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VlielandVlieland
OpdeWaddeneilanden is het licht anders, het ruikt er anders, het
tempo is er anders. We hoppen deze zomer van eiland naar eiland
en leggen vandaag aan op Vlieland. Het kleine waddeneiland
heet één dorp, drie musea, relatief veel bos en zo goed als
geen gemotoriseerd verkeer.
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Info
www.vlieland.net

www.vlieland-info.nl

Volgende week:
Texel

Vlieland is niet toegankelijk

met auto's en motoren

WADDENZEE

NOORDZEE

Kroon’s Polders

Vliehors

Bomenland

Posthuys

vaartijd ongeveer
1 uur en 30 minuten

Sneldienst circa
45 minuten

Lengte 19,5 km
Breedte 3,1 km
Oppervlakte 36,1 km²
Fietspaden 26 km
Strandlengte 12 km
Inwoners 1139*

*CBS 2019

GESCHIEDENIS

In vroegere tijdenmaakt
Vlieland deel uit van het
gewest Texla.

1287
Watersnood scheidt
Vlieland van het Friese
vasteland. DeWaddenzee
wordt gevormd.

Het noordelijke deel van
Texel, Eierland, was ooit een
deel van Vlieland.
Door het ontstaan van het
Eierlandse Gat wordt
Eierland van Vlieland
gescheiden.

1736
De laatste huizen van het
tweede dorpWest-Vlieland
(Westeynde) worden
ontruimd na tientallen
jaren van overstromingen
en pogingen tot wederop-
bouw.

1942
De Duitsers delen het eiland
in bij Friesland. Daarvoor
hoorde het bij Noord-Hol-
land. Na de oorlog wordt
deze wijziging van de
provinciegrens niet
teruggedraaid.

Taal
De laatste spreekster van hetoorspronkelijke dialect vanVlieland, het Vlielands,mevrouw Petronella deBoer-Zeylemaker, overleed in1993 op 107-jarige leeftijd.
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Naam Vuurduin
Bouwjaar 1909
Torenhoogte 18,2 meter
Materiaal gietijzer
Bemand nee

Vuurtoren

C

BEROEMDE

BEWONERS

Willem de Vlamingh

(1640-1698)
ontdekkingsreiziger
die in opdracht van
de VOC de westkust
van Australië in kaart
bracht, is geboren in
Oost-Vlieland.

Betzy Akersloot-Berg

(1850-1922)
Noorse zeeschilderes,
woonde van 1896
tot aan haar dood
met haar man
Gooswinus Akersloot
op Vlieland.

Jan Jacob Slauerhoff

(1898-1936)
dichter, roman-
schrijver en
scheepsarts
bracht elk jaar
enkele maanden
door op Vlieland.

Liesbeth List

(1941)
chansonnière en
actrice, werd door
vader en stiefmoeder
als 7-jarige achterge-
laten bij het vuurto-
renwachtersgezin dat
haar adopteerde.
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Nicolaaskerk

Dit is het oudste pand van Vlieland.
Het is kort na 1575 gebouwd. Hier
is sinds 1956 Museum Tromp’s Huys
gevestigd

Het drenkelingenhuisje is bereikbaar met
de Vliehors Express.
Zie ook: www.vliehorsexpres.nl
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De Nicolaaskerk van 1605

Oost-Vlieland heeft een beschermd dorpsgezicht

De vuurtoren is opengesteld voor publiek

Het Slauerhoffpad: ongeveer 2 uur durende
wandeling langs plaquettes van glas met
gedichten Jan Jacob Slauerhoff
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MUSEA

Het Tromp’s Huys,
gemeentelijk oudheidsmuseum

De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium

Juttersmuseum gevestigd
in het drenkelingenhuisje

NOORDZEE

Richel

Vallei van

het Veen

Lange Paal

Cranberry-

vlakte

Postweg

Circa 27,4 kilometer
vaartijd ongeveer
1 uur en 30 minuten
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