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Bevolkingsontwikkeling Vlieland, 2000-2013

 

Vlieland kleinste  
bewoonde Waddeneiland  
 

Vlieland is met een oppervlakte van 40 km² het 

kleinste bewoonde Waddeneiland. De westkant 

van het eiland bestaat uit De Vliehors. Dit is 

een uitgestrekte zandvlakte van ongeveer 24 

km², die deels in gebruik is als militair oefen-

terrein van de Koninklijke Luchtmacht. Vlieland 

is per veerboot vanuit Harlingen te bereiken, 

de vaartijd bedraagt één uur en 30 minuten. 

Met de snelboot kan het eiland in 45 minuten 

bereikt worden. Het eiland is autoluw. Voor 

toeristen is Vlieland niet toegankelijk met 

auto’s en motoren. Alleen bewoners kunnen een 

ontheffing voor een motorvoertuig krijgen. Qua 

inwonertal is Vlieland, na Schiermonnikoog, het 

kleinste Waddeneiland. Er is één dorp op het 

eiland, dit is Oost-Vlieland. Het eilandkarakter 

heeft specifieke consequenties voor wonen en 

werken. In dit fluchskrift staan enkele sociaal 

economische kenmerken van Vlieland op een 

rij: bevolking, economie, wonen, onderwijs en 

zorg. Informatief voor een ieder die betrokken 

is bij de toekomst van Vlieland in relatie tot 

demografische ontwikkelingen en leefbaarheid.

Op 1 januari 2013 telt Vlieland 1.114 inwoners. Dit is wat minder in 

vergelijking met 2000, toen er nog 1.200 personen op het eiland woonden. 

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waren er tussen de 

1.000 en 1.100 inwoners. Dit is in de jaren negentig opgelopen tot een piek 

van 1.240 inwoners in 2003. Daarna is de bevolking op Vlieland jaarlijks 

iets gedaald, onder andere ook door sluiting van het cavalerieschietkamp 

(CSK) van Defensie in 2004. Vanaf 2008 is de bevolking weer licht toege-

nomen tot 1.160 inwoners in 2010. Vanaf 2010 daalt de totale bevolking 

echter weer. De daling is ten dele te verklaren door een opschoonactie 

binnen het gemeentelijk administratiesysteem (GBA) waarbij vooral perso-

nen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar uit de administratie zijn verwijderd, 

omdat zij niet meer op Vlieland wonen. Een andere reden voor de achter-

uitgang in het inwonertal is een ‘vertrekoverschot’.

Aantal inwoners loopt terug



Bevolkingsopbouw Vlieland, 2000, 2006 en 2013

Bron: CBS, Monitor Fryslân

2000 2006          2013

Aantal % Aantal % Aantal %

0-14 jaar 246 20,5 215 19,1 173 15,5

15-24 jaar 132 11,0 105 9,3 109 9,8

25-44 jaar 410 34,1 350 31,1 288 25,9

45-64 jaar 275 22,9 305 27,1 341 30,6

65+ 138 11,5 152 13,5 203 18,2

Totaal 1.201 100,0 1.127 100,0 1.114 100,0

Ontwikkeling bevolkingsopbouw Vlieland, 2000-2013

Bron: CBS, Monitor Fryslân

Ontgroening en vergrijzing nemen toe 

Op Vlieland is de samenstelling van de bevolking veranderd in de periode 2000-2013. 
Opvallend is dat het aantal inwoners in de leeftijd tot 45 jaar is afgenomen en het aantal 
45-plussers is toegenomen. Er is dus sprake van ontgroening (minder jongeren) en vergrij-
zing (meer senioren) op Vlieland. Het aantal 0- tot en met 14-jarigen is sinds 2000 met 73 
gedaald, het aantal jongeren van 15-24 jaar met 23. Vooral het aantal 25-44-jarigen op het 
eiland is in deze periode aanzienlijk afgenomen (-122). Het aantal 45-64-jarigen is daaren-
tegen toegenomen (+66), evenals het aantal 65-plussers (+65).

BEVOLKING 



Bevolking blijft naar verwachting dalen
Hoe de bevolking zich in de toekomst ontwikkelt, is altijd lastig te voorspellen. 
Zeker in een gemeente als Vlieland waar het om kleine aantallen gaat.  
Volgens de prognoses van de provincie Fryslân zal de bevolking op Vlieland de 
komende jaren nog verder afnemen. De grootste afname is te zien tot 2020.  
De verwachting is dat Vlieland dan ongeveer 1.000 inwoners telt. Daarna blijft 
de bevolking naar verwachting dalen, maar in iets mindere mate dan in de 
jaren ervoor. Naar verwachting zal het inwonertal in 2040 dalen naar ongeveer 
850 inwoners. Ook het aantal huishoudens zal in de komende decennia afne-
men. De gemeentelijke uitkomsten van de prognose zijn echter erg indicatief, 
zeker in een gemeente met kleine aantallen. 

