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Welkom bij VVV Ameland
Wij kunnen u alles over Ameland
vertellen
Op zoek naar informatie over Ameland,
wandel- en ﬁetsroutes, evenementen,
originele cadeaus, authentieke souvenirs
of stoere outdoorkleding?
U vindt het bij VVV Ameland.
Onze medewerkers zijn als geen ander op
de hoogte van de mogelijkheden die
Ameland u kan bieden en delen die kennis
graag met u. Natuurlijk vindt u de infor-

De Ameland Guide

onderweg naar Ameland op uw gemak

matie ook op onze uitgebreide website

De Ameland Guide is een gratis applicatie

dit boekje kunt bekijken, lezen en alvast

vvvameland.nl, maar voor een advies op

voor iPhone, iPad en Android, boordevol

plannen maken.

maat staan wij graag voor u klaar.

nuttige informatie over Ameland.
In de app vindt u gemakkelijk en snel een

Tijdens uw vakantie naar de bieb?

Een deel van ons assortiment is ook

overzicht van evenementen, activiteiten,

Dat kan ook als u geen lid bent! Eindelijk

verkrijgbaar via onze webshop. Bestellen

musea, restaurants en winkels.

dat ene boek lenen, de krant lezen in één

is makkelijk en via IDEAL is uw bestelling

Bovendien zijn in de Ameland Guide

van onze sfeervolle bibliotheken of die

snel en veilig betaald. Als u onze website

kortingscoupons opgenomen, alsmede

ene dvd huren. Dat bespaart een hoop

bezoekt voor informatie, foto’s, ﬁlmpjes

een getijdentabel.

gesjouw! Loop even binnen bij de

of het snel en voordelig boeken van een

Naast deze app geeft VVV Ameland de

bibliotheek in VVV Nes of VVV Hollum en

accommodatie, kijk dan ook eens op onze

Ameland Guide ook uit in boekvorm.

koop voor 5 euro uw pas. Deze is meteen

webcams. En wilt u tijdens uw verblijf

Vanaf Pasen wordt dit boekje boordevol

te gebruiken! Dus leen uw e-books,

weten wat er allemaal is te doen – haal

informatie gratis verspreid in de terminal

tijdschriften, dvd’s en boeken gewoon op

dan een gratis activiteitenoverzicht bij één

van Wagenborg Passagiersdiensten in

Ameland!

van de twee VVV’s.

Holwerd. Neem het mee, zodat u

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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VVV Ameland

VVV Ameland
Bureweg 2, 9163 KE Nes
(Dicht bij de boot)
Tel. 0519-546 546
Internet: vvvameland.nl
E-mail: info@vvvameland.nl
Openingstijden:
Bureweg 2, Nes
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur.
Zaterdag 10.00-15.00 uur.
Geldautomaat
Bij VVV Nes vindt u ook een ING-service

O.P. Lapstraat 6, Hollum

punt waar verschillende bankzaken

Maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

geregeld kunnen worden. Dus u kunt

Van 1/4 - 1/11 ook op zaterdag

tijdens uw bezoek aan VVV Nes ook

van 10.00-12.00 uur.

gemakkelijk geld opnemen.
Wijzigingen voorbehouden.

facebook.com/vvvameland
twitter.com/vvvameland
instagram.com/vvvameland

vvvameland.nl
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Ameland, dat mag gezien worden!
Voorproeven en (na)genieten van
Ameland. VVV Ameland heeft er alles
voor in huis. Kom naar de VVV-winkel bij
de Amelander pier of breng een virtueel
bezoek aan de VVV webshop. U kunt er
te kust en te keur. Allemaal en helemaal
Ameland!
Dagarrangementen
Kom zelf of geef een ander een dag op
Ameland cadeau. Compleet met bootticket en ﬁets. Afvaarten van ’s morgens

Wandelen op Ameland

tot ’s avonds. Korte overtochten.

De meest complete wandelgids van

Lang genieten. Uitwaaien op het strand,

Ameland. Meer dan 50 km aan wandel-

terrasje pakken in dorp en paviljoen,

routes, w.o. de paaltjeswandelingen van

ﬁetsen, paardenreddingboot in de bran-

de verschillende natuurorganisaties en

ding zien, lekker eten… onvergetelijk!

kaart- en themawandelingen.
Tevens uitgebreide landschaps- en
fenomeenbeschrijvingen en vogelkaart.
Fietsrouteboekje
Vier ﬁetsroutes van verschillende lengte,
die met grote zorgvuldigheid zijn uitgezet
en samengesteld door kenners van
Ameland. U komt op tal van ongekend
mooie plekjes verspreid over het gehele
eiland; plekjes waar u anders misschien
aan voorbijgegaan zou zijn.

Topograﬁsche kaart van Ameland
Heel het eiland in vogelvlucht, tot in detail
weergegeven. Met uitgebreide legenda,
informatie en plattegronden per dorp.
Handig voor het zien van Ameland in de
juiste proporties, het uitstippelen van
routes en snel vinden van bijzondere landschapselementen.

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Kleding
Wist u dat u bij VVV Ameland ook terecht
kunt voor kleding? Ieder seizoen is er een
nieuwe collectie. Warme winterjassen,
vrolijke, zomerse shirts, truien, broeken
en allerlei handige accessoires zijn er voor
dames, heren en kinderen!
Koken op Ameland
In het prachtige kookboek ‘Koken op
Ameland’ presenteren bekende en minder
Ameland: Schelpenrijk

bekende Amelanders heerlijke gerechten.

Het ontdekkingsreisschatzoekboek van

Het kookboek bevat maar liefst 56 gerech-

Ameland vertelt u alles over Ameland,

ten, waarin lokale producten zijn verwerkt,

haar bewoners, historie, cultuur en natuur

zoals kaas, mosterd, verschillende

en wijst u de weg naar de mooiste schat-

vissoorten, bieren, vlees en likeuren.

ten: schelpen, fossielen en barnsteen.

Daarnaast bevat het boek leuke weetjes,

Elke bladzijde brengt u een stap dichterbij!

waardoor je het eiland nog beter leert
kennen. Erg leuk om cadeau te geven of
om zelf te hebben.

VVV Cadeaubonnen
Een mooie start voor een lang of kort
verblijf op Ameland: een VVV cadeaukaart

VVV Ameland

ter waarde van € 5.- tot € 250.-. Mooi als

Bureweg 2, Nes

bedankje voor het oppassen, als verjaardags-

O.P. Lapstraat 6, Hollum

of jubileumcadeau… Een ander bedrag
mag ook! Zo geregeld. Of vraag naar

www.vvvameland.nl/shop-ameland

de speciale ‘verblijf op Ameland’ cadeau

Snel en gemakkelijk besteld, veilig

bon, deze kan speciaal op maat worden

betaald via IDEAL.

samengesteld.
Ameland souvenirs
Mooie, leuke en handige herinneringen
aan een kostelijk verblijf op Ameland.

Ameland poef

Zoals draagtassen, kaartspellen, Ameland

Fan van Ameland? Dan is de Ameland

Kunstmaandagenda, pluchen zeehondjes,

poef een heel leuk hebbeding. De poef is

Rixt theelepeltjes en natuurlijk Amelander

35 cm3 groot en versierd met prachtige

magneetbord-ﬁguren. Ook leuk om

foto’s van Ameland! Ideaal om iets in op

cadeau te geven.

te bergen, maar ook te gebruiken als een
kleine tafel en natuurlijk heel handig om
op te zitten!
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Afvaartenoverzicht
Kijk voor een actueel overzicht van al onze
afvaarten op www.wpd.nl/ameland/
afvaartenoverzicht. Hier vindt u een overzicht van alle geplande afvaarten van de
veerdienst, sneldienst en watertaxi.
Ook ziet u snel of er nog plek is voor uw
auto op de veerboot.
Routebeschrijving
Ameland en Holwerd zijn goed bereikbaar.
Wij raden u aan om minimaal een half uur
voor vertrek aanwezig te zijn.
Snel heen en weer met de watertaxi

daar brengt Wagenborg Passagiersdiensten

of de Sneldienst

U bereikt Holwerd via Leeuwarden –

u veilig met de veerdienst, sneldienst of

Met de snelle watertaxi’s van Wagenborg

Stiens of via Groningen – Dokkum.

watertaxi naar het gastvrije en gezellige

Passagiersdiensten bent u binnen

Het adres van de veerdam is Grandyk 2a,

Ameland. Tijdens de overtocht met de

15 minuten op het eiland of aan de vaste

9151 AE in Holwerd.

veerdienst kunt u even uitwaaien en

wal. Of maak gebruik van de sneldienst,

Neemt u de auto niet mee naar het

genieten van het uitzicht op het zonnedek.

die u in 20 minuten naar de overkant

eiland? Dan kunt u deze parkeren bij de

De kans is groot dat u langs de vaargeul

brengt. Zo kunt u langer van uw vakantie

veerhaven op parkeerterrein P1 of P2.

een zeehond spot.

genieten. De watertaxi vervoert alleen

De parkeerterreinen zijn 7 dagen per

De veerboten ‘Oerd’ en ‘Sier’ zijn voorzien

passagiers en hun bagage en is op afroep

week geopend van 5.30 uur tot en met

van alle comfort en zijn ook voor min-

beschikbaar.

