Vlieland
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Voorwoord
Mijn werkstuk in groep 8 gaat over Vlieland. Vlieland is het tweede
Nederlandse Waddeneiland. Wij gaan al 11 jaar naar Vlieland. Ik vind dit nog
steeds erg leuk. Het strand is leuk. Je hebt er erg veel leuke dingen te doen.
Er zijn erg lekkere restaurantjes. De lekkerste vindt ik het badhuys. We vinden
er elk jaar nog leuke plekjes die we nog niet hebben gezien. En we hebben
nog lang niet alles gezien. Ze zijn nu bunkers uit de duinen aan het graven die
de Duitsers in de tweede wereldoorlog hebben gebouwd.
Ik heb dus met veel plezier aan dit werkstuk gewerkt!!!!!!
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Inleiding
Vlieland is het tweede bewoonde eiland van de Nederlandse
Waddeneilanden. Aan de bovenzijde grenst het eiland aan de Noordzee en
aan de onderzijde aan de Waddenzee. Het is geen groot eiland. Een groot
gedeelte van het eiland is zelfs onbewoond. Het eiland is namelijk voor het
grootste gedeelte natuurgebied. Het meest westelijke deel van Vlieland is een
breed zandstrand. De Vliehors. Hier oefenen de militairen van de luchtmacht
en andere NAVO-landen.
Vlieland leeft voor het grootste deel van toerisme. Er zijn per week meer
toeristen op het eiland dan inwoners. Er zijn ook veel dingen te doen voor de
toeristen.
Vlieland is alleen per boot te bereiken. Dit kan met een eigen boot. Maar de
meeste mensen gaan met de veerboot.
Autorijden mag je niet op het eiland. Dit mogen alleen de eilanders. Daarom
zitten er ook drie fietsenverhuurders.
Ziek zijn op een eiland is ook anders dan aan de wal. Er is een huisarts die
meer doet dan een huisarts aan de wal. Maar voor alle andere zaken moet je
toch naar de wal. En hoe moet dat dan als je echt met spoed naar het
ziekenhuis moet?
Omdat het eiland omringt is door de zeeën zijn er dan ook hulpverleners voor
op zee? Maar hebben ze ook de hulpverleners die er op de wal zijn?
Op het eiland is er ook een school. Maar niet alle scholen zijn aanwezig. Hoe
kunnen de kinderen van Vlieland dan doorleren?
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Het eiland
Vlieland is het tweede bewoonde Waddeneiland van Nederland. Maar het is
ook een klein eiland. Het is ongeveer 20km lang. Het breedste punt is
ongeveer 3km breed. De precieze maten zijn niet te zeggen. Dit komt door de
wind en de zee. Door stormen kunnen stranden wegspoelen. Maar ook kan
door de wind weer zand op de stranden waaien.
De oppervlakte van Vlieland is ongeveer 36km2.

Op Vlieland wonen op 30 april 2017 1.112 mensen. Maar toeristen komen er
veel meer. Ongeveer 130.000 per jaar. Hiervoor zijn er ongeveer 8.000 tot
9.000 slaapplaatsen.
Op Vlieland is maar één dorp. Dit heet Oost-Vlieland.
Vroeger was er nog een dorp meer. Dit heette West-Vlieland. Dit zat aan
Texel vast. Nu is dit dorp verdwenen onder de zeespiegel.

Er is in het dorp maar één winkelstraat. Deze heet de “Dorpstraat”. Hier zijn
verschillende kledingwinkels. Twee supermarkten. Een boekenwinkel. Een
snoepwinkel. Een wijnwinkel. Een bakker. Souvenirwinkels. Een
sieradenwinkel. Fietsverhuurwinkels. Een VVV kantoor. Een slager. Een
ijs/bioscoop/theater. Een drogist/warenhuis. Een huizenverkoper.
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De bewoners mogen met een auto op het eiland rijden. Mensen die er komen
werken en vrachtwagens mogen met vergunning het eiland op.
Om op Vlieland te komen met de auto ga je in Harlingen op de boot op het
autodek. Deze zit beneden. Je mag als de boot vaart niet in de auto blijven.
Dan moet je naar een ander dek.

