
Omgevingsvisie Vlieland 

Leidende principes

Toekomstige generaties
keuzes maken met het oog op het 
behoud van een duurzaam en leefbaar 
Vlieland voor toekomstige generaties
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Inclusieve samenleving
samen zorgen voor een mooie toekomst:
• alle eilanders volwaardig lid van de gemeenschap
• ruimte voor ieders talent binnen de gemeenschap

7

Veerkrachtig Vlieland
leefbaarheid, gezondheid, economie en ecologie 
versterken elkaar en dragen samen bij aan een uniek 
en saamhorig eiland:
• Robuuste en veerkrachtige natuurgebieden.
• Ruimte voor economische ontwikkeling 
• Natuur verbinden met de inwoners en recreanten
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Samen verantwoordelijk
• voor het behoud van de kernwaarden van Vlieland
• iedere partij heeft ook een eigen verantwoordelijkheid
• eenduidig en consistent beleid en beheer
• tot stand gekomen met betreokkenheid van de omgeving
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Dynamische omgeving
samen met de gemeenschap zaken oppakken:
• vroeg in gesprek gaan over aanvragen en activiteiten
• samen oplossingen zoeken
• ruimte geven voor pilots
• experimenten monitoren
• samen evalueren en samen fouten durven maken
• samen het beleid durven aanpassen

5

Unieke authentieke waarden beschermen
vooraf heldere keuzes maken, zodat het duidelijk 
is waar wel en geen ruimte voor is op Vlieland
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Regionaal en internationaal verbonden
samenhang zoeken binnen het Waddengebied 
bij opgaves en ontwikkelingen die de aard en 
schaal van Vlieland overstijgen
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Integrale oplossingen
ontwikkelingen op Vlieland integraal benaderen:

4
• passend binnen aard en schaal van Vlieland 
• beleving van de natuurgebieden en het Werelderfgoed 
• natuurherstel en -ontwikkeling
• waterveiligheid
• energie

• klimaat
• leefbaarheid



Eiland als eenheid
• geen strikte scheiding tussen bebouwing en natuur
• dorp, natuurgebieden en landschap als dragers
• ontwerpen op gepaste schaal
• ontwikkelen afhankelijk van impact op het eiland
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Kenmerkende toegankelijkheid vasthouden
• bootreis als onderdeel van de beleving
• optimale bereikbaarheid voor de veiligheid
• geen ambitie om forenseneneiland te worden
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Natuurlijke dynamiek als basis
• behoud van authenticiteit en beleving
• biodiversiteit in stand houden en versterken
• dynamiek van buiten en van binnen verbinden
• veiligheid en eigen drinkwater behouden
• ingrepen benutten voor klimaatverandering, 
• zeespiegelstijging en energietransitie
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Omgevingsvisie Vlieland 

Vertrekpunten
• beschermen op basis van huidige gebruiksintensiteit
• ontwikkelingen zoveel mogelijk clusteren in het oosten

Belangrijke waarden koesteren

4
• open 

ruimte
• rust
• natuur

• stilte 
• duisternis
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Bestaande waarden als vertrekpunt
bij ontwikkelingen letten we op de huidige kwaliteiten:

• buitendijks erfgoed, water- en kustgerelateerde archeologie, 
oorlogserfgoed, bouwkunst en historische geografie respecteren

• openbare 
ruimte

• natuur

• rust
• cultuurhistorie
• openheid

• licht en donker
• geluid

Positieve gezondheid
• rekening houden met zowel fysieke als mentale gezondheid
• ruimte inrichten ten behoeve van beleving en geluksgevoel
• geluidshinder, vervuiling en stress juist beperken
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Toegankelijkheid voor iedereen
• iedereen moet toegang hebben tot gebouwen en tot 

de openbare ruimte binnen de bebouwde kom
• bij cultureel erfgoed wordt de toegankelijkheid alleen 

aangepast zonder historische waarden te schaden
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Optimaal sporten in de openbare ruimte
• bestaande infrastructuur optimaliseren voor zowel het fysieke als het 

sociale karakter van sportactiviteiten
• inzetten op sportactiviteiten die zich voegen naar de natuurlijke omgeving
• geen afbreuk doen aan natuurlijke waarden en de beleving hiervan
• sport faciliteren voor alle leeftijdsgroepen
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Inrichten voor sociale veiligheid
• doelmatige verlichting in de openbare ruimte4

Eenzaamheid voorkomen
• welzijn bevorderen door ingrepen in de ruimte
• specifieke focus op tegengaan van eenzaamheid5

De jeugd heeft de toekomst
• veilig en gezond opgroeien op 

Vlieland, nu en in de toekomst
• levenslange binding met het eiland 
• grote vraagstukken samen oplossen
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