21.00 uur. U kunt uw auto altijd van

dervaliden goed toegankelijk. Aan boord

Informatie en reserveringen via

het terrein afrijden. Let op! Het terrein

kunt u terecht voor een vers kopje kofﬁe,

0900-9238 (tussen 6.00 uur en 24.00

broodje, soep of een kleine snack. Ook is

uur) of kijk op www.wpd.nl. De sneldienst

er Wiﬁ aan boord en leest u op de televi-

vaart volgens een vaste dienstregeling en is

Met de trein reist u naar station Leeuwar-

sieschermen wat u allemaal kunt verwach-

te reserveren via wpd.nl.

den en daarna verder met de buslijn 66

ten op het eiland.
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- Per auto, motor of ﬁets

Uw vakantie begint al in Holwerd. Vanaf

is afgesloten, maar niet bewaakt.
- Per trein of bus

of 166 naar de veerhaven van Holwerd.

Welkom op Ameland!

vindt u informatie over de busverbin-

Bij aankomst in Nes kunt u ﬁetsen huren

dingen en de dienstregeling.

en staan er bussen en taxi’s klaar die u

AMELAND

naar uw vakantieadres brengen. Heeft
Tickets bestellen

u geen OV-chipkaart? Dan koopt u een

Bestel uw e-tickets voor de veerdienst en

kaartje bij de buschauffeur. Voor grote

sneldienst online op www.wpd.nl. Dan

groepen kunt u van tevoren een bus

hoeft u niet in de rij te staan bij de balie.

reserveren bij Arriva. Wij wensen u een
ﬁjn verblijf op het eiland!

WILHELMSHAVEN

NES
DOKKUM

HOLWERD

OLDENBURG

GRONINGEN

LEEUWARDEN
SNEEK

OSNABRUCK

AMSTERDAM
ENSCHEDE
DEN HAAG

UTRECHT

ARNHEM

De auto (en caravan) reserveren
Om er zeker van te zijn dat er plaats is voor

Wagenborg Passagiersdiensten

uw auto, caravan of aanhanger, is het ver-

Kijk op www.wpd.nl voor de dienstregeling,

standig om de overtocht voor het voertuig

boottickets, autoreserveringen en andere

ruim van tevoren te reserveren. U kunt dit

praktische zaken. Wij zijn telefonisch

telefonisch bespreken via 0900-9238 of

bereikbaar op 0900-9238 van maandag

online reserveren via www.wpd.nl.

t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur en

Facebook @wagenborgpassagiersdiensten

Meer praktische informatie vindt u op

zondag van 09.00 tot 15.00 uur.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste

ANTWERPEN

KEULEN
BRUSSEL

www.wpd.nl

Bereikbaarheid Ameland

Op de site van Arriva, www.arriva.nl

MAASTRICHT

nieuws over Wagenborg Passagiersdiensten?
Volg ons dan op Facebook.

Met groepskorting
Komt u met een groep van minimaal

Arriva Ameland

15 personen? Dan krijgt u 10% korting

Voor busreserveringen voor groepen en

op het normale tarief van een bootticket

vragen over het openbaar vervoer:

(excl. toeristenbelasting). U moet de groep

E-mail: ameland@arriva.nl

minimaal een dag van tevoren aanmelden

Website: www.arriva.nl

en de groep moet de overtocht samen

Telefoon: 0519-542010

maken. Neemt u uw eigen ﬁetsen of

OV reisinformatie: www.9292.nl

motoren mee? Geef dit dan bij uw reservering aan Wagenborg Passagiersdiensten
door i.v.m. de beschikbare ruimte.

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl

Welkom aan boord!
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Zeg zomer en Ameland bruist van de
gezelligheid. Veerboten varen af en aan
met vrolijke mensen die onbekommerd
gaan genieten van het buitenleven. Van
dorpjes bezoeken en liggen op het strand,
in duin en gras, van eten en een drankje
op het terras. Er is muziek, er is sport, er
gaat geen dag voorbij of er zijn volop
activiteiten voor jong en oud, om zelf aan
mee te doen of om naar te kijken.
Op Ameland kondigt het voorjaar zich

Voor veel mensen is Ameland dé plek om

altijd uitbundig en uitgelaten aan.

de winter door te brengen. Alle dorpjes

De zon moedigt u vaak al snel aan het

zijn sfeervol verlicht, gezelligheid is troef in

terras of een duinvallei op te zoeken en

de horeca en met een beetje geluk ligt er

te genieten van haar warmte. Wandelend

sneeuw die kerstbomen, dorpen en land-

of op de ﬁets geniet u van de rust, van

schap een extra feeëriek aanzien geeft.

de nieuwe kleuren, van vogelgeluiden

Op zo’n moment is Ameland bijna onaards

rondom, van bloemengeuren en spelende

mooi. Ook vogels die van ver komen doen

lammetjes op de groene zeedijk.

in de winter graag Ameland aan om op
adem en op krachten te komen.
In het najaar verruilt Ameland de
plezierige mensendrukte voor de onrust
van de natuur. Dan schudt de wind de
bomen, verlost ze van oud blad, jaagt
het zand over het strand op tot duinen en
geeft de branding woest schuimende
golvenkruinen. Tijd om uit te waaien.
En daarna… geen gezelliger plek dan de
warme woonkamer, lachen met familie of
vrienden in een knus dorpscafé of strand-

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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paviljoen. Of kom in november naar de
Kunstmaand met op het hele eiland kunst.

Seizoenen

Vier onweerstaanbare
seizoenen

Kom gerust vaker naar Ameland. Daar is het altijd genieten…
9

Het gelukkige
strand
Het strand van Ameland wordt in vele toonaarden bezongen. Omdat het zo mooi rijmt,
maar ook omdat ontelbare Nederlanders
en gasten uit het buitenland hier misschien
wel de mooiste tijd van hun leven hebben
genoten. En er nog steeds van genieten.
Op het strand van Ameland wordt het leven
geleefd, hebben geliefden elkaar gevonden
en verloren. Op het goudgele zand is vrede
gesloten, worden namen en harten getekend,
lucht- en zandkastelen gebouwd en heeft
de ruimhartige zee de lucht helpen klaren, is
door jong en oud gefeest, gedanst, gezongen,
geluierd en gesport. Creativiteit vindt er
nog steeds zoveel inspiratie als er zandkorrels zijn. Anderen mijmeren en zoeken
antwoorden langs de vloedlijn. Het strand
van Ameland. Wat een geluk dat het er is.

Kan eigenlijk niet beter
Het strand van Ameland behoort tot de

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl

langste en mooiste zandstranden van
Europa. Net als in de voorgaande 29 jaar
draagt het weer vol trots de Blauwe Vlag.
Ten teken dat het met de hygiëne, veiligheid en kwaliteit van de drie zwemstranden en het zwemwater zeer goed gesteld
is. Voortdurend wordt er op toegezien dat
ze schoon zijn en schoon blijven.
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Strand

Overal staan op strategische plekken

Mooi dat dat allemaal kan!

afvalbakken die dagelijks worden ver-

In de zomerperiode zijn de badstranden

schoond. Gedurende het seizoen zijn er

vaak het centrum van sportiviteit en

goed verzorgde toilet- en douche-gebou-

creativiteit. Regelmatig worden er sport-

wen, EHBO-posten en reddingsmiddelen.

wedstrijden en andere vrijetijdsactiviteiten

Bovendien zijn met het oog op de

georganiseerd, waaraan jong en oud kan

veiligheid van de badgasten in de periode

deelnemen. Beachvolleybal, -rugby en

van 15 juni t/m 15 september de reddings-

-voetbal zijn bijzonder in trek. Bent u meer

posten dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur

van het avontuur, van snelheid en lenig-

bemand. Daarnaast vermelden borden in

heid, te land, ter zee en in de lucht?

meerdere talen de veilige badtijden.

