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AmelandAmeland
OpdeWaddeneilanden is het licht anders, het ruikt er anders, het tempo is anders.
We hoppen deze zomer van eiland naar eiland en doen vandaag Ameland aan. Voor
fietsers een walhalla, met meer dan 100 kilometer aan fietspad door duin en bos. De talrijke
commandeurshuizen in de vier dorpen geven veel prijs van de rijke historie van het eiland en
zijn een bezoekje meer dan waard.
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Info
www.ameland.nl
www.persbureau-ameland.nl
www.deamelander.nl
www.vvvameland.nl

Volgende week:

Terschelling

GESCHIEDENIS

Herdenkingssteen op
het paardengraf

Circa 8ste eeuw
Eerste vermelding Ameland

1287
Tijdens de Sint Hubertus-
vloed wordt Ameland een
eiland

1424
Ritske Jelmera Cammingha
wordt Heer van Ameland

1798
Ameland onderdeel van de
Bataafse Republiek

1815
Het eilandmaakt deel uit
van Friesland: Ameland
wordt een grietenij, de
Friese voorloper van een
gemeente

1872
Dam tussen Ameland en

het vasteland

1882
De dam hield negen jaren
standmaar na zware
stormen bezwijkt hij. Met
eb is hij deels nog te zien.
De veerdam bij Holwerd is
de aanzet van deze dam

1940
Ameland wordt tot 2 juni
1945 bezet door het Duitse
leger. Er zijn door de
Wehrmacht meerdere
bunkers aangelegd die deel
uitmaakten van de
Atlantikwall

1978
Melkpijpleiding tussen
Ameland en de vaste wal:
een internationale primeur.
Na 1995 werd demelkpijp-
leiding niet meer gebruikt.
Nu is deze in gebruik voor
de glasvezelkabel

1979
De ramp van Ameland:
op 14 augustus verdronken
acht paarden bij de
tewaterlating van de
reddingsboot. Het paarden-
graf herinnert aan deze
ramp, die toen wereld-
nieuws was

Taal
Op Ameland wordt geenFries, maar Amelandsgesproken, een mengdialectdat verwant is aan hetStadsfries.

Natuurcentrum

met onder andere een groot

Noordzee aquarium

Demonstraties van de

paardenreddingboot

Langsnuit

zeepaardje

Naam Bornrif
Bouwjaar 1880
Torenhoogte 55,3 meter
Materiaal gietijzer
Bemand incidenteel

VUURTOREN
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Boottocht naar de zeehondenbank

Vuurtoren

Korenmolen De Phenix

Rondvlucht boven het eiland of de wadden

N.H. Kerk met preekstoel uit 1604

Natuurpark het Oerd

Paardengraf

In alle dorpen zijn commandeurshuizen
te vinden, huizen van de vroegere
walvisvaarders
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MUSEA

Natuurcentrum Ameland

Nobels Nostalgisch Museum

Landbouw-Juttersmuseum Swartwoude

Maritiem Centrum Abraham Fock

Cultuur-historisch Museum Sorgdrager

Brandspuithuuske

*CBS 2019

Lengte 28 km
Breedte 2,5km
Oppervlakte 59 km2
Fietspaden 100 km
Strandlengte 27 km
Inwoners 3674*
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Ameland Airport
Ballum

Lange Sloot

het Oerd

Nesserbosch
Briks duinen

de Hon

Circa 50 minuten varen
(Rederij Wagenborg) vanaf Holwerd

Sneldienst circa 20 minuten
(M.S.Fostaborg)

Watertaxi duurt circa
15 minuten
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Hidde Dirks Kat
(1747 - 1824)

Amelandse comman-
deur op de walvisvaart.
In 1777 werd de onder
Kats gezag staande brik
de Jufvrouw Klara
samen met vijf andere
schepen nabij Groen-
land door kruiend ijs
verbrijzeld. Zijn erva-
ringen tijdens deze
schipbreuk en de vele
ontberingen die hij
moest doorstaan
tijdens de hierop vol-
gende overlevings-
tocht, schreef Kat in
een dagboek.
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De commandeurshuizen op Ameland zijn

te herkennen aan de twee richels met

uitstekende steentjes in de voorgevel,

zogenaamde muizentandjes.

HORIZONTOER

Het varende festival langs de
Waddeneilanden vindt komende
vrijdag en zaterdag plaats in
het dorp Nes op Ameland met
muziek en theater op straat.*

* Kijk voor het programma op www.horizontoer.nl
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AMELAND

De bruine kiekendief is

een indrukwekkende roof-

vogel die op Ameland

broedt.Een werkgroep

moet ervoor zorgen dat

ook de blauwe soort terug-
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oBlauwe ook de blauwe soort terug-

komt op het eiland.
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NoordzeeNoordzee

Ameland had vroeger nog twee dorpen: Oerd en Sier,
die bij stormen in zee zijn verdwenen. De namen
leven voort in de boten MS Oerd en de MS Sier,
die de veerdienst van en naar de wal verzorgen.
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