Autobrug met autodek

Op Vlieland hebben ze een basisschool, VMBO en Havo/VWO. Deze scholen
zitten allemaal in 1 gebouw. Je kunt Havo/VWO tot en met het derde jaar
volgen. Daarna ga je naar het vaste land.
Voor alle vervolgopleidingen gaan ze van het eiland af. Meestal gaan ze dan
op kamers of bij gastgezinnen.

Op Vlieland is er een voetbalvereniging. VVV Vlieland. Sinds kort zijn ze weer
aangesloten bij de KNVB. Als ze wedstrijden moeten spelen gaan ze naar het
vaste land of komen de tegenstanders naar hun toe.
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De haven
Op Vlieland zijn er twee havens. Eentje voor de grote veerboot en de
sneldienst (B). En een jachthaven (A) voor de boten van de mensen die op
Vlieland wonen en de toeristen die met hun eigen boot naar Vlieland komen.
De haven voor de veerboot ligt in het zuiden. En de jachthaven in het
zuidoosten.

Met de grote veerboot of de sneldienst ga je naar Vlieland. Met de grote boot
kunnen mensen, fietsen, auto’s en vrachtauto’s. En met de sneldienst alleen
mensen. De grote veerboot heet Ms Vlieland. Hier kunnen 950 mensen op.
Voor de sneldienst zijn er twee boten. Ms Koegelwieck en Ms Tiger. Hier
kunnen 312 en 414 mensen op.
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De passagiers gaan aan boord met een loopbrug. Als je met de fiets gaat dan
ga je met de oprijbrug van de auto’s.

Oprijbrug

Loopbrug

Auto’s

Om koffers mee te nemen zet je ze op bagagekarren. Mensen van de boot
rijden de karren op de boot. En er ook weer af. Als je dan op Vlieland bent
kun je de koffers afgeven aan een bedrijf. Die brengen het naar je huisje. Als
je dat niet wilt kun je het zelf meenemen.
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Toerisme
Op Vlieland zijn verschillende vakantieverblijven:
• Huizen
• Hotels
• Appartementen
• Tenten
• En meerdere campings.

De vakantiehuisjes staan in het dorp, in de duinen en in de bossen. Ook staan
er sinds dit jaar vakantiehuisjes op de camping Stortemelk.
Om je vakantiehuisje in te komen loop je gewoon door de deur. De sleutel van
het huisje zit aan de binnenkant van de deur. Soms moet je de sleutel
ophalen. Dit is alleen als je het huisje huurt via de VVV.
Omdat er in het huisje meestal geen beddengoed en handdoeken zijn kun je
dit huren bij de linnenservice. Dit bestel je via internet. Als je dan bij je huisje
aankomt staat daar ook een blauwe of rode vuilniszak. Hier zit het
beddengoed en de handdoeken in. In die vuilniszak doe je bij vertrek weer de
spullen in en zet je hem weer buiten. Die halen ze dan weer op.