Dan moet u toch zeker een keer strand-

Wie liever in zijn eentje van de vrijheid wil

zeilen, branding- of kitesurfen. Behulp-

genieten, vindt al op enkele honderden

zame instructeurs helpen u veilig en snel

meters links en rechts van elke strand-

op weg. U kunt natuurlijk ook uw eigen

Spelenderwijs ontspannen

overgang een zee aan ruimte, stilte en

spulletjes meenemen. Ook heerlijk is

Ook leuk en leerzaam is om met de kinde-

mogelijkheden.

een strandrit te paard. Met de wind in je

ren te gaan korren en in het zand samen
uw eigen ‘zee-aquarium’ te maken. Dat is
leuk en leerzaam tegelijk. Met de kor vist
u vanaf het strand in de zee. De kor
scheert scheef weg de zee in en vangt in
haar net garnalen, zeesterren, krabbetjes,
kwalletjes en misschien wel een platvis of
botervis. Nadien zet u ze natuurlijk weer
terug in zee of wacht u tot de vloed ze
komt halen. Anderen halen weer even het
kind in zichzelf boven. Zij gaan vliegeren.
Want het strand geeft hen het beste
excuus: eindeloze ruimte, volop wind en
vliegers in de mooiste vormen, kleuren en
afmetingen. Maar niets moet! U mag ook
gewoon lekker lang liggen luieren.
Of lezen. Uit de wind achter uw scherm,

Het Amelander leven is goed en gastvrij

haar rustig draven of klepperen in galop

in uw eigen duinpan in de zon of in de

De vier prachtige strandpaviljoens zijn

over het natte strand en door de golven!

schaduw van uw parasol.

vrijwel het gehele jaar geopend en maken

Telt uw gezelschap ouderen en/of jonge

Smeert u zich wel goed in? Want op het

het strand van Ameland daarmee uniek.

kinderen, dan is de Strandexpress een

strand van Ameland zijn we gul met de

Elk paviljoen heeft zijn eigen stijl, zijn

prachtig alternatief.

zon…

eigen sfeer. ’s Zomers is het een komen en
gaan van gasten op de terrassen. Ook wie
minder goed ter been is kan daar gemakkelijk terecht. Lekker bruinen en genieten
van zon, zee en strand, van zalige hapjes,
drankjes en superb kokswerk. In voorjaar,
herfst en winter, na een ﬁetstocht of ﬂinke
wandeling in de duinen, bossen of op het
strand, warm je je er van binnen aan de
gezelligheid, een bijpassend drankje en het
knapperend vuur. Bij elk paviljoen staan
speciale strandrolstoelen, waardoor het
strand en de zee voor iedereen bereikbaar
zijn. Gratis te gebruiken, volgens goede
Amelander gastvrijheid.
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aanwezige, uitzonderlijk grote voedselrijk-

waardering voor de bijzondere schoonheid

dom. Door de ondiepte en regelmatige

en ecologisch betekenis van dit gebied

verversing van water en voedsel is het een

bij gekomen.

onovertroffen paai- en kraamgebied voor
schelpdieren, weekdieren en Noordzeevissen. Hier kan de gelijktijdige wederzijdse beïnvloeding van landschappelijke,
biologische en ecologische processen nog
direct worden waargenomen. Nederland,
Duitsland en Denemarken verplichten zich
met het verkrijgen van de titel WerelderfOnmisbaar, onvergelijkbaar,

goed tot het onderhouden en verbeteren

ongeëvenaard

van deze status. De titel biedt juridisch

Het Nederlandse en het Duitse Wadden-

gezien geen extra bescherming. Het is

gebied staan sinds 2009 op de Werelderf-

een vorm van erkenning, die bij gebleken

goedlijst van Unesco. Het Deense

nalatigheid wel kan worden ingetrokken.

Waddengebied volgde een paar jaar later

Dat maakt ons allemaal verantwoordelijk

in 2014. Daarmee kreeg het Wadden-

voor dit unieke stukje aarde!

gebied dezelfde status als onder meer het

Als eb zich aandient in de Waddenzee

Yellowstone Park in de Verenigde Staten

ontstaat een fascinerende vlakte in grijze

en het Great Barriër Reef in Australië:

en gelige tinten die zich uitstrekt tot aan

onmisbaar voor het behoud van de mondiale

de horizon. Zandplaten, slikvelden en

biodiversiteit. Met een oppervlakte van

schelpenbanken zover het oog reikt, door-

11.500 km2 kan de Waddenzee in totaal

sneden door blikkerende linten van slen-

worden aangemerkt als een gebied van

ken, geulen en prielen. Hier en daar steekt

uitzonderlijke universele waarde. Het is

een lange staak eenzaam boven de vlakte

’s werelds grootste aaneengesloten systeem

uit. Het Wad heeft op zulke momenten

van wad- en zandplaten, eilanden, prielen,

iets melancholieks, vooral wanneer

geulen en slenken. Het is een dynamisch

Ons Ameland, ons aller Wadden

wulpen hun klaaglijk geluid over het stille,

getijdengebied en onmisbaar foerageer- en

De dynamiek, de dieren en planten, maar

verlaten Wad laten klinken, ondersteund

rustgebied voor miljoenen trekvogels. Zij

ook de soms grimmige onbarmhartigheid

door het sobere nasale gegak van de

verzamelen zich hier jaarlijks in voor- en

van de Waddenzee hebben op Ameland

bergeenden. Lange slierten laagvliegende

najaar voor een tussenstop op weg van

eeuwenlang mede het karakter van het

eidereenden zijn op weg naar dieper water

hun broedgebied in het hoge noorden

eiland en haar bewoners bepaald. De hang

elders. Hier en daar, waar het mag, heeft

naar hun winterverblijf in West-Afrika

naar vrijheid, het willen doppen van de

een schipper de zeilen van zijn platbodem

en terug. Zij voeden zich met de hier

eigen boontjes en de vindingrijkheid om

gestreken om zich in alle rust droog te

uit de gegeven omstandigheden het beste

laten vallen. Kleine ﬁguurtjes verlaten het

te halen, zijn daar goede voorbeelden van.

schip en verkennen de zandplaat waarop ze

De laatste anderhalve eeuw is daar door

liggen. De wind draagt hun opgewonden

het toerisme en kennisverbetering de

stemmen naar de dijk. Nog verder weg,

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Rust en plezier voor mens en dier

bij Holwerd, maakt een aantal ﬁguren

van de weergaloze vluchten van vele

zich los van de dijk. Ze dragen gympen

steltlopers die zich halsoverkop op de rijk

en rugzakken: wadlopers. De voorste, de

gevulde dis storten van het wad. Daarna

gids, draagt bovendien een lange peilstok.

gaan ze met het kopje tussen de veren

Doodmoe, nat tot op de borst maar bere-

rusten tot ze voldoende energie hebben

trots, zullen ze later op Ameland aanko-

opgedaan om hun vlucht naar West-Afrika

men. Een vader en zoon komen aanﬁet-

voort te zetten. Ze hebben geen oog voor

sen, kaplaarzen aan, de één een emmer

de gewone en grijze zeehonden die op

in hand, de ander een spitvork. Ze leggen

veilige afstand van de mensen knipogend

hun ﬁetsen in het gras en stappen het wad

liggen te soezen op een zandplaat. De

op. Zeepieren of zagers opgraven om mee

Waddenzee is genieten voor dier en mens.

Waddenzee Werelderfgoed

Werelderfgoed de
Waddenzee is van en
voor ons allemaal

te gaan zeevissen. Niks lekkerder dan vers
gevangen en zelf gebakken vis. Een groep
senioren op E-bikes geniet duidelijk van
het gemak van het ﬁetspad langs het Wad.
Ze wijzen, roepen naar elkaar: ‘Je kunt hier
zelfs Leeuwarden zien!’ Dichterbij zoeken
steenlopertjes hun kostje bijeen tussen
de basaltblokken aan de voet van de dijk.

