
REPORTAGE LEUKSTE JACHTHAVEN VOOR HONDEN 2018

HEERLIJK
VOOR HONDEN

www.motorboot.com2



3augustus 2018



REPORTAGE LEUKSTE JACHTHAVEN VOOR HONDEN 2018

Geloof het of niet, maar honden kunnen zichtbaar genieten. Je ziet het aan hun gedrag 

en mimiek of ze het naar de zin hebben of niet. De kans is groot dat je viervoeter 

helemaal in zijn element is bij Waddenhaven Vlieland, de grote winnaar van de verkiezing 

van ‘de leukste jachthaven voor honden 2018’. 

TRUDIE RUTTEN
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Verrast en ontroerd waren ze bij Waddenhaven Vlieland 

toen ik hen in december 2017 telefonisch liet weten dat ze 

verkozen zijn tot de leukste jachthaven voor honden 2018. 

Met een van de havenmeesters heb ik afgesproken dat ze 

de award, een speciale vlag en het juryrapport met ons 

motorjacht nog vóór het watersportseizoen ontvangen. 

Op 19 april is het zover en maken mijn hond Dickie en ik 

met mijn motorjacht de oversteek naar Vlieland. Aan boord 

zijn ook Arienne Kranenburg, die samen met mij Honden-

aanBoord.nl beheert, haar man Ferdinand en hun scheeps-

hondje Dolly. We boffen, het weer is ons gunstig gezind, er 

is sprake van een vroege warmtegolf. Na een rustige over-

steek over het prachtige Wad varen we de haven binnen en 

meren af aan de lange gastensteiger. Hoewel het hier nog 

erg rustig is, is Vlieland duidelijk klaar voor het watersport-

seizoen: de steigers zijn ontdaan van meeuwenpoep en 

resten van krabbetjes en liggen er keurig bij. Onder toe-

ziend oog van enkele passanten met honden en de VVV 

wordt de Honden aan boord-vlag gehesen. Vlieland mag 

zich in 2018 de leukste jachthaven voor honden noemen! 
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Openingsfoto Op weg naar Vlieland. 1 Havenmeesters van de Waddenhaven Vlieland ontvangen de award voor ‘de leukste haven voor honden 

2018’.  2 De haven gezien vanaf de vuurtoren.  3 Aan de mimiek van deze ‘lachende’ hond kun je zien dat hij het naar zijn zin heeft. 

HONDVRIENDELIJKE STEIGERS
Vlieland staat bekend als een eiland van rust en ruimte. Het 

eiland is voor toeristen niet toegankelijk met auto’s en mo-

toren en trekt daardoor natuurliefhebbers en rustzoekers. 

Voor hondeneigenaren is Vlieland bij uitstek een aantrekke-

lijke vakantiebestemming om te genieten van de vrijheid die 

hier nog aanwezig is. 

Bij de verkiezing ‘de leukste jachthaven voor honden’, 

waarbij havens werden beoordeeld vanuit het perspectief 

van de hond, sleepte Waddenhaven Vlieland maar liefst 

29,9% van de stemmen in de wacht. Deze jachthaven is 

gelegen aan de zuidkant van het eiland, zo’n 800 meter ten 

oosten van het (enige) dorp Oost-Vlieland. De haven is het 

hele jaar geopend en biedt plaats aan 300 schepen. De 

haven is ook bij laag water aan te varen. Het is verstandig 

rekening te houden met de relatief sterke getijdestroom. In 

de zomervakantie ligt de haven regelmatig vol en worden 

geen nieuwe schepen toegelaten. Dit betekent dat vaak al 

voor 14.00 uur een ligplaats gezocht moet worden. Als de 

haven vol is, zijn de alternatieven droogvallen voor het dorp 

of doorvaren naar Terschelling. 

