
Gaan de kinderen mee? Ja, natuurlijk. 
En wat doen we met de hond(en)? 
Meteen dienen zich meer vragen aan. 
Blijven we in Nederland of niet? Waar 
zijn zowel kinderen als honden 
welkom en kunnen ze onbezorgde 
weken hebben? Vooral bij jonge 
kinderen kan het voorkomen dat ze 
hun hondenvriendjes verschrikkelijk 
missen als die niet mee op vakantie 
gaan. Maar, jaarlijks gaan er ook 
duizenden volwassenen op vakantie, 
die hun hond weliswaar goed hebben 
ondergebracht, maar die zich vrijwel 
elke dag afvragen of het wel goed gaat 
en beseffen dat ze de hond missen...

Vakantie in eigen land
We kiezen in dit artikel voor tips over 
een vakantie in eigen land. Natuurlijk 
kan worden gekozen voor een heel 
eenvoudige vakantie: op de fiets. Dan 
moet er misschien wel een mand 
achterop of een degelijke kar worden 
aangeschaft waarin de hond kan 
worden vervoerd. En – als de kinderen 
heel klein zijn – ook één voor de 
kinderen. Dat gaat al snel in de papie-
ren lopen, terwijl de actieradius erg 
beperkt is. Ook vanwege de onzeker-
heden over het weer in ons land, ligt de 
auto als vervoermiddel het meest voor 

de hand. Want als het weer even niet 
mee zit, dan kunnen er toch de nodige 
leuke uitstapjes worden gemaakt. 
Als hierna over ’kinderen’ gesproken 

Gaan ze mee?
Kinderen én honden?
Dat kinderen deel uit maken van het gezin vinden we heel logisch. Dat honden er deel van uit maken is 

in de afgelopen jaren ook heel logisch geworden. Onze hond heeft een vaste plek in het gezin veroverd, 

ook als het om vakantie gaat. Hier wat tips over vakanties met kinderen én honden in eigen land... 

als de hond meeGaat
Voordelen: geen pensionkosten, er 
kan nu echt tijd voor de hond 
worden gemaakt, zoals veel 
wandelen, spelen, enzovoort.
Nadelen: niet alle vakantieplannen 
en -bestemmingen zijn geschikt 
voor honden, ondanks dat ze er 
mogen verblijven. Ze mogen niet 
overal mee naar binnen en de 
dagelijkse zorg voor hen gaat ook 
in de vakantie gewoon door.

•  Er zijn in Nederland diverse campings 
en vakantiehuisjes bij boerderijen. Laat 
uw honden nooit op weilanden hun 
behoefte doen, want dat kan Neospora-
infecties onder de runderen, met als 
gevolg abortus, veroorzaken!
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wordt, dan bedoelen we kleuters en 
kinderen in de lagere school leeftijd. 
Vaak is het zo dat als de middelbare 
schoolleeftijd is bereikt, kinderen 
graag met vrienden en vriendinnen op 
vakantie gaan. En dan nemen ze de 
hond(en) echt niet meer mee… 
De voorpret begint al met het kiezen 
van de manier waarop vakantie wordt 
gevierd en de keuze van de bestem-
ming. Het is in dit bestek uiteraard niet 
mogelijk om een overzicht te geven 
van alle beschikbare keuzes in Neder-
land. Vandaar dat het blijft bij tips en 
bij een aantal bijzondere bestemmin-
gen, die zich op de een of andere 
manier onderscheiden. 
Internet is een niet meer weg te 
denken medium om een vakantie uit 
te zoeken, maar ook om rechtstreeks te 
boeken. De accommodaties heb ik in 
drie soorten verdeeld: kamperen/
camper, vakantiehuis(je)/bungalow/
stacaravan en iets luxer, bijvoorbeeld 
een mooie villa of een hotel. Vaak 
bieden exploitanten combinaties aan, 
zoals een staplaats voor een tent of een 
stacaravan of een vakantiehuis, en dus 
zijn de grenzen niet zo scherp te 
trekken. Vliegreizen, cruises en 
treinreizen zijn per definitie niet zo 
geschikt voor een vakantie met 
kinderen én honden en vallen dus 
buiten het kader van dit artikel,  net 

als bestemmingen buiten Nederland. 
Voor het goede begrip, dit artikel geeft 
geen informatie over bedrijven die 
vakanties organiseren die in het teken 
van de hond(en) staan, zoals vakanties 
waarin wordt getraind of cursussen 
worden gegeven. 