Een werelderfgoed is een monument, gebied of landschap met een natuurwaarde
en/of cultuurhistorische waarde dat uniek is in de wereld, onvervangbaar, en dat in
die hoedanigheid mag worden beschouwd als eigendom van de wereld.
Unesco is de afkorting van United Nations Educational, Scientiﬁc en Cultural
Organization. Het is een gespecialiseerde organisatie met als missie het bijdragen aan
de vredesopbouw, armoebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog
door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze is opgericht in 1976.
Het Waddengebied is in 2016 verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland!

Nog even en er kan weer worden genoten
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Waddenzeedijk klaar voor de toekomst

Waterhuishouding verbeterd

Ameland hotspot voor duurzame

De Waddenzeedijk op Ameland ligt er

Naast de dijkverbetering verbeterde

ontwikkeling

weer netjes bij. Het is bijna niet voor te

Wetterskip Fryslân de waterhuishouding

Samen met de andere Waddeneilanden

stellen dat hier in de afgelopen jaren

op Ameland. Dit leverde een beter gebruik

heeft Ameland de ambitie om op een

één van de grootste logistieke operaties

van de zoetwatervoorraad op het eiland

duurzame manier in de eigen energie-

op het eiland heeft plaatsgevonden.

op, minder verdroging, beperking van de

behoefte te voorzien. Het eiland wil daar-

Wetterskip Fryslân versterkte de Wadden-

wateroverlast en meer ruimte voor de

bij koploper zijn in de energietransitie en

zeedijk over een lengte van 16,5 kilometer

natuur. Bij de vier slenken Skutehôn,

zo’n vijftien jaar voorop lopen in Nederland.

en verhoogde de dijk met gemiddeld 35 cm.

Oasterwiedesloat, De Slink en Spiering-

Het eiland vormt als afgegrensd gebied

Dankzij het geduld van eilanders en

sloat zijn de resultaten het meest

een prachtige omgeving om slimme

recreanten en de goede samenwerking

zichtbaar. De slenken zijn verbreed en

combinaties van nieuwe technieken en

met alle partijen voldoet de dijk weer aan

natuurvriendelijk gemaakt. Hierbij hield

systemen te testen. Omdat het een eiland

de wettelijke veiligheidseisen.

het waterschap zoveel mogelijk rekening

is kun je goed zien wat duurzame ontwik-

met de historische ligging van de slenken

keling oplevert. Een eiland is een ideaal

Ameland ligt voor een groot deel onder

en het landschap. Bij de ijsbaan ten zuiden

startpunt voor verandering.

zeeniveau. De kracht van de Waddenzee

van Ballum is het cultuurhistorische oude

neemt toe door de verwachte zeespiegel-

dijkje in ere hersteld. In de Ballumerbocht

Grote en kleine projecten

stijging en extremer weer. Een sterke dijk

kwam een nieuwe, visvriendelijke duiker

De gemeente Ameland en een aantal

die bestand is tegen een superstorm is

voor een betere waterafvoer bij hevige

grote bedrijven werken samen aan diverse

dus van levensbelang. De dijkverbetering

neerslag.

projecten die aan deze ambitie bijdragen.
Veel daarvan is al zichtbaar. Zonnepark

bestond vooral uit de versterking van de
bekleding. Onderaan zijn grove breuk-

Fietsroute en dijkexpositie

stenen aangebracht. Daarnaast is de

Ben je nieuwsgierig wat Ameland in het

dijk voorzien van een stevige laag open

verleden heeft gedaan in de strijd tegen

steenasfalt en klei.

het water en wat er nu gebeurt? Fiets dan
de ‘Droge voeten ﬁetsroute’ langs de

Werk aan duikers

duinen en de dijk. De gratis ﬁetsfolder

Het waterschap werkte in 2018 nog aan de

haal je op bij de VVV. Bezoek ook de

vernieuwing van de drie bestaande duikers

permanente dijkexpositie in Natuurcentrum

in de Waddenzeedijk en de bouw van een

Ameland. Met de virtual reality experience

nieuwe. De duikers lozen het overtollige

ervaar je het stijgende zeewater vanaf een

water van het eiland op zee. Door de

dijk, www.amelandermusea.eu.

werkzaamheden zijn de binnen- of buitendijkse wegen rond de duikers in bepaalde
periodes geheel of gedeeltelijk afgesloten voor ﬁetsers. Dit wordt met borden
aangegeven.
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Ameland bijvoorbeeld, vlakbij het vliegveld,

grotere zonneparken van Nederland. Het
park dekt nu al de elektriciteitsbehoefte
van de ruim 1500 huishoudens op
Ameland. Ook goed zichtbaar is de
duurzame openbare verlichting, die zeer
energiezuinig is, minder lichtvervuiling
geeft en trekvogels zo weinig mogelijk
verstoort. Andere resultaten zijn de
tientallen methaanbrandstofcellen op
Ameland en de meer dan tachtig hybride
warmtepompen die zijn geïnstalleerd.

Ameland:
veilig en duurzaam

Ameland, veilig en duurzaam

met 23.000 zonnepanelen een van de

Van projecten naar een slim netwerk
Een nieuwe stap is de ontwikkeling van
EnergieNet Ameland. Dit is een netwerk
voor elektriciteit en warmte dat de komende
jaren op Ameland wordt ontwikkeld en dat
de verschillende duurzame technieken op
het eiland met elkaar verbindt.
Bij de ontwikkeling van het netwerk zijn de
partners van het convenant Duurzaam
Ameland betrokken, maar nadrukkelijk
ook de Amelanders zelf. De afgelopen
jaren is een begin gemaakt met bijeenkomsten in de dorpen waar intensief is
gediscussieerd over de energievoorziening
van de toekomst. Op die manier worden
Amelanders en hun eigen Amelander
Energie Coöperatie AEC direct betrokken
bij de duurzame ontwikkeling op het eiland.
Meer weten?
Kijk op www.duurzaamameland.nl
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Vrije Heerlijckheit Ameland

walvissen. In die tijd, tussen 1650 en

bevolking, eigenlijk door heel Nederland.

In de 8e eeuw wordt het eiland voor het

1800, werden ook de meeste eilander

Toch werd kort na het ongeluk besloten

eerst bij naam genoemd: Ambla. Vanaf de

commandeurswoningen gebouwd. Toen

de traditie voort te zetten. De verdronken

14e eeuw wordt de naam Ameland regel-

de walvisvaart weinig meer opbracht, gin-

paarden zijn aan de oostkant van het Red-

matig genoemd. Het is dan al eeuwenlang

gen veel Amelanders over op de handels-

dingbootpad begraven. Een gedenksteen

een onafhankelijk en neutraal eiland.

vaart. Zij voeren op Frankrijk, Spanje en

op deze plek herinnert aan het drama. In

De inwoners waren vrije mensen tot Ritske

Portugal. Eerst met zeilschepen, later met

totaal werd met de paarden de boot 270

Jelmera, een Friese edele, het gezag over

stoomschepen. In die tijd verhuisden veel

keer uitgereden; bij de acties werden meer

het eiland naar zich toe trok. Hij bouwde

Amelanders naar Amsterdam om dicht bij

dan 600 mensen gered. Anno nu beschikt

in Ballum het slot ‘Jelmera State’. Zijn

hun schepen en lading te zijn.

Ameland over een moderne, zelfrichtende
reddingsboot.

kleinzoon Haije trouwde, nam de naam
Cammingha van zijn vrouw aan en onder

Redders in de nood

die naam zouden ze nog 200 jaar heer en

Het redden van drenkelingen langs de kust

Ameland: vooruitgang met behoud

meester over het eiland blijven. In 1681

was een heikele onderneming. Al wat men

van het goede

sterft de laatste Cammingha en via-via

kon doen op het strand was de doden

Rond 1850 ontstond op het eiland het

komt Ameland in 1704 in handen van de

begraven en de eventuele overlevenden

plan om het toerisme op gang te brengen.

Friese stadhouder Johan Willem Friso, de

van kleding, onderdak en eten voorzien.

