
 
 
 
 
 

 

Texel 

Van de Nederlandse Waddeneilanden is Texel het grootste eiland met veruit de meeste bezoekers. 

Bewoners van de andere eilanden zeggen vaak dat Texel geen echt eiland is, maar meer een 

verlengstuk van Noord-Holland. Daar zijn de Texelaars het niet mee eens. Het is wel een feit dat 

geen van de andere eilanden zo breed is en zoveel cultuurland heeft. 

aantal inwoners: 
14.000 

hoofddorp: 
Den Burg 

oppervlakte: 
588 vierkante kilometer 

oppervlakte water: 
425 vierkante kilometer 

oppervlakte land: 
163 vierkante kilometer 

belangrijke inkomstenbronnen: 
toerisme, landbouw, visserij, wetenschap 

overnachtingsplaatsen: 
45.000 

bijzondere dieren: 
lepelaar, velduil, blauwe kiekendief, noordse woelmuis, waterspitsmuis 

bijzondere planten: 
harlekijnorchis, granaatbloemwasplaat 

bijzondere landschapskenmerken: 
Hoge Berg (stuwwal uit de ijstijd), tuinwallen, schapenboeten 
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Vlieland 

Vlieland is het kleinste bewoonde Waddeneiland van Nederland. Het is het enige eiland waar de 

duinen aan de Waddenzee grenzen, zonder polder ertussen. Er is geen landbouw (meer) op 

Vlieland, maar van oudsher houden de Vlielanders graag geiten. De Vliehors, de grote zandvlakte 

aan de westkant, is in gebruik als militair oefenterrein. 

aantal inwoners: 
1.100 

hoofddorp: 
Oost-Vlieland 

oppervlakte: 
319 vierkante kilometer 

oppervlakte water: 
278 vierkante kilometer 

oppervlakte land: 
41 vierkante kilometer 

belangrijke bronnen van inkomsten: 
toerisme, luchtmacht 

overnachtingsplaatsen: 
7.000 

bijzondere dieren: 
blauwe kiekendief, eidereend, zandhagedis 

bijzondere planten: 
knikkende distel, gevlekt zonneroosje 

bijzondere landschapskenmerken: 
Vliehors, duinen aan de waddenkant, Kroonpolders, Vuurboetsduin met korte vuurtoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Terschelling 

Er is geen eiland waar je mooier op aankomt dan op Terschelling. Het eiland heeft een eigen stijl, 

die zorgvuldig in stand gehouden wordt. Dat is goed te zien aan de dorpen en boerderijen in de 

polder. De duinen zijn beroemd om de cranberry, een Noord-Amerikaanse plant, die er ooit per 

ongeluk terecht is gekomen. Verder heeft Terschelling brede stranden en een uitgestrekte kwelder 

aan de oostkant. 

aantal inwoners: 
4.800 

hoofddorp: 
West-Terschelling 

oppervlakte: 
675 vierkante kilometer 

oppervlakte water: 
585 vierkante kilometer 

oppervlakte land: 
89 vierkante kilometer 

belangrijke bronnen van inkomsten: 
toerisme, landbouw, zeevaartschool 

overnachtingsplaatsen: 
20.000 

bijzondere dieren: 
blauwe kiekendief 

bijzondere planten: 
cranberry 

bijzondere landschapskenmerken: 
Boschplaat, natte duinvalleien, Brandaris 

  



Ameland 

Ameland heeft alles wat je van een waddeneiland verwacht. Het eiland is populair als 
vakantiebestemming bij de Friezen. Amelanders zijn erg op hun vrijheid gesteld. Ze houden zeker 
niet van regeltjes. Er is een duidelijk verschil tussen de westelijke, protestante dorpen Hollum en 
Ballum, en de oostelijke, katholieke dorpen Nes en Buren. 

aantal inwoners: 
3.500 

hoofddorp: 
Nes 

oppervlakte: 
272 vierkante kilometer 

oppervlakte water: 
215 vierkante kilometer 

oppervlakte land: 
57 vierkante kilometer 

belangrijke bronnen van inkomsten: 
toerisme, landbouw 

bijzondere dieren: 
velduil, veldmuis, paapje 

bijzondere planten: 
blauwe zeedistel 

bijzondere landschapskenmerken: 
Oerd 

 

 

  



Schiermonnikoog 

Schiermonnikoog is het meest oostelijke bewoonde Waddeneiland van Nederland. Het heeft één 

dorp, een kleine polder, een grote kwelder en een breed strand, dat gedeeltelijk groen is. Bijna het 

hele eiland is natuurgebied. In het dorp staat Hotel Van der Werff, misschien wel het meest 

bijzondere horecabedrijf van Nederland. De veerboot vertrekt vanuit Lauwersoog en loopt 

onderweg nog wel eens vast. 

aantal inwoners: 
1.000 

hoofddorp: 
Schiermonnikoog 

oppervlakte: 
191 vierkante kilometer 

oppervlakte water: 
151 vierkante kilometer 

oppervlakte land: 
40 vierkante kilometer 

belangrijke bronnen van inkomsten: 
toerisme, landbouw 

overnachtingsplaatsen: 
5700 

bijzondere dieren: 
brandgans 

bijzondere landschapskenmerken: 
Westerplas, Oosterkwelder 

 