Er zijn drie fietsenverhuurders. En dit zijn concurrenten van elkaar. De
fietsenverhuurders zijn er omdat de toeristen er niet met de auto naar toe
mogen. Zo kunnen toch overal heel zonder te lopen.
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Als je geen zin hebt om te lopen of te fietsen kun je ook de taxi of de bus
pakken.
Je kunt op Vlieland heel veel verschillende dingen doen. Je kunt er:
• De vuurtoren bezoeken
• Met de Vliehors Express
• Eilandsafari met de Tuk Tuk
• Paardrijden
• Midgetgolfen
• Fietsen
• Wandelen
• Zeehondentocht maken
• Blokarten
• Bubble voetbal
• Kite surfen
• En nog heel veel meer
De vuurtoren mag je beklimmen. Dat gaat via de trap in de vuurtoren. Als je
boven bent zit er een wachtershuisje. Hier kun je heel ver weg kijken over de
zeeën. Ook zijn er verrekijkers om nog verder te kunnen kijken en de boten te
herkennen. Het wachtershuisje is niet meer in gebruik. Maar vroeger keek de
vuurtorenwachter hier of er schepen in nood waren.
De vuurtoren op Vlieland is de kleinste van Nederland. Dit komt omdat hij op
de hoogste duin staat. En hierdoor is hij toch de hoogste vuurtoren van
Nederland.
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De Vliehors Express zijn oude legervoertuigen. Deze hebben ze omgebouwd
om er mensen mee te kunnen vervoeren op excursie naar het redding huisje.
Dit redding huisje staat op de grote zandvlakte vlak bij Texel.
De Vliehors Express hebben ze ook geel geverfd. Ze hebben deze kleur,
zodat er niet op ze wordt geschoten als ze over het militaire oefenterrein
rijden. En alleen hun mogen van maandag t/m vrijdag over dit terrein rijden. In
het weekend mag iedereen daar komen.

Met de Tuk Tuk kun je een eilandsafari doen. Dat is een rondrit over het
eiland met uitleg van de chauffeur. Ook is de Tuk Tuk een taxi.

Er zijn twee maneges op het eiland. Eén bij hotel Seeduyn, De Seeruyter, en
één bij de jachthaven, Stal Edda. De eerste heeft verschillende paarden. De
tweede heeft alleen maar IJslanders.
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Bij manege de Seeruyter kun je ook wandelpony’s huren. Met deze kleine
pony’s kun je met kleine kinderen op de rug van de pony gaan wandelen. Dit
mag je dan een half uur doen.

Er zijn veel souvenirwinkels op Vlieland. Hier kun je heel veel verschillende
souvenirs kopen, zoals:
• Kleding met opdrukken van Vlieland
• Sleutelhangers
• Kaarten
• Vuurtorentjes
• Zeehondjes op strand
• En nog heel veel meer.
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Ziek zijn op Vlieland
De dokter op Vlieland is niet alleen de huisarts voor de bewoners en de
toeristen. Hun zijn ook de verloskundige, de apotheker en ook de dierenarts.
De dierenarts zijn ze alleen in spoedgevallen. Ook medicijnen voor de dieren
komen van de dokter.
Ook nemen ze bloed af bij mensen en hebben een lab om ze te beoordelen.
Ook maken ze zelf röntgenfoto’s.

Op Vlieland is er geen ziekenhuis. Hiervoor moet je naar de wal. Meestal is dit
in Leeuwarden of Groningen.
Er is een ambulance op Vlieland. Ook hier komt deze voor spoedgevallen. Als
je dan met spoed naar het ziekenhuis moet ga je met de reddingsboot van de
KNRM of de helikopter.
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Hulpverleners op Vlieland
Op Vlieland hebben ze verschillende hulpverleners. De politie, ambulances,
brandweer en de KNRM.
Op Vlieland hebben ze ook een brandweerkazerne. De kazerne staat aan de
Willem de Vlaminghweg 43.

De brandweerauto van Vlieland die kan iets bijzonders met de wielen. Ze
kunnen de wielen automatisch laten leeglopen en oppompen. Dit kunnen ze
om met de brandweerauto op de weg te kunnen rijden, maar ook door de
bossen en op het strand.

De KNRM is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dit zijn de
hulpverleners te water. Ook is het een vrijwillige organisatie. Dit betekend dat
ze niet worden geholpen met geld van de overheid. Ook op Vlieland zit een
reddingstation.