Ameland werd daartoe aangeprezen als

stamvader van onze Nassau’s. In 1810

De aangespoelde goederen waren vanzelf-

‘badeiland’. Om dit te ondersteunen werd

voegen de Fransen, niet gehinderd door

sprekend voor de vinders. In 1824 kwam

in 1853 een speciaal badhuis gebouwd.

ons historisch besef, Ameland bij Friesland.

er een ofﬁciële roeireddingssloep in Nes

De gehoopte toestroom van bezoekers

Dat is het einde van de Vrije Heerlijckheit

te liggen. De eerste redding was in 1825.

aan het eiland bleef echter uit. In decem-

Ameland. Het slot Cammingha wordt af-

Van een Engels schip werden alle opva-

ber 1858 viel de deur van het badhuis

die traan en andere bruikbare producten

renden gered. In 1826 kreeg Hollum haar

deﬁnitief in het slot. Wellicht was men zijn

opleverden, van zeehond via walrus tot

eerste roeireddingssloep. Op 11 november

tijd te ver vooruit. Het zou 25 jaar duren

1937 werd de geroeide sloep vervangen

alvorens een nieuwe serieuze poging werd

door de motorstrandreddingsboot

gewaagd. Niet dat het storm liep maar de

Abraham Fock. Paarden trokken de

naam was gevestigd. Amelands popu-

boot het water in. Nog nooit hadden

lariteit als vakantiebestemming groeide

zich daarbij problemen voorgedaan, tot

en een gestage toeristenstroom was het

aan 14 augustus 1979. Die dag staat

resultaat. Het zou echter tot de eeuwwis-

op Ameland nog steeds als rampdag te

seling duren alvorens het toerisme echt

boek. Er verdronken 8 paarden die voor

begon te bloeien. Dit was onder meer

de reddingboot gespannen stonden. Bij

te danken aan de totstandkoming van

het lanceren van de reddingboot in zee

het Noord-Friese lokaalspoorwegnet dat

worden de paarden normaliter losgekop-

Holwerd makkelijker en sneller bereikbaar

peld van het onderstel. Door een samen-

maakte en het in de vaart brengen van

loop van omstandigheden was het niet

een grotere en snellere motorboot voor de

mogelijk de paarden tijdig los te maken

dienst op Ameland. Op Ameland zelf werd

waardoor ze door tienduizend kilo gewicht

het wegennet drastisch verbeterd.

naar beneden werden getrokken en ver-

Na WO II belandde het toerisme in een

dronken. Een schok ging door de eilander

niet te stuiten stroomversnelling.

gebroken in 1829. Nu vindt u op die plaats
het gemeentehuis van Ameland.
Mannen van staal
Ook Ameland deelde in de Gouden Eeuw
in de welvaart. Met name door de opbrengsten van de walvisvaart. De eerste
Amelandse walvisvaarders waren Wopke
Eelkes en Eelke Willemz. Daarna volgden
er meer die aanmonsterden als commandeur (kapitein), harpoenier, roeier of speksnijder. Ze maakten jacht op alle dieren

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Historie

Door sterkere, grotere en beter toegankelijke veerboten kon er vaker in kortere tijd
met meer passagiers heen en weer worden
gevaren. Plannen voor de aanleg van een
dam tussen Holwerd en Ameland zijn er
altijd geweest. Het laatste plan dateert
uit 1960, maar een groot maatschappelijk
protest volgde
Anno 2020 is Ameland een plek waar
bestuurders en ondernemers de tekens
van de tijd en de wensen van u als gast
goed verstaan. De mix van wat moet, kan
en mag is er een van de aangename soort.
Want Amelanders weten wat thuis is. Wat
vrij is. En door hun rijke internationale
geschiedenis ook wat nodig is om je thuis
te voelen in een andere omgeving. Mijn
huis is jouw huis. Dat is het idee. Waar je
ook bent op Ameland, in het dorp of aan
het strand….. Deel met ons het terras, het
uitzicht, het eten en het drinken; deel de
vriendschap en de gezelligheid.
Ameland - van huis en toch thuis!
Rixt van ‘t Oerd
Door de ondiepten voor de kust van
Ameland strandden veel schepen en
sloegen stuk. Slechts een enkeling
overleefde. De doden werden begraven
en al wat aanspoelde en bruikbaar was
werd gejut. In die tijd moet ook de
legende van Rixt van ’t Oerd zijn
ontstaan. Zij woonde met haar zoon
Sjoerd in de duinen op het Oerd.
Ze leefden van wat de duinen en de
zee haar brachten, onder meer door te
jutten. Sjoerd wilde naar zee.
Rixt kende de gevaren en weigerde

De Amelander
historie drijft
op water

hem te laten gaan. Toen deed hij het
stiekem! Sindsdien probeerde ze wraak
te nemen op de zee en de schippers.
Ze ontstak een vuur in de duinen dat
schepen naar de ondiepten lokte waar
ze ten onder gingen. Wat aanspoelde
was van haar. Bij een van die gelegenheden verging een schip waarvan
alle bemanningsleden omkwamen.
Eén van hen bleek Sjoerd. Ze werd
gek van wroeging, verdween en haar
geest zwerft sindsdien door de duinen
van het Oerd op zoek naar haar zoon.
Bij nacht en ontij kun je haar en de
echo van haar stem nog altijd horen:
Sjoerd…oerd…oerd…oerd.
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Ameland heeft een enorm rijke historie.
Die vindt u onder meer terug in de
dorpen. Die dorpen zijn haar parels.
Ze is er terecht trots op. En ze laat u graag
delen in hun schoonheid. Dat maakt uw
verblijf op Ameland nog waardevoller en
mooier. Gaat u mee?

Hollum
De rood-wit gebandeerde vuurtoren. Dat
is Hollum. Het grotendeels beschermde
dorpsgezicht geeft u een goed beeld van
vroeger tijden. De koren- en mosterdmolen ‘Verwachting’ maalt nog steeds ter
plaatse geteeld graan en mosterdzaad
voor originele Amelander producten.
De 15e eeuwse kerktoren fungeerde ook
als vuurbaken voor schepen op zee. Ook
staat hier het oudste huis van Ameland.
Het dateert uit 1615 en vormde de opmaat
voor de vele commandeurshuizen die
daarna nog zouden volgen. Toch is Hollum
een wakker plaatsje met veel levendigheid
dank zij de aanwezigheid van o.m. een
supermarkt, tal van leuke winkeltjes,
eigentijdse restaurants en gezellige zongerichte terrasjes. In Cultuurhistorisch
Museum Sorgdrager reist u door de tijd,
vanaf Ameland’s ontstaansgeschiedenis,
de middeleeuwen, Gouden Eeuw en
walvisvaart, handelsvaart en toeristische
ontwikkeling, tot aan gister.
In Maritiem Centrum Abraham Fock duikt
u in de wereld van zandbanken, kustlijnen,
kompas, sterren, radar, radioverbindingen
en het reddingswezen. Nergens spreekt de
verbondenheid met de zee zo sterk tot de
verbeelding als hier. Rond Hollum vindt u
recreatieterrein De Aanleg, een moderne
9-holes golfbaan en prachtige natuurgebieden.
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Ameland heeft ‘t,
Ameland geeft ‘t

Dorpen & Musea

Nes
De ‘metropool’ van Ameland. Aankomst
en vertrekpunt van de veerboot en van
talloze ﬁets- en voettochten en excursies.
In het altijd levendige centrum, gebouwd
rondom de vrijstaande toren uit 1664,
van oorsprong zeebaken, kunt u kiezen uit
talrijke goede, gezellige restaurantjes of
een plekje in de zon op de vele terrasjes.
Daar tussendoor tal van leuke en
inspirerende winkeltjes. Het oudste
Ballum

commandeurshuisje dateert uit 1625.

Buren

Van hieruit hebben de Cammingha’s

De korenmolen ‘Phenix’ maalt op de plek

Dit was als buurtschap met enkel boerde-

eeuwenlang hun stempel gedrukt op de

waar al sinds 1629 het Amelander graan

rijen en een echte juttersreputatie de benja-

Amelander samenleving. Op de plaats van

wordt gemalen. De Amelander natuur laat

min onder de Amelander gemeenschappen.

het in 1829 afgebroken slot staat nu het

zich nergens beter verklaren dan in het

In de kern van het dorp staat niet voor

gemeentehuis. Alleen het originele

moderne Natuurcentrum. Er is een

niets het beeld van Rixt van ’t Oerd.

baarhuisje met de grafsteen van Duco

schitterend watertheater, waarin u de

Inmiddels is Buren uitgegroeid tot het

Cammingha en de preekstoel uit de slot-

levende onderwaterwereld en –have van

meest oostelijk dorp en een gemeenschap

kapel zijn bewaard gebleven.