Kamperen in een (bungalow)tent
Een eenvoudige manier van vakantie 
vieren met kinderen en honden is 
nog altijd in een tent en omdat er nu 
eenmaal niet ’wild’ mag worden 
gekampeerd, zit daar automatisch 
een camping aan vast. Net als bij 
hotels, is er bij veel campings sprake 
van een kwaliteitskenmerk, zoals bij 
voorbeeld het aantal sterren. Wie 
geen eigen tent bezit, kan toch 
kamperen. Een aantal bedrijven 
biedt volledig ingerichte bungalow-
tenten aan. Eén van de bedrijven die 
zich hierin specialiseert is Country-
camp, met een tiental mooie locaties 
in Nederland, bijna allemaal met 
4 of 5 sterren. Op hun website is 
aangegeven waar honden zijn 
toegestaan en men rekent daarvoor 
3 euro per dag. Countrycamp 
adverteert met de slogan ’Niet 
inpakken en weg wezen’, een aan-
trekkelijke formule vooral voor 
werkende ouders en mensen die 
kamperen willen uitproberen. 

Woud van informatie
Voordat u zich begeeft in een woud 
van informatie, is het goed eerst een 
aantal algemene gidsen en sites te 
bekijken met informatie over kampe-
ren, ingerichte bungalowtenten en 
campers. Wie specifieke campings 
zoekt, met bepaalde faciliteiten 

tentvaKantie
Voordelen: niet al te duur, ruime 
keuze, veel speelkameraadjes voor 
de kinderen, meestal een goed 
wandelgebied in de buurt.
Nadelen: de onzekerheid voor wat 
betreft het Nederlandse weer, 
beperkte leefruimte, veel spullen 
zelf meesjouwen, hond moet 
worden vastgezet bij de tent. 
campeR huRen
Voordelen: rondreizen via een 
zelfgekozen route, alles bij de 
hand, overnachtingsplaats kiezen 
in of bij losloopgebieden, grote 
actieradius.
Nadelen: lastig manoeuvreren in 
de steden, duurder dan kamperen 
met een (bungalow)tent. 
(luxe) villa
Voordelen: alle benodigde spullen 
zijn aanwezig, de hond kan een 
eigen plek krijgen, zelf bepalen 
waar je met de hond(en) gaat 
wandelen, bij slecht weer toch een 
mooi ’thuis’ met radio, tv, enz.
Nadelen: iets dieper in de buidel 
moeten tasten, niet geschikt voor 
alle honden (onzindelijk, verniel-
zuchtig), huishoudelijke werkzaam-
heden moeten worden gedaan. 
hotel
Voordelen: geen huishoudelijke 
karweitjes, alles wordt voor je 
gedaan, ruime keuze van locaties. 
Nadelen: niet elke hond kan zich 
gedragen in een hotel, kinderen 
hebben vaak onvoldoende vertier, 
beperkte ruimte voor kind en hond.

•  Een vakantiepark, stacaravan of hotel bij het water is voor de meeste honden en 
kinderen een extra attractie... 
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ruimte zit en voor de honden is dat wel 
zo gezellig. Bij alle campers hoort een 
inventaris en de luxe exemplaren zijn 
uitgerust met airco, een schotel, 
fietsendragers, een keuken met oven 
en als extra dat de camper bij terug-
komst door de verhuurder gratis wordt 
schoongemaakt. Niemand die verbiedt 
om de hond(en) mee te nemen, dus 
vrijheid blijheid. Vooral voor een 
vakantie met twee of meer honden, is 
een campervakantie een prima optie. 