Prognose aantal inwoners en aantal huishoudens Vlieland, 2010-2040

Bron: Prognose provincie Fryslân, 2013

Jaar Aantal 
inwoners

Verschil Aantal  
huishoudens

Verschil

2010 1.160 550

-137 -13

2020 1.023 537

-93            -28

2030 930 509

-80       -69

2040 850 440



ECONOMIE 

Bron: provincie Fryslân

Aantal banen per sector op Vlieland, 2002 en 2012Aantal banen in horeca en  
logiesverstrekking toegenomen 
Belangrijk voor de ontwikkeling van de bevolking is de werkgelegenheid op het eiland. Op Vlieland 
zijn er in 2012 in totaal 517 banen van 15 uur en meer. In vergelijking met 2002 is het aantal banen 
met 61 toegenomen. Veel Vlielanders werken in het toerisme of aanverwante sectoren. De grootste 
toename van het aantal banen heeft plaatsgevonden in de horeca en logiesverstrekking. In 2002 
werkten er 138 mensen in deze sector, in 2012 zijn dit er 195. Verder is het aantal banen in de 
gezondheids- en welzijnszorg in deze periode aanzienlijk toegenomen (+19). De grootste afname 
qua banen is in het openbaar bestuur en de overheidssector. In 2002 werkten in deze sector nog 110 
mensen. In 2012 zijn dit er nog 38. Dit betekent dat een groot deel van het aantal banen in deze 
sector is verdwenen. Dit heeft vooral te maken met het sterk teruglopende aantal banen bij Defen-
sie na het sluiten van het cavalerieschietkamp in 2004. Op dit moment werken er nog minder dan 
tien Vlielanders bij Defensie. 



Toerisme steeds luxer karakter 
Het toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten op Vlieland. Vlieland wordt vanwege de relatief lange reis nagenoeg alleen bezocht door  
toeristen die voor een korte of lange vakantie ook op Vlieland overnachten. Vlieland heeft jaarlijks rond de 200.000 bezoekers. Daarvan komen 
170.000 per veerboot en 30.000 met de eigen boot. Er vinden jaarlijks 650.000 overnachtingen plaats. In 2012 zijn er op Vlieland 60 bedrijfsves-
tigingen in de recreatie- en toerismesector. Vlieland heeft een trouwe groep vakantiegangers die regelmatig terugkomt. Het herhalingsbezoek is 
65 procent. Vlieland trekt vooral vanwege de rust en het kleinschalige karakter. In de afgelopen jaren worden steeds vaker activiteiten gehouden. 
Sinds 2009 trekt bijvoorbeeld jaarlijks het festival Into the Great Wide Open begin september zo’n 5.000 bezoekers. Veel bezoekers van Vlieland 
zijn hoog opgeleid. In de afgelopen jaren richtte Vlieland zich steeds meer op de rijkere bovenlaag van de bevolking. Op Vlieland staan in 2012  
253 recreatiewoningen. Een verschil met de andere Waddeneilanden is dat op Vlieland de recreatiewoningen sterk geclusterd zijn op drie vakantie- 
parken: Duinkersoord & Vliepark, Ankerplaats en De Kaap. De meeste recreatiewoningen staan buiten de bebouwde kom. 95 procent van deze 
recreatiewoningen staat op erfpachtgrond van Staatsbosbeheer. Relatief veel toeristen verblijven op de twee campings op Vlieland. Vooral camping 
Stortemelk is een grote camping met een eigen doelgroep die vooral op en rondom de camping zelf is te vinden. De jachthaven van Vlieland is in 
de afgelopen jaren vernieuwd en is voor de luxere watersport een populaire bestemming. 

