakt u met ons mee? Onze koeien kunnen ziek worden van hondenpoep”. Het zijn allemaal vriendelijke herinneringen. Aan het Hoogsepad
heeft een servicegerichte bewoner en hondenbezitter zelfs een bakje aan het tuinhek
geplaatst met daarin een kleine voorraad poepzakjes. Op het deksel staat “Poepzakje
vergeten? Geen nood, pak maar!” Als je dat allemaal ziet, dan durf je toch niet weg te
lopen zonder opruimen? En er staan binnen de bebouwde kom aardig wat vuilnisbakken
om dat warm aanvoelende en wat slecht ruikende zakje meteen weg te gooien. Mijn
eigen hond Plouf haalt haar neus ervoor op en is blij en bijna opgelucht als het snel in die
groene vuilnisbak belandt.
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En ja, als je een rondje Mellard wilt doen met de hond en hij poept net in de buurt van
de rotonde, dan kost het je toch zeker een half uur voordat je een prullenbak tegenkomt.
Dan is het wat naar om dat hele pad met dat zakje in de hand te lopen. Voor de hond
is het echter veel vervelender om al die tijd zijn ontlasting op te moeten houden. Poep
maar beestje, we nemen het wel mee!
Dat poep op straat of aan je schoenen vies is, daar is iedereen het over eens. Dat het
ook ziektes kan verwekken, met name bij het vee, is wat minder bekend. Niet voor niets
staan er in ons dorp ook wat bordjes om de koeien te beschermen. In hondenpoep kan
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namelijk een parasiet zitten, de neospora caninum. Dat caninum slaat op hond. Wanneer
een koe hiermee besmet raakt kan dat leiden tot een vroeggeboorte of een kalfje dat
doodgeboren wordt. Dat willen we onze boeren en onze koeien niet aandoen. Voorkoming is zo simpel: opruimen.
Natuurlijk wordt er het een en ander gezegd over die plastic zakjes die vervuilend zouden zijn voor het milieu. Het goede nieuws is dat er ook biologisch afbreekbare zakjes in
de handel zijn. Aan de andere kant is de dikte van de folie van de zakjes teruggebracht
tot 14 µm. Dat is superdun. Die zakjes worden gemaakt van polyethyleen (PE). Bij verbranding van deze gevulde zakjes komt er weer energie vrij. Elektriciteit voor huishoudens dus. Verbranden is in elk geval beter voor het milieu dan de drollen te laten liggen.
Waar is dit poeperig verhaal nu voor bedoeld? Het is niet moraliserend bedoeld. De
bordjes her en der kleuren ons dorp en waren het waard om eens vastgelegd te worden.
De bordjes stralen echter ook een boodschap uit. Het zou jammer zijn om het verhaal
achter die 30.000 kilo jaarlijkse hondenpoep niet even toe te lichten.
Royan van Velse
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