Kan ik mijn hond meenemen?
Het is niet heel simpel om deze vraag te beantwoorden. Het hangt er ook
vanaf of je de gids of de app gebruikt. Wandelen met de app levert wel
de mooiste route maar ook de meeste problemen op!
Op het grootste deel van de route is wandelen met de gids via de
knoopunten echter geen probleem. Wel moet de hond meestal aangelijnd
worden in de bossen in Gaasterland.
Echte verboden zijn er met name in de Greidhoek te vinden omdat het
daar regelmatig paden over boerenland betreft. Helaas is voor ons
onmogelijk om met zekerheid te zeggen waar de verboden van kracht zijn.
Per etappe
1. Novice tussen Greonterp en Syp Set is een klein deel (officieel)
niet te bewandelen in het broedseizoen. Dat wordt echter in de praktijk
door de meeste mensen genegeerd.
2. Lux Aeterna vormt geen probleem
3. Via lopen op de dijk betekent wel vaak schapen op de dijk en ook
veel hekken. Deels onderlangs wandelen kan echter ook.
4. Promontorium aangelijnde hond
5. Bellum aanlijnen (loopt deels via landgoed Kippenburg en de
golfbaan)
6. Moenia Perlae aanlijnen (deels via landgoed Mottekamp)
7. Refugium aanlijnen (weer deels via landgoed Kippenburg)
8. Tumulus aanlijnen
9. Iundatus aanlijnen route loopt deels via particulier natuurgebied
Wolvetinte bij het Heidenschip dus geen honden
10. Aether deels via een camping en een natuurgebied (kade) dus geen
honden. En opnieuw via Syp Set naar Blauwhuis dus weer is de
(officiële) seizoensbeperking van toepassing.
11. Vitus de kerkepaden tussen Westhem-Abbega en Pikesyl-Oosthem zijn
verboden voor honden.
12. Refter de kerkepaden bij Oosterwierum en Mantgum zijn verboden voor
honden.
13. Campanarium het kerkepad tussen Funs en Hijlaard is verboden voor
honden
14. Viridarium verschillende kerkepaden status onbekend.
15. Presbyter deels route door het boerenland, verboden voor honden.

Onmogelijk?
Het lijkt dus op het eerste gezicht bijna onmogelijk met een hond te
wandelen. In de meeste gevallen is er echter toch een aantrekkelijke
alternatieve route mogelijk. Het vergt dus echter wel wat meer
voorbereiding.
Gids of app gebruiken?
In zijn algemeenheid is het ook duidelijk dat wandelen via de gids
bijna overal wel mogelijk is. De app daarentegen levert dus meer
problemen op. Zelf alternatieven via het Wandelnetwerk Friesland
belopen biedt in de meeste gevallen echter wel een oplossing.

