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VLIEFD!
De ontzagwekkende Grote Beer staart me aan. Met open mond 
staar ik terug. Ik zou me nu groot moeten maken, maar ik voel 
me heel nietig. Toch ben ik niet bang. Ik voel me juist intens 
gelukkig en dankbaar, want de heldere sterrenhemel boven mij 
geeft een prachtige voorstelling weg. Voor mij alleen, een mini
mensje, gezeten op een bankje op een duintop. Dit is exact  
het moment waarop ik het eiland voor het eerst wil bezingen: 
Vlieland, ik ben ‘vliefd’ op jou!
TEKST & FOTOGRAFIE SIMONE WITTGEN



WAT EEN PLAATJE
Van boven naar beneden en van links naar rechts: Sinds 2009 is de Waddenzee Unesco Werelderfgoed / Restanten van de aanlegsteiger, 
die in de zomer wordt gebruikt voor de veerdienst met Texel / Een surfer kiest het ruime sop bij strand aan de noordelijke kant van het 
eiland / Outdooractiviteiten te over op Vlieland, zoals kitesurfen, blokarten en gps-tochten / De Vliehors Expres, een voormalige leger-
truck met een 320 pk sterke motor, op weg naar het uiterste westpuntje van het eiland / De Dorpsstraat straalt nog steeds de sfeer uit 
van een oud vissersdorpje / Boswachter Anke in haar element aan de rand van Bomenland / Vlieland red je uit de dagelijkse sleur van  
het vasteland / Eerste blik op het eiland vanaf het dek van de veerboot: het oostelijke strand met strandpaviljoen Oost aan het einde van 
de Fortweg. Vorige pagina’s: het Reddingshuisje uit 1890, juttersmuseum en officiële trouw locatie
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Ik stuif naar beneden, ren naar ons vakantiehuis aan de voet 
van het duin, naar mijn mannen. ‘Kom mee naar buiten, 
 meteen!’ Met moeite trek ik de heren van de bank. Zij kijken 

liever naar het licht van hun mobiele telefoon. Soms vervloek ik 
een goede wifi    verbinding. Zoals nu. Eenmaal terug op het bankje 
buiten, op de eerste rij in het theater, speuren we samen de hemel 
af op zoek naar de verschillende sterrenbeelden en vergapen we 
ons aan de Melkweg. Ja, zelfs voor puberende tieners is het 
schouwspel boven Vlieland een lust voor het oog. 
 Het is pas vier jaar geleden dat ik deze gelukkig makende 
 ervaring tijdens mijn eerste verblijf op het eiland had. Sindsdien 
kwam ik al zes keer terug. De rust, eenvoud, leegte en natuur van 
het kleinste Waddeneiland oefenen een enorme aantrekkings-
kracht op mij uit. Hier mag ik met slijk tot aan mijn oksels struinen 
over het wad op zoek naar oesters, mosselen, kokkels en krabben.  
Hier veranderen mijn krullende lokken door de zeewind in een  
niet te ontwarren rastakapsel. En hier zakt mijn tempo terug naar 
een relaxed Caribisch tempo. Besef van tijd en plaats heb ik hier  
nauwelijks. Alleen de zonsopgang en -ondergang, de stand van de 
zon en de maan en de getijden van eb en vloed voeden nog enigs-
zins mijn tijdsbesef. Het ene moment waan ik me op de Sahara  
of de zoutvlakte van Bolivia en het andere moment geniet ik van 
een Afrikaans aandoende safari in een elektrische Thaise tuktuk.  
Gisteren was ik toeschouwer van een gevecht tussen twee Schotse 
Hooglanders, vandaag zie ik exotische Egyptische ganzen over-
vliegen en morgen ontwaar ik het scheve silhouet van een op een 
Arubaanse dividivi gelijkende boom.
 
