Juryrapport
“De leukste jachthaven voor honden” Award - 2017
Initiatiefneemster Trudie Rutten is
hondengedragsdeskundige en hondenliefhebber in hart en
nieren en een enthousiast motorbootvaarder. Zij schreef
twee boeken; Honden aan boord en Honden aan boord “de
beste maatjes op ’t water” editie 2017 en is eigenaar van
Hondenaanboord.nl. Trudie Rutten onderhoudt veel
contacten met hondenliefhebbers en havenmeesters.
Zij inventariseert wensen en eventuele ergernissen van
beide partijen en wil graag oplossingen voorstellen. Zij
realiseerde daarvoor o.a. de jachthavenfolder “Welkom
hond aan boord”.
Aanleiding
Hondenliefhebbers vormen een grote
doelgroep binnen de jachthavenbezoekers! Een op de drie
boten heeft een of meer viervoeters aan boord… Niet
iedere havenmeester is bekend met honden en/of de
wensen van hondeneigenaren.

Thema

Hondvriendelijkheid in Nederlandse jachthavens

Doel

Jachthavens in Nederland beoordelen op hondvriendelijkheid en aandacht
vragen voor de wensen van hondenliefhebbers in jachthavens.

Hoe

Door middel van een beoordelingsformulier op de website
www.hondenaanboord.nl worden jachthavens beoordeeld en aangemeld. De
kwaliteit van de jachthavens wordt beoordeeld op een schaal van 1- 5.
Uit de aangemelde jachthavens worden de 10 best scorende genomineerd en
vervolgens kan er op deze 10 jachthavens gestemd worden. De hoogst
scorende jachthaven wint “De leukste jachthaven voor honden” Award. Er
wordt ook een tweede en derde prijs toegekend.

Wie

De jachthavens worden beoordeeld door hondeneigenaren. Trudie Rutten
verzamelt de scores. Bij twijfel informeert zij bij havenmeesters en/of bezoekt
de jachthavens zelf.

Wanneer

Van april tot oktober 2017 werden jachthaven beoordeeld. Tot 1 december
2017 kon er gestemd worden op de 10 hoogst scorende jachthavens.

Promotie

Er werd bekendheid aan deze Award gegeven door sponsoren*, via de
website www.hondenaanboord.nl en sociale media.

Uitslag

De genomineerde jachthavens (de 10 hoogst scorende) en de uitkomst van de
stemming (finale).

Uitkomsten

Er werd 167 keer gestemd. Winnaar (29,9%) : Waddenhaven Vlieland, 2e
plaats (27,5%) : Jachthaven Deventer, 3e plaats (16,8%) : Jachthaven De
Maas.

Vermelding / aanbeveling initiatiefnemer
Waddenhaven Vlieland is volgens veel
hondeneigenaren, inclusief de initiatiefnemer de terechte winnaar omdat deze haven vanuit
de hond gezien wel de “leukste” plek moet zijn. Honden zijn graag in de natuur en
ontspannen zich als zij los van de lijn mogen. Veel honden houden van spelen met
soortgenoten. Dit is allemaal mogelijk in de directe omgeving van de haven, namelijk:
duinen, strand en bos. De jachthaven heeft goede hondvriendelijke steigers. De
havenmeester staat positief ten opzichte van honden en is behulpzaam bij vragen van
hondeneigenaars. Waddenhaven Vlieland is een van de eerste havens die de folder
“Welkom hond aan boord” beschikbaar stelt. Regels betreffende hondenpoep rondom de
haven, worden op een positieve wijze via informatieborden aangegeven. De haven stelt
hondenpoepzakjes en afvalemmers beschikbaar. Vlieland staat bekend als een eiland van
rust waar men relaxed met elkaar omgaat en waar honden erbij horen. Dit geldt voor de
haven maar ook voor de meeste winkels en restaurants. Dit alles geeft hondeneigenaren het
gevoel dat zij met hun viervoeters welkom zijn.
Opmerking over veiligheid:
Sommige hondeneigenaren laten hun hond zwemmen in de jachthaven en maken
daarbij gebruik van de boothellingbaan. De hellingbaan kan glad worden waardoor
honden er niet uit kunnen komen en er kans op verdrinking ontstaat. Hierover staat
een waarschuwing in de folder.

Vermelding / aanbeveling initiatiefnemer
Jachthaven Deventer is in 2015 volledig
vernieuwd en behaalde in 2016 bij een Havenonderzoek van Motorboot de top-vijf van beste

jachthavens. Uit de stemming voor “De leukste jachthaven voor honden” blijkt dat ook
hondenliefhebbers Jachthaven Deventer aan de Geldersche IJssel zeer waarderen.
Opvallend zijn: de gastvrijheid, de veilige steigers, honden toegestaan in het Grand café
“Windkracht 7”, het hondenuitlaatgebied en wandelroutes nabij de jachthaven.
Hoewel honden in de jachthaven aangelijnd moeten zijn kan er op sommige plaatsen
gezwommen worden omdat er een glooiende oever is waar honden zelfstandig in en uit het
water kunnen. Hondenwatersport zoals kanoën en Stand Up Paddle (SUP) zijn mogelijk (niet
op de IJssel) (SUP-board, kano zelf meebrengen).

Vermelding / aanbeveling initiatiefnemer
Jachthaven De Maas (Alem - Gelderland) ligt in
een mooie rustige omgeving en verdient absoluut een prijs. Opvallend zijn: de
hondvriendelijke benadering: ”honden horen er gewoon bij”, honden zijn welkom in het
havenrestaurant, honden zijn toegestaan op het strandje met tevens zwemgelegenheid, er zij
veel wandelroutes (honden aangelijnd), losloopmogelijkheden op paden en weilanden nabij
de haven. Hondenwatersport zoals kanoën en Stand Up Paddle is mogelijk (SUP-board,
kano zelf meebrengen).
Conclusie

Voor deze Award is veel belangstelling getoond door hondeneigenaren en
jachthavens. Door de watersportmedia werd de voortgang van de verkiezing
goed gevolgd. Gaandeweg het seizoen ontstond er steeds meer bekendheid
over deze verkiezing.

De redenen om een jachthaven te beoordelen waren in volgorde van belangrijkheid:









Hondvriendelijke benadering (hoe stelt de haven zich op t.o.v. van honden en hun
eigenaren. Veel eigenaren geven aan dat zij het op prijs stellen dat er overleg
mogelijk is over een geschikte aanlegplaats.
Goede uitlaat- en wandelgebieden.
De veiligheid en toegankelijkheid (aanlegsituaties, hondvriendelijke steigers).
Honden welkom in het havenrestaurant.
Hondenzwemgelegenheid
Faciliteiten zoals voldoende afvalbakken en hondenpoepzakjes, middelen om
ongelukjes op te ruimen zoals: emmer, schrobber en een schepje.
Watersport met honden. Kanoën en Stand Up Paddle met honden is de laatste jaren
steeds populairder geworden.

Vervolg

Om nog meer jachthavens te kunnen beoordelen op hondvriendelijkheid zal
de Award voorlopig jaarlijks worden uitgereikt.

*Sponsoren “De leukste jachthaven voor honden” Award : Motorboot, Natte Neuzen Honden Outdoor Shop,
Vlaggenclub, Jachthaven.nl, Goeduitgelaten Hondenuitlaatservice, Bach Rescue, Watersport-tv-digitaal, Renske
Natural Petfood B.V.
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