Aantal banen in horeca en  
logiesverstrekking toegenomen 
Belangrijk voor de ontwikkeling van de bevolking is de werkgelegenheid op het eiland. Op Vlieland 
zijn er in 2012 in totaal 517 banen van 15 uur en meer. In vergelijking met 2002 is het aantal banen 
met 61 toegenomen. Veel Vlielanders werken in het toerisme of aanverwante sectoren. De grootste 
toename van het aantal banen heeft plaatsgevonden in de horeca en logiesverstrekking. In 2002 
werkten er 138 mensen in deze sector, in 2012 zijn dit er 195. Verder is het aantal banen in de 
gezondheids- en welzijnszorg in deze periode aanzienlijk toegenomen (+19). De grootste afname 
qua banen is in het openbaar bestuur en de overheidssector. In 2002 werkten in deze sector nog 110 
mensen. In 2012 zijn dit er nog 38. Dit betekent dat een groot deel van het aantal banen in deze 
sector is verdwenen. Dit heeft vooral te maken met het sterk teruglopende aantal banen bij Defen-
sie na het sluiten van het cavalerieschietkamp in 2004. Op dit moment werken er nog minder dan 
tien Vlielanders bij Defensie. 



Hoge WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ-waarde op Vlieland is € 270.000 in 2012. Dit is veel hoger dan de  

gemiddelde WOZ-waarde van € 191.000 in de provincie Fryslân. De WOZ-waarde op Vlieland 

is, na Terschelling (€ 319.000) en Schiermonnikoog (€ 281.000), de hoogste van Fryslân.  

Vanaf 2010 is de WOZ-waarde niet meer toegenomen. Vlieland kent qua vraagprijs de 

duurste woningen van Fryslân. In april 2013 was dit gemiddeld € 437.000. Gezien de hoge 

woningprijzen, is het voor (jonge) starters vrijwel onmogelijk een huis op het eiland te ko-

pen. Ook de verkoopprijs van recreatiewoningen is de afgelopen jaren hoger geworden. Als 

gevolg van de gestegen verkoopprijzen voor recreatiewoningen, is de erfpacht ook gestegen. 

Relatief veel huurwoningen  
Op Vlieland staan in 2011 in totaal 568 woningen voor permanente bewoning (exclusief 
de recreatiewoningen). Het woningbestand bevat 302 particuliere koopwoningen en 
-appartementen en 266 huurwoningen. Van de huurwoningen behoren 70 woningen 
tot de particuliere sector en 196 tot de sociale huursector. De sociale huurwoningen 
worden verhuurd door woningbouwcorporatie WoonFriesland. Het aantal huurwoningen 
is sinds 2000 stabiel. In de periode 2000-2012 zijn er 56 koopwoningen bijgekomen. 
Vooral in 2008 en 2011 is er een toename van het aantal koopwoningen. In de afgelopen 
jaren is er vanwege de economische crisis nauwelijks meer gebouwd. Opvallend is wel 
dat 47 procent van het woningbestand op Vlieland uit huurwoningen bestaat. Dit is het 
hoogste aandeel in Fryslân en dus ook hoger dan op de andere Friese Waddeneilanden. 

WONEN 

Bron: Monitor Fryslân, Systeem Woningvoorraad ABF

Aantal woningen op Vlieland, 2000-2012

Bron: CBS Waarde Onroerende zaken, Monitor Fryslân

Gemiddelde WOZ-waarde op Vlieland, 2000-2012



ZORG 

ONDERWIJS 

Hoge WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ-waarde op Vlieland is € 270.000 in 2012. Dit is veel hoger dan de  

gemiddelde WOZ-waarde van € 191.000 in de provincie Fryslân. De WOZ-waarde op Vlieland 

is, na Terschelling (€ 319.000) en Schiermonnikoog (€ 281.000), de hoogste van Fryslân.  

Vanaf 2010 is de WOZ-waarde niet meer toegenomen. Vlieland kent qua vraagprijs de 

duurste woningen van Fryslân. In april 2013 was dit gemiddeld € 437.000. Gezien de hoge 

woningprijzen, is het voor (jonge) starters vrijwel onmogelijk een huis op het eiland te ko-

pen. Ook de verkoopprijs van recreatiewoningen is de afgelopen jaren hoger geworden. Als 

gevolg van de gestegen verkoopprijzen voor recreatiewoningen, is de erfpacht ook gestegen. 

Tot 15 jaar onderwijs op het eiland  
Op Vlieland zijn één basisschool en één middelbare school. Basisschool ‘De Zeester’ telt 

ruim 100 kinderen. De middelbare school ‘De Krijtenburg’ heeft ongeveer 45 leerlingen. 

De school biedt een volledige vmbo-opleiding (vier jaar). Ook kunnen jongeren op Vlieland 

havo- en vwo-onderwijs tot en met klas 3 volgen. Voor havo/vwo wordt samengewerkt met 

de Anna Maria van Schurman school in Franeker. Jongeren die havo of vwo volgen, moeten 

vanaf klas 4, dus op ongeveer 15-jarige leeftijd, naar de vaste wal om onderwijs te volgen. 