HET KLEINSTE BEWOONDE WADDENEILAND 
Ik verbaas me bij elk bezoek weer over de diversiteit van het land-
schap op Vlieland. Duinlandschap en strand wisselen af met 
 moeras, kwelders, wadplaten, bos- en grasland. Ook de flora en 
fauna is  verrassend veelzijdig. Zo zie en hoor je het ene moment 
de luid ruchtige balts van nijlganzen en sta je het andere moment 
oog in oog met grazende Schotse Hooglanders. Minder in het oog 

 springend maar alom vertegenwoordigd zijn hazen en konijnen, 
huppelend over schelpenpaden of meer verscholen in het helm-
gras. Fazanten, rode zeekraal, duinrozen en -viooltjes brengen 
weer op subtiele wijze kleur in het landschap. En dan heb ik het 
nog niet eens over het leven onder het wateroppervlak op het wad: 
de  vissen, schelpen en schaaldieren. Til op het wad een wille-
keurige steen op en tien tallen krabben vluchten weg van onder 
hun schuilplaats. 
 Vlieland is vierduizend jaar geleden ontstaan door een strand-
wal die werd opgeworpen door de Noordzee en zat lange tijd  
‘vast’ aan Texel. Rond de middeleeuwen werd het pas een echt 
zelf standig eiland – met slechts 39 vierkante kilometer het kleinste 
bewoonde Waddeneiland en met 28 inwoners per vierkante 
 kilometer de dunst  bevolkte gemeente van Nederland, op Schier-
monnikoog na. Je komt hier dus voor de rust. En, geloof het of 
niet, voor het weer – Vlieland kent twee keer zo veel zonuren als 
de rest van het land. 
 
VAN OOST NAAR WEST 
Terug naar mijn frequente bezoeken aan het eiland. Nadat de 
 veerboot vanuit het pittoreske Friese Harlingen de strandtent 
Oost voorbij is gevaren en is aangemeerd in de haven, zet ik voet 
aan wal. Ik baan mijn weg tussen de aan de kade wachtende 
mensen, kwispelende honden en vrolijk bellende fietsers en haal 
mijn  huurfiets op. Alhoewel het dorp Oost-Vlieland een heerlijke 
plek is met restaurants en winkels, begeef ik me het liefst west-
waarts op het langgerekte eiland. En wel richting de Kroon’s 
 Polders en de  Vliehors, richting de natuur en leegte. Want de 
natuur is op  Vlieland weergaloos. Ik neem je op twee manieren 
mee op mijn tocht van oost naar west: al fietsend en al rijdend 
met de Vliehors Expres. 
 Op mijn huurfiets laveer ik door de Dorpsstraat, langs het Vuur-
boetsduin en het Bokkendal over de zeven kilometer lange, aan 
het wad gelegen Postweg richting de Kroon’s Polders, het einddoel 
van deze tocht. Terwijl een bruine kiekendief laag over land 
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TUKJE BIJ BEETJE 
De vierpersoons elektrisch aangedreven tuktuk van 

Vlielander Kees brengt je naar de verborgen parels van 
Vlieland. Laat je meevoeren over het eiland op een 

schapenvelletje en, wanneer de weersomstandigheden 
daar om vragen, onder een warm dekentje.

VLIELAND – FRIESLAND

089



‘Ik kan je wilde ziel niet vangen, 
zilte druppels vluchten uit mijn 
hand. Mijn eiland van verlangen, 
zacht streel ik je witte zand’
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scheert en met mij mee vliegt, passeer ik velden met cranberry’s, 
Soayschapen en Schotse Hooglanders. Meidoornstruiken zijn als 
kerstbomen met engelenhaar behangen met plukjes schapenwol, 
doordat schapen tegen ze aan schuren. Nadat ik het poëtisch 
 klinkende Bomenland, het oudste bos van Vlieland, heb door-
kruist, kom ik aan bij Hotel Posthuys. Achter dit hotel, dat van 
1677 tot 1927 een onmisbare schakel was in de postroute 
 Amsterdam - Vlieland - Terschelling, liggen de Kroon’s Polders. 
 Het moerasgebied de Kroon’s Polders is zonder enige over-
drijving een vogelparadijs. Er broeden ongeveer zestig tot zeventig 
vogelsoorten zoals kluten, lepelaars, aalscholvers en eidereenden. 
Trekvogels houden hier een pauze op hun lange vlucht naar 
 zuidelijker gelegen gebieden. Je kunt Vlieland dus ook ‘het 
 Vogeleiland’ noemen. In de Kroon’s Polders komen ook bijzondere 
planten voor, zoals zeldzame orchideeën. Je kunt niet echt ín  
het gebied, maar het is zeker de moeite waard om een wandeling 
te maken rond de Kroon’s Polders. Dat is dan ook wat ik doe.  
Na mijn wandeling zoek ik aan de rand van de polders een niet te 
drassige plek in de berm om me te vergapen aan de eidereenden 
die al  gakkend achter elkaar aan vliegen en bij hun vlucht weer-
spiegelen in het stilstaande water. Ook bewonder ik de fijnheid van 
de witte blaadjes van  IJslands mos en zie ik een slechtvalk in de 
top van een boom de directe omgeving afspeuren naar iets lekkers.  
Je hoeft, net als ik, geen vogelaar of bioloog te zijn om van dit 
onbedorven paradijs te kunnen genieten. Ook fijn: je komt er  
‘geen kip’ tegen. Zeker niet buiten het hoogseizoen. 
 Nog verder naar het westen, in de uiterste punt van het 
eiland, bevindt zich De Vliehors, mijn andere favoriete plek.  
De Hors is een immense zandbak, een zandplaat van ongeveer  
21 vierkante kilometer. Het is zelfs de grootste zandplaat van 
heel Europa en kreeg niet voor niets de naam Sahara van het 
Noorden. Tijdens stormachtig weer kan de plaat onder water 
komen te staan. Het is in gebruik als militair oefenterrein. 
Daarom is het alleen in de weekenden en wanneer de Vliehors 
Expres rijdt, toegankelijk voor publiek. De Vliehors is het 
 einddoel van een tweede tocht westwaarts. 
 