Ameland kunt zien. Het rondomuitzicht

waar pit in zit. Buren telt veel groepsac-

De vrijstaande toren dateert uit 1755.

hoog in de toren is werelds! In het

commodaties. Interessante informatie over

Ze diende als vuurbaken. Ballum telt veel

Natuurcentrum kunt u ook inschrijven

het oorspronkelijke boeren- en juttersleven

woningen uit de 18e eeuw. De originele

voor een excursie naar wad, strand, bos

vindt u in het Landbouw- en Juttersmuse-

dorpskern is een bleek omgeven door

en duin. Iets geheel anders maar zeker zo

um Swartwoude. En 2 km verder naar het

oude boerderijtjes. Het gezellige Nobel’s

leuk is een bezoek aan het MSA Model-

oosten, richting het Oerd, ligt de buurt-

Nostalgisch Museum heeft een hoog

spoor. De wereld in zakformaat, met

schap Kooiplaats met nabij de Eendenkooi.

‘Och heden, ja’-gehalte, veroorzaakt door

o.m. bergen, kabelbanen, kermis, casino,

antieke automobielen, motoren, ﬁetsen,

camping, waterpartijen, miniatuurmensjes

muziekinstrumenten, mode, huishoudelijke

die er wonen en werken. Daar tussendoor,

artikelen en historische winkelinterieurs.

onderdoor en overheen slingert zich het

Op loopafstand vindt u het vliegveld, in

spoor. Het leven onder een vergrootglas!

1945 aangelegd door vrijwilligers. Het
wordt gebruikt voor ziekenvervoer per
helikopter naar het vaste land en als basis
voor parachutespringen, zweefvliegen en
rondvluchten boven het eiland.

Voor meer info
kijk op:
vvvameland.nl
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Denk je aan vakantie, denk je aan Ameland.

Blote voetenpad

En ben je op Ameland, er is altijd wel iets te

Op blote voeten leer je de natuur op een

doen. Zeg maar gerust veel te doen. En zo

andere manier kennen. Het is gezond,

veel te zien en te weten. Bij dag en bij nacht.

uitdagend en leuk! Voelen waar je loopt.

Een werelderfgoed is je achtertuin, een goud-

Het contact met de aarde werkt ontspan-

geel strand je voortuin. Pak de boot, het

nend en stimuleert lichaam en geest. Het

paard, de ﬁets, de bus, de auto, het vlieg-

blote voetenpad is ingericht met onder-

tuig, ga lopen - Ameland ligt voor je open.

gronden uit de verschillende landschapstypen van het Waddengebied, zoals zand,
gras, schors, schelpen, boomstammen,

Zeehonden kijken
Van alle wadbewoners zijn de zeehonden

Laat je Wad-wijs maken

stenen en water. Het is een afgebakende

de leukste. Zodra de zandbanken droog-

Doe je laarzen aan. Of je gympen. En ga

route en alleen toegankelijk via het

vallen komen de zeehonden aan land om

mee op Wad excursie. Je gids vertelt je

Natuurcentrum en natuurlijk alleen op

er te rusten, te zonnen of hun jongen te

over de bijzondere natuurwaarden, over

blote voeten.

laten drinken. Ook zie je hun olijke koppen

de onvervangbaarheid van de Waddenzee

nog vaak deinen in het water. Een schit-

als foerageer- en rustplaats voor miljoenen

terend schouwspel dat u kunt bewonderen

vogels, als paaiplaats en kraamkamer

door in Nes aan boord te gaan en van één

voor Noordzeevissen en als domein voor

van de rondvaartboten. Ze kennen de rond-

zeehonden. Hij laat je de enorme voedsel-

vaartboten, weten dat ze er niets van te

rijkdom zien: schelpjes, wormpjes...

duchten hebben en laten zich daardoor
heel goed benaderen. Ideaal voor foto’s.
Meestal is er ruim voldoende tijd om ook
nog rond te varen in dit unieke gebied of,
bij laag water, even van boord te gaan op de
Schelpenbank. Rondstappen op dit unieke
stukje drooggevallen zeebodem is een uitOp avontuur in de natuur

zonderlijke ervaring. Welkom aan boord!

Vanuit Natuurcentrum Nes worden
natuurtochten georganiseerd naar duinen

De eendenkooi, een levend monument
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In de ‘Nassau’-kooi nabij de Kooiplaats

Eco-safari

en kwelders, strand, wad en Oerd. Uw

worden al sinds 1705 eenden gevangen.

Voor mensen die slecht ter been zijn en

natuurgids kent deze gebieden als zijn

Eeuwenlang voor consumptie, nu nog voor

toch een fraaie ontmoeting met de natuur

broekzak. Tijdens de ca. anderhalf uur

het ringen en onderzoek. Maar de me-

willen hebben, biedt het Natuurcentrum

durende tochten schetst hij u de aard en

thode is nog hetzelfde. Alles draait er om

de ECO-safari aan. Een schitterende

ecologische betekenis van deze terreinen

rust. Wilt u zien hoe een eendenkooi er

tocht, die dankzij de medewerking van

en wijst hij op de bijzondere kenmerken

van binnen uit ziet en toelichting krijgen?

Staatsbosbeheer, voert door gebieden die

van het landschap en de daarin aanwezige

Van harte aanbevolen!

normaal gesproken niet te betreden zijn.

ﬂora en fauna.

Ontdek de vogel in uzelf

ligweiden en visvijvers. Midden in de grote

Over het Oerd gaat het niet, maar met de

Ga eens parachutespringen. Vrij als een

vijver staat een speelkasteel voor echte

Strandbus komt u er wel: op de Hôn, het

vogel op 3 km hoogte door de lucht

‘waterridders’.

meest oostelijke natuurgebied.

zweven en Ameland te zien zoals u het

Comfortabel en met een prachtig uitzicht

nog nooit hebt gezien. Vastgehaakt aan

Vang je eigen forel

rondom brengt de chauffeur/gids u naar

uw instructeur landt u weer veilig op aarde.

Als ze me missen, dan ben ik vissen.

dit unieke gebied. Ook stapt u even uit

Zeker niet minder mooi is een rondvlucht

Waar? Aan de rand van de forellenvijver

bij de zoute kwelder: vroeger stuivend

boven het eiland. Een prachtige ervaring.

van de fam. Metz nabij de Kooiplaats.

zand, nu een rijk bloeiende zoutminnende
vegetatie. Zeer de moeite waard.

Wat te doen

Pak de Strandexpress

Huur een hengel en probeer je eigen forel
De golfbaan. Kunt u die aan?

te vangen.

Golfbaan Ameland in Hollum is een
ofﬁciële 9-holes golfbaan, een echte links
course met uitdagende hindernissen.
Op de Par 3 baan kunt u een balletje leren
slaan en putten zonder golfvaardigheidsbewijs. Naast de golfbaan ligt
recreatiegebied De Aanleg met een grote
zoetwaterpartij, picknickplaatsen en
speeltoestellen. Aan de andere kant is een
natuurgebied met unieke ﬂora en fauna.
Penny’s Shadow

Als wandelen je passie is

Welk meisje kent de ﬁlm niet: Penny’s

Ameland is opgenomen in Streekpad

Shadow, over de vriendschap tussen men-

Waddenwandelen: een wandelnetwerk

sen en paarden. De ﬁlmset is nagebouwd

van 300 km op de Waddeneilanden en

met originele materialen op ‘De Lange

langs de Waddenkust. De wandellus

Nooit een saai moment

Dunen’ bij Ballum. Je krijgt hier een rond-

Ameland begint en eindigt bij de veerboot.

Op Ameland hoef je je tijdens je vakantie

leiding en demonstraties vrijheidsdressuur.

Onderweg maakt u kennis met het

nooit een moment te vervelen. Wil je

Natuurlijk is er een fotosessie op de ster

Amelander landschap in al zijn schoonheid.

spanning en snelheid dan ga je natuur-

van de ﬁlm, de zwarte hengst Shadow.