De moderne Waddenhaven Vlieland heeft veilige, hond-

vriendelijke steigers waaronder een gastensteiger en 

boxen. De havenmeesters staan zeer positief tegenover 

honden en hun baasjes. In het havengebouw is restaurant 

De Dining gevestigd, waar honden zijn toegestaan. In de 

directe omgeving van de haven zijn volop mogelijkheden 

om er lekker op uit te gaan samen met je viervoeter: heer-

lijk loslopen op het 20 km lange strand, wandelen door 

bossen of duinen, spelen met soortgenoten of zwemmen 

in zee. 

EROP UIT MET DE HOND
Dat honden erbij horen op Vlieland is niet alleen merkbaar 

in de haven en directe omgeving, maar ook in de meeste 

winkels en restaurants in het dorp. Het Waddeneiland heeft 

26 km aan fietspaden en fietsverhuurbedrijven springen in 

op de aanwezigheid van viervoeters met de verhuur van 

hondenfietskarretjes. In de informatiefolder ‘Welkom hond 

aan boord’, die Vlieland aan bezoekers verstrekt, is van 

3

augustus 2018



www.motorboot.com6

alles te lezen over het verblijf met honden op het eiland. Via 

informatieborden worden alle regels over het uitlaten van 

honden op positieve wijze gecommuniceerd en er zijn hon-

denpoepzakjes en afvalemmers beschikbaar. Hoewel hon-

den los mogen lopen op het strand en in het bos, zijn er 

wel regels in verband met broedende vogels in de duinen 

en rustende en foeragerende vogels op het Wad. In Oost-

Vlieland heeft vooral de charmante Dorpsstraat veel aan-

trekkingskracht met zijn authentieke Vlielander huisjes, 

leuke restaurantjes en cafeetjes, winkeltjes en een tweetal 

musea. De vele smalle steegjes, de zogenaamde Gloppen, 

vormen een verbinding tussen de Dorpsstraat en de Wad-

dendijk. Behalve bij musea en voedingsmiddelenwinkels 

zijn viervoeters nagenoeg overal welkom. 

VERKIEZING 2019
De verkiezing van de leukste jachthaven voor honden is 

een initiatief van HondenaanBoord.nl. Het doel is Neder-

landse jachthavens beoordelen op de volgende punten:

• hondvriendelijke benadering

• uitlaat- en wandelmogelijkheden 

• veiligheid en toegankelijkheid, zoals aanlegsituatie, hond-

vriendelijke steigers

• honden welkom in het havenrestaurant

• hondenzwemgelegenheid

• faciliteiten, zoals afvalbakken en hondenpoepzakjes, mid-

delen om ongelukjes op te ruimen zoals: emmer, schrobber 

en een schepje, informatie voor hondeneigenaren

• watersport met honden; sporten als kanoën en stand up 

paddle zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. 

Aan het eind van dit jaar wordt ook voor 2019 een haven 

verkozen tot ‘de leukste jachthaven voor honden’.  

Meer informatie: www.hondenaanboord.nl

Meer informatie over Vlieland: https://vlieland.net/nl 
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4 Hond Dickie, Trudie, Arienne en hond Dolly op het strand van Vlieland.  5 Pierensteker Jan Snoek woont al veertig jaar op een oude sleepboot in de 

Waddenhaven Vlieland.  6 Friese stabij Hessel volgt Jan altijd op de voet.

WANDELTIPS VANAF DE HAVEN
Naar Strandpaviljoen ‘t Badhuys:

Via het bospad langs de Havenweg, door de Dorpsstraat 

naar de Badweg. Bij het strand, links van Strandhotel See-

duyn, ligt het Strandpaviljoen ’t Badhuys waar je kunt lun-

chen, dineren of drinken. Honden zijn hier welkom en water 

voor je viervoeter wordt bij de tafel geserveerd. Via het strand 

loop je terug naar de haven, een pittig stukje door het zand.

Naar de Vuurtoren:

Over het bospad parallel aan de Havenweg, via de Dorps-

straat, over het Kerkplein, via het Vuurtorenpad naar de op 42 

meter hoogte gelegen Vuurtoren op de Vuurduin ((Vuurboets-

duin). Hiervandaan heb je een prachtig uitzicht over het Wad, 

het eiland en de Noordzee. De Vuurtoren is ook te bezoeken. 