Vanwege de boottijden is het niet mogelijk op het eiland te wonen en aan de wal onder-

wijs te volgen. De jongeren verblijven dan doordeweeks aan de vaste wal. Jongeren die 

vmbo hebben gevolgd, moeten voor vervolgonderwijs ook naar de vaste wal. Zij zijn dan 

ongeveer 16 jaar.

 

Meeste basiszorgvoorzieningen aanwezig  
Op Vlieland zijn de meeste basiszorgvoorzieningen aanwezig. Er zijn twee huisartsen 

gevestigd, een tandarts en een fysiotherapeut. De huisartsen zijn apotheekhoudend en 

verloskundig actief. Verder is er een ambulancestandplaats. Ook is er een consultatie-

bureau voor kinderen tot 4 jaar. Voor ziekenhuiszorg en psychologisch hulp moeten de 

eilanders naar de vaste wal. Voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben, is er het 

verzorgingshuis Uiterton, met 24 bedden. Hiernaast staat het woonzorgcentrum ‘De 

Uiterton’ met dertien tweekamerwoningen. Het verzorgingshuis is sterk verouderd en 

zal waarschijnlijk op termijn in deze vorm verdwijnen. Een thuiszorgorganisatie zal naar 

verwachting de ouderenzorg op het eiland gaan verzorgen.

Aantal onderwijsvolgenden per onderwijstype (4-25 jaar) Vlieland

Bron: DUO

Onderwijssoort 2008 2009 2010 2011 2012

basisonderwijs 116 112 113 122 113

vmbo g/t 22 22 28 31 27

vmbo b/k 0 0 0 0 0

praktijkonderwijs 1 1 0 0 0

havo 9 7 7 7 13

vwo 6 9 11 14 10

mbo 18 18 18 17 20

hbo 4 5 4 3 3

wo 1 1 1 0 1



Colofon 
Fluchskrift ‘Sociaal economische kenmerken van Vlieland’ is een uitgave van Partoer, 
januari 2014 

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Vlieland 
en financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. 
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Goede bereikbaarheid essentieel voor leefbaarheid eiland 
Vlieland ligt op enige afstand van het Friese vasteland. Deze specifieke ligging heeft consequenties voor de  

bewoners. Het afgelopen decennium is de samenstelling van de bevolking van Vlieland veranderd. De ontgroening 

en vergrijzing zijn ingezet en deze demografische ontwikkelingen zullen in de komende tijd nog verder toene-

men. Dit heeft gevolgen voor het wonen en werken op het eiland: de leefbaarheid en het voorzieningenniveau.  

Er zullen voldoende bewoners in de ‘productieve leeftijdsgroepen’ moeten zijn om de leefbaarheid op het eiland 

te behouden. Om voor deze leeftijdsgroepen aantrekkelijk te blijven, is het belangrijk dat er voldoende econo-

mische bestaansmogelijkheden zijn. Vlieland is erg afhankelijk van het toerisme. Belangrijk voor de werkgele-

genheid is daarom dat het toerisme in ieder geval op peil blijft. De sluiting van het cavalerieschietkamp in 2004, 

heeft laten zien dat het wegvallen van deze werkgelegenheid tot een achteruitgang van het aantal inwoners leid-

de. Behalve werkgelegenheid in het toerisme, zou ook het ‘nieuwe werken’ perspectief kunnen bieden voor de 

beroepsbevolking. Een frequente en snelle veerbootverbinding zou het mogelijk maken op Vlieland te wonen en 

wellicht elders te werken. Van een goede bereikbaarheid zou ook het toerisme profiteren. Tevens biedt een goede 

bereikbaarheid de eilanders de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen op het vasteland. Op het 

vasteland treedt een tendens naar schaalvergroting van voorzieningen op. Door toenemende mobiliteit, kunnen 

bewoners van plattelandsgebieden gebruik maken van voorzieningen die op grotere afstand van hun woonplaats 

zijn gevestigd. Ook eilanders hebben een grotere actieradius dan voorheen, maar zij zullen altijd de Waddenzee 

moeten oversteken om gebruik te maken van voorzieningen elders. Een goede bereikbaarheid is hiervoor es-

sentieel. Voor een vitale samenleving is een minimaal niveau aan basiszorg en onderwijs op het eiland noodzake-

lijk. Het in stand houden hiervan zal voor Vlieland de belangrijkste opgave worden voor de komende jaren. 