Ik neem bij strandpaviljoen Het Badhuys plaats in de Vliehors 
Expres en word onder begeleiding van de zeemansliederen van 
een accordeonist met een aantal andere eilandgasten naar de 
andere kant van het eiland getransporteerd. We deinen mee op  
het ritme van de accordeonklanken. De rupsbanden van het stoere 
leger voertuig laten gedichten achter in het zand: ‘Ik kan je wilde 
ziel niet vangen, zilte druppels vluchten uit mijn hand. Mijn eiland 
van verlangen, zacht streel ik je witte zand.’ En ‘Heen en weer 
 rollen de golven, spel van natte zoen. Brekend schuim fluistert 
bevlogen, leef nu want nu is toen.’ 
 Tijdens de eerste stop bij de aanlegsteiger van de zomerboot 
naar Texel, in het uiterste westelijke puntje, ontwaar ik de kopjes 
van gewone en grijze zeehonden tussen de kabbelende golven.  
Zeehonden zijn van nature erg nieuwsgierig. Ze bespieden ons 
soort, de mens, op veilige afstand vanuit de zee. Aalscholvers 
 zitten op hun beurt als wachters op palen en lijken het gebied  
te bewaken. Terwijl ik naar mooie schelpjes zoek, zie ik Texel in 
het witte licht aan de horizon gloren.
 
REDDINGSHUISJE  
Tijdens de tweede stop doen we het Reddingshuisje aan, dat  
stamt uit 1890. Ooit was het de vluchtplaats voor drenkelingen.  
Dit is een bijzonder mooie en fotogenieke locatie. Stel je voor: een 
klein withouten huisje op palen op een uitgestrekte, maagdelijk 
witte zandvlakte. Verder niets, maar dan ook helemaal niets in  
de wijde omtrek te bekennen. De natuurelementen wind, water  
en zon vormen er zandsculpturen. Kleine canyons en pilaren.  
Het is net moderne kunst. In het huisje is een juttersmuseum 
ondergebracht met allerlei op het strand gevonden curiosa: van 
kunst gebitten tot aan een octopus op sterk water. Het is tevens  
een  officiële trouw locatie. Struinend over het gerimpelde zand 
bedenk ik hoe ik mijn man overhaal onze trouwbelofte op deze 
droomplek te vernieuwen en ik laat met mijn blote voeten een 
groot hart  achter in het zand met de kitscherige maar wel gemeende 
tekst ‘I love Vlie’. Want hier wil ik zijn. Hier verwonder ik me met 
dankbaarheid over de pure schoonheid van de natuur en het leven.
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1   GA OP ZOEK NAAR DRENKELINGEN
Houd je van een pittige wandeling? 
Wandel dan van het Posthuys, over het 
losse zand van de Vliehors, naar het 
 drenkelingenhuisje en terug (17 km retour). 
Alléén toegestaan in weekenden. Er is 
geen officieel pad. 