U vindt het boekje met alle Wadden-

lijk strandzeilen, kitesurfen, kayakken of

wandelroutes bij VVV en boekhandel.

raften! Spelen met de wind, omvallen,
ondergaan en weer boven komen. Een

Zoet vermaak

paar uur lachen, pret maken en jezelf op

Een mens leeft niet bij strand en zee

de proef stellen. Je beleeft de tijd van je

alleen. En smaken verschillen. Soms wil je

leven op Ameland.

zout, soms wil je zoet. Voor die momenten
is er Recreatiegebied De Vleijen. Dit vindt
u noordelijk van Nes. Hier zijn speel- en

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl

Ameland houdt je altijd bezig
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Vier het leven op Ameland
Gedurende het hele jaar vinden er op
Ameland tal van sport-, kunst-, muziek-,
en culturele activiteiten plaats die internationaal niet zouden misstaan. De rijke
verscheidenheid aan deze evenementen
en activiteiten zorgt voor onvergetelijke
dagen, grootste prestaties, sportieve
weekenden en spectaculaire festivals. En
wat te denken van de toonaangevende
Kunstmaand in november!
7 maart 2020
Cross Duathlon Ameland
Op zondag 7 maart vindt de 4de editie
van de Cross Duathlon Ameland plaats.
De offroad run-bike-runwedstrijd op
Ameland is een duursportevenement in de
uitdagende natuur van het Waddeneiland,
voor zowel wedstrijdatleten als recreanten.
Een combinatie met MTB Ameland, dat in
hetzelfde weekend plaatsvind, is natuurlijk
mogelijk.
7 & 8 maart 2020
Mountainbike Ameland
De 11e editie van MTB Ameland, hèt
mountainbike-evenement in de prachtige
en uitdagende natuur van het Waddengebied. Het evenement biedt een
programma voor alle leeftijden en niveaus.
De mountainbikerace voor teams en
individuele sporters is op zaterdag en de
toertocht over verschillende afstanden is
op zondag. Kom voor een dag of weekend
vol actie naar Ameland en beleef dit
unieke mountainbike-avontuur tussen
Oerd en de vuurtoren.

Kom gerust vaker naar Ameland.
Daar is het altijd genieten…
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Evenementen
21 & 22 maart 2020

De deelnemers aan het Klassiekerweekend

6 juni 2020

Vuurtorentrail

worden op vrijdagavond gastvrij

Rondje Ameland

Misschien wel de allermooiste natuurtrail

ontvangen door de organisatie en rijden

Wat vierentwintig jaar geleden begon als

op Nederlandse bodem.

op zaterdag een oriëntatierit over het

geintje aan de bar, is nu een niet meer

Een uitdagend tweedaags evenement

eiland, met onderweg een aantal

weg te denken Amelander traditie.

met diverse afstanden en niveaus voor de

activiteiten. Men kan volop genieten van

Wie durft de uitdaging aan om in één

Trail en Cani Trail. Voor beginners is er de

de prachtige omgeving en natuurlijk is er

dag 50 km het eiland rond te lopen?

‘Start To Trail’ van 6 km en voor de meer

tijd voor kofﬁe en een lunch.

De deelnemers starten in Hollum en lopen

ervaren hardloper kan de keuze worden

Na de rit worden de deelnemers muzi-

langs de Waddenzeedijk via Ballum en Nes

gemaakt uit 12 km, 18 km en 35 km. Voor

kaal onthaald in het centrum van Nes.

naar Buren, langs de Kooi, over kwelders

de routiniers is er de Ultra Trail van 60 km.

Meedoen?

naar het Oerd en vervolgens over het

Nieuw deze editie zijn de challenge waar

Vergeet u niet aan te melden. Alleen

Noordzeestrand terug naar het centrum

in twee dagen drie afstanden worden

komen kijken kan natuurlijk ook!

van Hollum. Is 50 km te lang, dan is het

afgelegd, de Estafette Ultra van 60 km

ook mogelijk om 25 km te lopen.

voor teams en de WALK35 voor de

4 april 2020

12 - 14 juni 2020

fervente wandelaar. Voor de allerkleinsten

Klein Vaarwaterwandeltocht

Ameland Beach Rugby Festival

is er de Kids Trail.

Op zaterdag 4 april organiseert Vakantie-

Het Ameland Beach Rugby Festival duurt

park Klein Vaarwater de 8e editie van de

drie dagen. Met circa 160 teams uit

27 – 29 maart 2020

Klein Vaarwater Wandeltocht: Wandelen

10 landen is dit het grootste beachrugby-

Klassiekerweekend

over Ameland tussen de Waddenzee en

toernooi ter wereld. Tevens vindt dit

Inmiddels is het Klassiekerweekend zelf

Noordzee met afwisselende routes van

weekend het ofﬁciële Open Nederlands

ook een echte klassieker.

10, 15, 20 en 25 km.

Kampioenschap Beachrugby plaats voor

Ook dit jaar verwelkomt Ameland weer

De start en ﬁnish is in het centrumgebouw

dames en heren. Veteranen, recreanten

100 klassieke auto’s, gebouwd tussen

op Vakantiepark Klein Vaarwater.

en jeugd spelen in een eigen klasse.

1940 en 1980.

De routes voeren u over paden, strand en

Beachrugby vergt doorzettingsvermogen

door bos en duinen. Maak de oversteek

en conditie. Het is zwaar, opwindend en

voor een dag of weekeinde en beleef de

spectaculair.

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl

mooie natuur van Ameland.
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20 juni 2020

Beach Volleybal. U ziet dus ook de toppers

23 juli 2020

Muzikaal Bootwateren

aan het werk! Het Beach Volleybal Circuit

Ambachtelijke Dag

Elk derde weekend van juni vindt in

is er voor iedereen. Voor de meest ervaren

De Ambachtelijke Dag is een dagje van

Hollum ‘Muzikaal Bootwateren’ plaats.

spelers, maar ook voor hen die nog nooit

toen, maar dan anno nu. Op deze dag kan

‘Bootwateren’ was het bedrinken van de

op het strand hebben gevolleybald,

iedereen in het dorp Ballum genieten van

goede aﬂoop van reddingsacties op zee.

worden toernooien georganiseerd.

oude ambachten, zoals mutsen plooien,

Dat gebeurde in het lokale café met twee

dorsen, klompen maken, vlas verwerken,

borrels en één sigaar voor de redders van

spinnen en nog veel meer. Maar er is ook

de reddingsmaatschappij. Nu wordt op het

livemuziek en voor kinderen worden er

strand een demonstratie van de paarden-

leuke ‘oude’ activiteiten georganiseerd.

reddingsboot gehouden en zijn er in het

Een groot deel van de bewoners van

dorp optredens van diverse dweilorkesten

Ballum en standhouders gaan deze dag

en (shanty)koren, met in totaal meer dan

gekleed in klederdracht uit overgrootmoe-

600 muzikanten/koorleden. ’s Avonds is er

ders tijd.

livemuziek op de terrassen en in de cafés.
31 juli & 1 augustus 2020

Gezelligheid troef!

Horizontoer
27 & 28 juni 2020

3-5 juli 2020

Tijdens dit festival van 24 juli t/m 2 augustus

Beach Volleybal Circuit

MadNes

varen diverse artiesten langs 5 Wadden-

Met ruim 150 velden en duizenden spelers

Iedereen is welkom om mee te doen

eilanden op 10 Oud-Hollandse platbodems.

van allerlei nationaliteiten is deze sport-

met dit jaarlijks terugkerend, open surf-,

Geniet tijdens deze dagen van muziek in

topper van Ameland één van de grootste

skate-, en muziekfestival op het strand

alle toonaarden, (experimenteel) theater,

beachvolleybalevenementen ter wereld.

van Nes.

prikkelend cabaret, spectaculaire acroba-

Recreatieve beachvolleyballers nemen deel

Een weekend lang is het genieten van

tiek, magie en hilarische acts. En… bijna

aan het Beach Volleybal Circuit en Neder-

surﬂessen, de halfpipe op het strand,

alles is gratis toegankelijk of voor een

lands beste beachvolleyballers komen naar

spectaculaire BMX-shows, optredens van

vriendenprijsje.

het eiland voor de Nederlandse Eredivisie

bekende bands en dj’s, theater, workshops,

Op Ameland vinden de activiteiten plaats

een rondje in het reuzenrad en natuurlijk

in het dorp Nes. ’s Avonds zijn er uiteen-

van een hapje en een drankje.

lopende, muzikale optredens in de cafés,

‘t Wordt ook in 2020 weer een onvergete-

op de terrassen en op het podium van het

lijk feest!

Kerkplein.