Afdalen en weer terug naar de haven over de Waddendijk.

Naar strandtentje Oost:

Achter het havenkantoor aan de Fortweg richting het strand 

(staat aangegeven). Direct aan het strand staat het strand-

tentje ‘Oost’. Vanaf een mooi terras met zicht op de vaargeul 

waar de ferry’s en jachten binnenkomen en vertrekken, kun je 

genieten van drankjes en gerechten. Honden zijn welkom op 

het buitenterras en de benedenverdieping. Via het strand te-

rugwandelen naar de jachthaven.

Dwalen door Bomenland:

Dit is het meest westelijke bos langs het Wad. Je kunt hier 

heerlijk dwalen. In het broedseizoen is het bos deels afgeslo-

ten. Het 3,5 km lange wandelpad aangelegd door Staatsbos-

beheer is te volgen via paaltjes met gele banden. Op 

sommige plaatsen dienen honden aangelijnd te zijn.
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DE VLIELANDSE PIERENSTEKER 
EN ZIJN FRIESE STABIJ

Zolang we al op Vlieland komen, ligt er een oude sleep-

boot achterin de haven. Daarop wonen pierensteker 

Jan Snoek en scheepshond Hessel al veertig jaar. We 

brengen ze een bezoekje.

Jans boot volgebouwd met oude viskratten en een ver-

roeste diepvrieskist, trekt de aandacht. Op de boot hangt 

een briefje met daarop geschreven ‘Zeepieren’. De bewo-

ner is een markante man die je samen met zijn hond vaak 

op het drooggevallen Wad kunt vinden. Het is 10 uur in de 

ochtend, er kringelt rook uit de schoorsteen.

De boot heeft geen deur maar is afgesloten met een zeil. Ik 

klop op de boot, hoor wat gestommel en dan: “Kom je voor 

pieren?” Vanachter het zeil verschijnt het vriendelijke ge-

zicht van een ruiguitziende man, direct gevolgd door de 

kop van een hond. 

Jan Soek, bijgenaamd de Pierensteker, woont sinds 1983 

op zijn boot in haven Vlieland. Jan is geboren in Den Helder 

als zoon van een visser en zelf ook jarenlang werkzaam ge-

weest in de visserij. Inmiddels verdient hij al 40 jaar zijn 

geld met pierensteker op het Wad. Jan leeft op zichzelf 

maar vertelt graag over zijn leven. Zijn antwoord op mijn 

vraag waarom hij zich op Vlieland heeft gevestigd is simpel: 

daar waar het schip en je boterham je brengen. Het had 

ook ergens anders kunnen zijn… 

Jan is dan wel graag op zichzelf, een hond zou hij niet kun-

nen missen! Hij heeft een voorliefde voor de Friese Stabij-

hond. Toen zijn vorige stabij overleed, ging hij direct op 

zoek naar een andere. Die vond hij op Vlieland, waar de 

toen tweejarige Hessel weg moest bij zijn baasje. Jan nam 

hem mee aan een lijn, maar werd al snel omvergetrokken 

door de onstuimige Hessel. Jan dacht ‘dit werkt zo niet’ en 

maakte de hond los van de lijn. Die heeft hem vanaf dat 

moment op de voet gevolgd. Hij gaat overal waar Jan gaat, 

ook op het Wad, waar hij tijdens het pierensteken fanatiek 

blaft naar de krabben. 

Zomer of winter, Jan zal je altijd in korte broek en op rub-

berlaarzen zien. Hij vertelt dat de vraag naar zeepieren 

steeds meer terugloopt, pierensteken is een verdwijnend 

beroep. Maar Jan heeft ook niet zoveel zin meer om het 

Wad op te gaan, de jaren beginnen te tellen. Liever geniet 

hij samen met Hessel van zijn boot en van het eiland en 

maakt af en toe een praatje met een passant of een geïnte-

resseerde langskomende schrijver of journalist… 