2   STRAND IN DE NOORDWESTER
De slogan van informatiecentrum  
De Noordwester luidt: ‘Je kunt beter  
de boot missen dan De Noordwester!’  
De Noordwester, waar je de grootste 
collectie zand ter wereld vindt, is zowel 
waddencentrum als zeeaquarium en is 
gevestigd in het dorp, denoordwester.nl

3   BLAAS HOOG VAN DE TOREN
De uit 1909 daterende vuurtoren van 
Vlieland staat boven op het ruim veertig 
meter hoge Vuurboetsduin. De vuurtoren 
zelf is slechts achttien meter hoog. 
Vanwege het kleine formaat en de vuur-
rode kleur wordt de toren ook wel ‘Rode 
Kabouter’ genoemd.

4   LAS EEN PITSTOP IN BIJ 
STRANDPAVILJOEN OOST
In de afgelopen tijd is er veel veranderd in 
het horecalandschap. Maar het uitzicht 

vanaf het terras van Strandpaviljoen Oost 
is nog net zo weergaloos. Het menu wisselt 
dagelijks, en is afhankelijk van wat de 
Noordzee op dat moment biedt. Tot en  
met september dagelijks geopend vanaf  
10 uur, met inachtneming van de corona-
maatregelen, oostvlie.nl

5   PLUK VERSE OESTERS EN MOSSELEN
Zoek op het zuidelijk gelegen wad, net 
achter de dijk, naar oesters en mosselen en 
bereid ’s avonds je eigen pasta met zee-
vruchten. Verser dan vers. Doe je dit liever 
onder begeleiding? Boek dan Gerrit de 
Oesterman. Hij brengt je naar de beste 
vindplek en samen met hem bereid je de 
zeevruchten om ze vervolgens onder het 
genot van een wijntje op te peuzelen, 
facebook.com/gerrit.oesterman

6   VERKEN HET EILAND IN EEN  
ELEKTRISCHE TUKTUK
De muisstille elektrisch aangedreven  
tuktuk van Kees rijd je naar plekken die je 
anders niet zo snel zult zien. Tel daar de 
persoonlijke uitleg en verhalen van Kees 
bij op en je geniet van een bijzondere 
tocht. De ‘Eiland Safari Tour’ duurt ander-
half uur en kost € 22,50 p.p. o.b.v. twee 
personen, tuktukvlieland.nl

Hier sliepen wij
7   Camping Stortemelk Houd je van 

eenvoud (of zit je vast aan een budget)? 
Reserveer dan een plekje op Camping 
Stortemelk, de mooiste camping van  
het eiland — mét grandcafé. € 6,10 per  
tent per nacht, stortemelk.nl
8   Vakantiehuizen Verblijf in een 

vakantiehuis in de duinen van Duinkers- 
oord, op steenworp afstand van het strand 
en de zee voor het ultieme eilandgevoel, 
op-vlieland.nl/-/duinkersoord.overzicht
9   Hotelletje de Veerman Knus, 

comfortabel en gastvrij, dat is Hotelletje de 
Veerman in een notendop. Het ligt bijna 
aan het einde van de levendige Dorps-
straat op Vlieland en is gelegen aan de 
Waddendijk. Vanuit het hotel haak je 
eenvoudig in op diverse wandelroutes, 
vanaf € 210 voor twee nachten en twee 
personen, hotelletjedeveerman.nl
10   Het Vlielandhotel Het Vlielandhotel 
van eigenaren Esther en Dirk ligt aan het 
begin van de Dorpsstraat en heeft een tuin 
met groot terras op het zuiden — een oase 
van rust. Via de deze tuin loop je zo de  
dijk op waar je een panoramisch uitzicht 
hebt op het altijd veranderende wad.  
De kamers van het hotel zijn licht en met 
een Scandinavische touch ingericht, vanaf 
€ 54 per nacht voor twee personen, 
 hetvlielandhotel.nl

Zo kom je er
Neem vanaf station Leeuwarden de trein 
naar Harlingen-Haven. De veerboot-
terminal ligt op loopafstand van het 
station. Auto’s zijn niet toegestaan op 
Vlieland. Rondom de haven zijn diverse 
parkeerterreinen. Op parkerenbij harlingen.
nl vind je een overzicht.

Beste reistijd
Vlieland is in alle seizoenen prachtig, maar 
tijdens de rustigere en kleurrijke herfst is 
Vlieland misschien wel op zijn allermooist. 
Zo kleuren de kwelders bordeauxrood 
(door de rode zeekraal) en vormen 
dramatische wolkenpartijen, in combinatie 
met opkomende of ondergaande zon, een 
schilderachtige lucht.

   activiteit

   slaapadres
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