Kind- én hondvriendelijk
Een vakantiehuis(je), bungalow of 
stacaravan kan onderdeel uitmaken 
van een park, maar er worden ook 
huizen verhuurd zonder de gebruike-
lijke faciliteiten, zoals een zwembad, 
restaurant of kinderparadijs. Eén van 
de grootste vakantieparken in ons land 
– Centerparcs – verhuurt zowel 
kindvriendelijke als hondvriendelijke 
accommodaties. Wat honden betreft, 
is het maximale aantal twee en deze 
moeten van tevoren worden aange-
meld. Bij de samenstelling van dit 

honden toegestaan zijn. Er kan daar 
ook worden geselecteerd op type 
camping (boerderij, jongeren) en op 
diverse faciliteiten. 

Vrijheid blijheid
Het huren van een camper is in 
principe duurder dan kamperen. Niet 
alleen door de huurprijs en brandstof, 
maar ook door hogere stakosten op 
campings. De keuze in beide sectoren 
– kamperen en een camper huren – is 
heel ruim en het is dan ook niet 
mogelijk om hier een volledig over-
zicht te geven.
Het huren van een camper geeft de 
meeste mensen het ultieme gevoel van 
vrijheid. Terecht, maar toch is men 
gebonden aan staplaatsen op cam-
pings. Een groot voordeel van een 
campervakantie is dat overal gestopt 
kan worden, om iets te doen met de 
kinderen en honden of om de hond los 
te laten rennen. Iedere avond een 
andere staplaats is spannend voor de 
kinderen. Het is handig dat iedereen, 
ook tijdens het rijden, in dezelfde 

(kantine, zwembad, speeltuin, aan zee, 
groepsactiviteiten, enz.) of die beho-
ren tot een bepaalde keten (Vrijuit, 
Vacanselect, Suncamp, Vacansoleil, 
Landal, Canvasholidays, enz.) kan op 
de bijpassende trefwoorden gaan 
zoeken. Bijvoorbeeld: ’Suncamp hond 
strand Zeeland’ – ’camping hond bos 
Veluwe’ – camping hond Friesland’ – 
’Camper huren’, enz. Maar ook op: 
’boerderij kamperen’ of ’kamperen 
natuur’. Hoe specifieker de zoekop-
dracht is samengesteld, hoe eerder je 
vindt wat je zoekt. Op de meeste 
camping sites is te vinden of honden 
welkom zijn of niet, wat men voor hen 
extra betaalt en hoe het losloopbeleid 
is geregeld. Wie zoekt op: ’camping 
honden toegestaan’ krijgt sites die 
vermelden dat honden welkom zijn. 
Zoals: www.erkemederstrand.nl en 
www.rivieraparc.nl, beide toevallig aan 
het Veluwemeer, en www.hondentoe-
gestaan.nl, een aan Centerparcs 
gelieerde site. Een heel slimme site 
is www.campingkeuze.nl waar meer 
dan 1000 campings op staan waar 

•  Voor sommige honden (en hun bazen) is dit echt het einde om te doen...

tip: naast hier genoemde adressen 
is het zeker ook aanbevolen om de 
vakantieaanbiedingen van onze 
adverteerders te bestuderen!
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de verhuur van huisjes, bungalows en 
stacaravans, is Vrijuit. Ook hier veel 
hondvriendelijke accommodaties. 
Vrijuit verdeelt het aanbod in huisjes, 
bungalows, chalets en villa’s en be-
strijkt daarmee het hele segment van 
goed betaalbaar tot luxe (http://
vrijuit.nl/campingvakanties.aspx).