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Evenementen
7 augustus 2020
Rôggefestival
Kom naar Ameland en maak het mee, dit
spectaculaire theaterfestival in Nes!
Als opvolger van het vertrouwde Rôggefeest is dit evenement nog altijd hét grote
feest van de creatievelingen van deze
wereld: een bont en vrolijk gezelschap
theatermakers, acrobaten, steltlopers en
muzikanten overal vandaan. ’s avonds is
de lucht gevuld met swingende muziek op
het gezellige festivalterrein. Voor ieder wat
wils en ook het middagprogramma voor
de kids is een must. Mis het niet!
15 augustus 2020
Samengestelde Menwedstrijd
Deze wedstrijd is een uitdaging voor man
en paard. De Amelander Men- en Rijvereniging stelt in verschillende categorieën
de vaardigheden en het uithoudingsvermogen van de menners, bijrijders en
paarden danig op de proef. Zowel de
afstandsrit als de dressuurrit vormen
prachtige uitdagingen in het bijzondere
Amelandse decor. In 2020 vindt de
menwedstrijd plaats in de dorpen Nes en
Buren.
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19 & 20 september 2020

24 oktober 2020

1 – 30 november 2020

XTERRA Netherlands

Wandelevent Tussen Slik en Zand

Kunstmaand

Voor de liefhebbers de mooiste triatlon

Gezond bewegen en genieten middenin

Meer dan 100 kunstenaars uit Nederland,

van Nederland. Bijna 1.000 triatleten uit

de natuur. Aan de hand van een speciaal

Duitsland en Scandinavische landen

binnen- en buitenland komen aan de start

routeboekje met aandacht voor de

exposeren een maand lang hun werk op

voor het gevecht met de eilander elemen-

bijzondere natuur- en cultuurwaarden van

de meest verrassende locaties, verspreid

ten. Eerst zwemmen in de Waddenzee, dan

Waddenzee Werelderfgoed, loopt u zoveel

over het gehele eiland. ’s Avonds is er de

mountainbiken over een uitdagend parcours

mogelijk buiten de gebaande wegen over

mogelijkheid voor het bezoeken van een

en als afsluiting een crossloop door bos,

kwelders, door bossen, duinen en over het

poëzieavond, ﬁlm of muzikaal optreden.

duinen en over het strand. Toppers testen

strand. Kies uit 11, 18 of 25 km.

Ga zelf op een meerdaagse ontdekkings-

zichzelf en hun tegenstanders. Recreatie-

reis of maak gebruik van het handige

en beginnende triatleten zoeken plezier en

VVV Kunstmaandarrangement.

verbetering. Voor de jeugd vanaf 8 jaar is er
een XTERRA Junior.

12 december 2020
Ameland Adventurerun
Wedstrijd- en recreatieloop voor jong en
oud op winters Ameland in de adventsperiode. Bereid u voor op een uitdagend
parcours met klimmende en dalende
paden, onverhard terrein en hier en daar
verraderlijk vals plat. U kunt kiezen uit de
volgende afstanden: 21,1 km wedstrijd- en
recreatieloop, 10 en 5 km recreatieloop.
Er is ook een 1 en 2 km Kids Run.
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Evenementen

Demonstratie paardenreddingsboot

EVENEMENTEN 2020

Zo spectaculair, dat moet u een keer
hebben gezien! Onder ratelend geweld

1 januari

Nieuwjaarsduik

wordt de oude Amelander reddingsboot

7 maart

Cross Duathlon Ameland

door 10 stoere paarden naar het strand en

7 & 8 maart

Moutainbike Ameland

daar door de branding in zee getrokken.

21 & 22 maart

Vuurtorentrail

Het startpunt is het boothuis bij Maritiem

27 – 29 maart

Klassiekerweekend

Centrum Abraham Fock in Hollum. De

4 april

Klein Vaarwaterwandeltocht

lancering is mee te maken op het strand

16 & 17 mei

Lycurgus volleybaltoernooi

Zuid-West van Hollum, aan het einde van

5 – 7 juni

Zydeco at Sea

6 juni

Rondje Ameland

12 – 14 juni

Ameland Beach Rugby Festival

het Tjettepad.
Demonstratieschema
Paardenreddingboot 2020

20 juni

Muzikaal Bootwateren

27 & 28 juni

Beach Volleyball Circuit

3 – 5 juli

MadNes

23 juli

Ambachtelijke Dag

13.30 uur

25 juli

Midzomerfeest

Vrijdag 1 mei

17.00 uur

31 juli – 1 aug.

Horizontoer

Zaterdag 30 mei

16.00 uur

7 augustus

Rôggefestival

Zaterdag 20 juni

10.00 uur

15 augustus

Samengestelde Menwedstrijd

Zaterdag 4 juli

11.00 uur

19 & 20 sept.

XTERRA Netherlands

Woensdag 15 juli

19.00 uur

24 oktober

Wandelevent Tussen Slik en Zand

Donderdag 30 juli

19.00 uur

1 – 30 november

Kunstmaand

Zondag 9 augustus

15.00 uur

12 december

Ameland Adventurerun

Donderdag 27 augustus

17.00 uur

Maandag 12 oktober

17.00 uur

Woensdag 30 december

11.00 uur

Dinsdag 18 februari

17.00 uur

Zaterdag 11 april

Voor meer informatie over evenementen en activiteiten op
Ameland: vvvameland.nl

Alle in deze brochure en agenda genoemde evenementen, data en openingstijden zijn onder voorbehoud.

Ameland daagt uit!

Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Voor meer info kijk op:
vvvameland.nl
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Succesvolle onderdelen van de Kunstmaand Ameland zijn de podiumkunsten,
workshops, lezingen en poëzieavonden.
Het programma podiumkunsten ligt nog

2

niet vast, maar de lat ligt hoog. In voorNoteer maar in uw agenda:

Gratis toegang tot alle exposities!

gaande jaren hebben o.m. Jan Vayne,

November 2020 – Kunstmaand Ameland

In alle vier dorpen op Ameland zijn toe-

Joris Linssen & Caramba, Harry Sacksioni,

Een internationaal cultureel hoogtepunt

ristische locaties zoals kerken, galeries,

en Tangerine opgetreden. Locaties, data

met een eiland brede tentoonstelling waar

kampeerboerderijen, strandpaviljoens,

en aanvangstijden staan vermeld op de

en dat is ook heel bijzonder, de zee de

gemeentehuis, hotels, appartementen-

website en in het informatieboekje.

grens aangeeft. In een natuurlijke setting

complexen, campingrecreatieruimtes en

van mystieke stilte en met soms mistig of

musea smaakvol en origineel ingericht

stormachtig waddenweer is het dwalen en

voor vrij toegankelijke exposities.

genieten van de getoonde kunst op het

Het landschap van Ameland biedt een

eiland. In november exposeren ongeveer

speciaal decor voor kunstprojecten die

honderd professionele kunstenaars hun

over het hele eiland verspreid staan.

Kunstmaand Ameland

Podiumkunsten, ﬁms en workshops

werk in deze inspirerende omgeving.
Een internationaal gezelschap van kunste-

Een belangrijk doel van de Kunstmaand

naars uit o.a. Scandinavië, Duitsland en

is het samenstellen van een tentoonstel-

Nederland.

ling met een grote verscheidenheid aan

4

disciplines. Naast schilderkunst is er ook
fotograﬁe, beeldhouwwerk, textiel- en

5

glaskunst, design en keramiek te bezichtigen. Breed is ook de variatie in stijlen.
Die beweegt zich tussen het meest realistische detail en de totale abstractie in
uiteenlopende materialen en technieken.
Het programmaboekje met informatie en
route wijst u de weg tijdens de Kunstmaand. Op deze manier hoeft u niets te
missen. Het bevat tevens de namen van de
3

deelnemende kunstenaars.

Een bijzonder en blijvend aandenken aan
de Kunstmaand is de inmiddels bekende

Op deze pagina’s ziet u het werk van:

VVV Ameland geeft u ook een zetje in de

Kunstmaandagenda, die tevens dient als

1. Jos Verschaeren

goede richting met o.m. speciale dag- en

catalogus waarin van iedere deelnemende

2. Bart Ensing, installatie Kunstmaand 2018

meerdaagse arrangementen. Een aanrader

kunstenaar een werk is afgebeeld.

3. Smoel Kunstwerkplaats

wanneer u van kunst én het eiland wilt

Volg Kunstmaand Ameland ook op

4. Roswitha Winde-Pauls

genieten!

www.kunstmaandameland.com

5. Uwe Fehrmann

of www.vvvameland.nl
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