PAGINA 13

De KNRM op Vlieland heeft drie boten en één hulpverleningsvoertuig.
De boten heten:
• Graaf van Bylandt

•

Huibert Dijkstra

•

Gul
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•

Kusthulpverleningsvoertuig

Op een boot heb je verschillende mensen. Een opstapper en een schipper.
De schipper vaart de boot van de KNRM. De opstapper red de mensen of
stapt over op een schip.
Mensen en dieren redden doet de KNRM. Dat doen ze met hun speedboten
en auto’s. Dit doen ze op het land samen met de brandweer,
ambulancediensten en politie. Op het water doen ze dit samen met de
Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, de kustwacht en de
reddingshelikopters. Reddingoperaties die de KNRM doet zijn:
• Drenkelingen redden
• Patiëntenvervoer (met de boot en met het kusthulpverleningsvoertuig)
• Boten in nood helpen.
• Boten met motorpech slepen naar de haven
• (Kite)surfers helpen
• Duikers redden of ophalen als ze te ver weg zijn.
• Zorgen voor Life Guards.
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Vliehors
De Vliehors is een verbreed strand op het westelijke deel van Vlieland. Het is
24km2 groot. Het wordt nu gebruikt als militair oefenterrein van de Koninklijke
Luchtmacht. De vliegers van Nederland en andere NAVO-landen mogen hier
schieten op neergezette doelen.

Op Vlieland zit er nu nog alleen een basis van de Koninklijke Luchtmacht. Van
1955 tot 2004 zat er ook een basis van de landmacht. Ze oefende er in die tijd
met tanks.
De gebouwen die er nu nog staan worden gebruikt door de luchtmacht. De
gebouwen van de landmacht zijn afgebroken. Op de Vliehors staan ook een
toren voor de luchtverkeersleiders van de luchtmacht.
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Water
De zeeën die aan Vlieland grenzen zijn de Waddenzee en de Noordzee. Het
water in allebei de zeeën is zout water.

Er zijn ook twee stranden bij Vlieland. Eén aan de Noordzee kant en één aan
de Waddenzee kant. Deze stranden lopen in elkaar over.
Niet alle stranden zijn van zand. Het strand bij de haven is van stenen. Dit is
aan de Waddenzee kant. Hier liggen stenen, zodat de golfslag van de
veerboot het strand niet kapot maakt.

Zeehonden zijn te zien op de stranden, in het water en op de zandbanken die
in de Waddenzee liggen. De zeehonden kun je om heel Vlieland heen zien.
Je kunt ze zien met de Vliehors Express. Je kunt ze ook zien als je met de
veerboot gaat. En je kunt ze gaan bekijken met een Waddenzeetocht. Dit is
met een snelle rubberboot.
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Nawoord
De keuze voor dit onderwerp heb ik gemaakt, omdat ik graag naar Vlieland
ga. Maar dat heb ik ook al in mijn voorwoord gezegd. Ik en mij familie zijn
besmet met het Vlie-virus.
Omdat ik al veel van Vlieland weet heb ik van dat wat ik weet mijn woord-web
en mind-map gemaakt met x-mind. Toen mijn woorden in de groepjes
stonden ben ik de vragen gaan maken.
Op de vragen heb ik de antwoorden gegeven. De meeste wist ik zelf of
andere in mijn familie. De vragen die ik en mijn familie niet wisten hebben we
op internet opgezocht. De dingen die we zelf weten zijn ons verteld door
Vlielanders zelf bij excursies die we gedaan hebben.
In de afgelopen herfstvakantie hebben we zelfs nog foto’s voor dit werkstuk
gemaakt en zijn we met de Tuk Tuk een eilandsafari gaan doen.
Door het maken van dit werkstuk hoop ik dat ik mijn enthousiasme van
Vlieland op een ander kan overbrengen. Het is zeker de moeite waard om er
een keer heen te gaan. Maar let op! Voor je het weet ben je ook besmet met
het Vlie-virus.
Ik ga er zeker nog vele keren naar terug, want ik heb daar nog lang niet alles
gezien.
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Bibliografie
De meeste antwoorden op mijn vragen heb ik uit eigen ervaring en van mijn
familie. De antwoorden die we niet zeker wisten of niet wisten heb ik op
internetsites gelezen en gevonden.
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