Opstapje
Gericht zoeken op internet is ook 
voor dit type vakantie met de hond 
handig. Bijvoorbeeld ’Vakantie hond 
stacaravan’, ’bungalow huren hond’, 
’Zeeland, vakantiehuis, hond’ of 
’vakantiehuis hond Friesland’ geven 
voldoende hits om een keuze te 
kunnen maken. Er zijn natuurlijk veel 
andere combinaties mogelijk, 
afhankelijk van de wensen. Sites als 
www.bungalowspecials.nl en www.
casamundo.nl heten uw hond(en) 
van harte welkom. Niets gevonden? 
Dan zijn www.honden-vakanties.nl, 
www.hondenvakantie-nederland.

artikel waren de kosten voor één hond 
€ 24,50 voor een week en € 16,50 voor 
een weekend of midweek. In de parken 
moeten honden aangelijnd blijven en 
– als men op het terrein blijft – van het 
hondentoilet gebruikmaken. 
Het inentingsboekje moet worden 
meegenomen en de hond moet zijn 
gechipt. In de hotelkamers, hotelap-
partementen en bepaalde cottages van 
Centerparcs zijn honden niet toege-
staan. En natuurlijk mogen ze niet in 
het zwembad; een dergelijk verbod 
geldt overal. Omdat men iets meer tijd 
nodig heeft om huisjes waarin dieren 
vertoefd hebben schoon te maken, 
wordt daarvoor een klein extra bedrag 
gerekend. En ja: konijnen, parkieten, 
hamsters en andere dieren die in een 
kooi zitten, zijn ook welkom, en als ze 
in hun kooi blijven, is het verblijf gratis. 
Alle informatie over de locatie van de 
parken en de prijzen van de vakantie-
woningen op: www.centerparcs.nl 
Een andere grote speler op dit veld, 

•  Er zijn best uitstapjes te verzinnen die voor kinderen én honden mogelijk zijn, zoals dit ritje door het mooie Peelland.  
(Foto Sylvia Nijsten).

tip: of je nu een tentvakantie, 
een camper of een luxe villa 
boekt, in alle gevallen is het 
handig om mee te nemen:
•	 fles	met	water	voor	onderweg;
•	 	ijzeren	pin,	die	in	de	grond	

kan worden gedraaid, met 
een	stevige,	lange	lijn;

•	 bench	(met	een	kussen	of	
een	dekentje);

•	 	goed	afsluitbare	plastic	doos	
voor	het	hondenvoer;

•	 	stevige	water-	en	etensbak;
•	 	extra	riem;
•	 	borstel	en	kam;
•	 	EHBO	kit	voor	honden	(kijk	

op:	www.dogsincluded.nl);
•	 	adres	en	telefoonnummer	van	

een dierenarts (voor wie op 
één	plaats	verblijft);

•	 	medicijnen	die	de	hond	
gebruikt;

•	 	middel	tegen	wagenziekte;
•	 	idem	tegen	diarree;
•	 	middelen	tegen	vlooien	en	

teken;
•	 	inentingsboekje;
•	 	fototoestel	en,	wie	internet	

niet missen kan, de laptop.
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Probeer in de vakantie het normale 
dagritme, zowel dat van de kinderen 
als van de hond(en), aan te houden 
en tolereer niets – ook niet van de 
hond(en) – wat thuis ook niet mag.
En, als u afscheid neemt van uw 
vakantieverblijf, denk dan even aan 
dit oude gezegde: Laat niet als dank 
voor het aangenaam verpozen, de 
eigenaar van ’t bos (huis, hotel) de 
schillen en de dozen... 

Tips
Tot slot nog wat tips voor wie met de 
hond(en) op vakantie gaat:
•  vermeld bij uw bevestiging altijd 

dat de hond meekomt;
•  maak een lijstje met de namen van 

medicijnen die de hond gebruikt ;
•  pak alle spullen voor de hond apart 

in, bij voorbeeld in een rugzak;
•  neem onderweg ruim de tijd om de 

hond een aantal keren uit te laten;
•  vervoer de hond in de auto altijd in 

een bench, achter een stevige 
afscheiding van het passagiersge-
deelte of in een hondentuigje;

•  zorg voor fris water tijdens de reis;
•  geef de hond een kokertje aan de 

halsband met het telefoonnummer 
waaronder u te bereiken bent;

•  neem voldoende poepzakjes mee 
(in de auto en in de broekzak). 

Wij wensen u alvast een fijne vakantie! ❮

vier honden vakantie kunnen vieren 
en maar liefst 93 waar drie honden 
mee mogen komen. Als dát niet 
hondvriendelijk is...

Hotel
Een minder populaire mogelijkheid 
is om in een hotel te logeren waar 
honden zijn toegestaan. Dat komt 
voornamelijk, omdat het vaak de 
meest prijzige keuze kan zijn. Het 
aanbod hotels in Nederland is groot, 
maar het aantal waar honden welkom 
zijn, is – volgens recent onderzoek – 
rond de 40%. Meer dan de helft laat 
dus geen honden toe. 
Prettige uitzondering zijn hotels van 
de Fletcher groep (www.fletcher.nl) 
want, lezen we op de website: De eige-
naar van de Fletcher Hotel Group heeft 
een hond, genaamd Fletcher, die dol is 
op hotels. Honden zijn dan ook samen 
met hun baasje van harte welkom in de 
Fletcher Hotels. Natuurlijk is er een 
aantal regels waaraan baas en hond 
zich te houden hebben en ook is er 
een maximum aan de grootte van de 
hond: maximaal tot en met knie-
hoogte. In onderling overleg kunnen 
iets grotere honden ook meekomen. 
Voor de hond betaalt met 10 euro per 
nacht in een drie sterren hotel en 
15 euro in een vier sterren hotel. Net 
als bijna overal in hotels, zijn honden 
niet toegestaan in het restaurant. En 
natuurlijk is goed gedrag van honden 
in een hotel een eerste vereiste. Op 
diverse andere sites is ook meteen te 
zien of honden welkom zijn: www.
hotelspecials.nl, www.dogsincluded.
nl en www.hondenwelkom.com 

Overlast
Ook tijdens uw vakantie liggen er 
hondenhaters op de loer. Zorg dan 
ook dat uw hond onder geen enkele 
voorwaarde overlast veroorzaakt. 
Lang blaffen, bij de buren plassen (of 
erger), poepen waar anderen lopen of 
waar kinderen spelen is uit den boze. 

beginthier.nl, www.vakantie-met4-
honden.nl, www.honden-vakantie-
woningen.nl en www.dehondmag-
mee.nl misschien een opstapje om te 
vinden wat u zoekt. 

Iets luxer in eigen land
Bij ’iets luxer’ denken we aan een 
mooi gelegen vakantievilla of aan een 
hotel. Zo biedt www.homeaway.nl 
een kleine 900 vakantiewoningen aan 
met veel variatie in de ligging en de 
prijzen. Bijzonder in Nederland is het 
vijf sterren resort ’Hof van Saksen’ in 
Drenthe (www.hofvansaksen.nl). 
Men kan er nieuwe, ruime Saksische 
boerderijen huren. Zelf presenteert 
men zich als ’het mooiste resort van 
Nederland’ en, inderdaad, het is een 
prachtig vormgegeven park, met 
diverse uitstekende restaurants en 
zwembaden. Kortom, een plek waar 
het de vakantieganger – inclusief 
kinderen en honden – aan niets 
ontbreekt. En... honden zijn welkom. 
Men heeft daarvoor een aantal 
accommodaties aangewezen en per 
huurder mogen er twee honden mee. 
Voor huizen en villa’s in een kind- en 
hondvriendelijke setting kan men 
ook terecht bij www.belvilla.nl, een 
organisatie die nogal aan de weg 
timmert en in Nederland ruim 400 
huizen en villa’s verhuurt, variërend 
van één ster tot vijf sterren. Prijzen 
zijn divers, afhankelijk van de grootte 
en luxe van het huis. In een behoor-
lijk aantal ervan zijn honden welkom. 
Ook bij www.roompotparken.nl zijn 
in de meeste verblijven honden 
toegestaan en op www.vakantie-
koorts.nl worden in Nederland ruim 
1900 vakantiehuizen en villa’s 
aangeboden, variërend van één ster 
tot vijf sterren. Door het gebruik van 
een symbooltje is direct te zien of 
honden welkom zijn. Men heeft één 
accommodatie waar acht honden 
kunnen verblijven, twee waar vijf 
honden kunnen komen, acht waar 

•  Zo'n heerlijke strandwandeling later op de 
avond is fantastisch voor mens en hond...
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