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Vlieland_Hoogste top Friesland – Vuurboetsduin 15km. 
 
Startpunt: Bootterminal aan de Havenweg, Oost-Vlieland. 
 
Bij de bootterminal, met de rug naar de zee lopen we naar links over de Havenweg. 
Op Havenweg 10 is VVV Vlieland gevestigd. 
  
Volg de Havenweg (Havenweg wordt Dorpsstraat) en wandelen we het dorpje Oost-Vlieland binnen. 
Dorpsstraat rechtdoor uitlopen.   
We passeren hier: 
Dorpsstraat   99: Museum Tromp’s Huys. 
Dorpsstraat 125: Info Vlielandexpress (Juttersmuseum/Reddingshuisje). 
Dorpsstraat 148: Oud huis met fraaie klokkentoren. 
Dorpsstraat 150: Waddencentrum De Noordwester en het zeeaquarium. 
 
Na huisnummer 181 links aanhouden en daarna einde rechts (voor ANWB paddenstoel). 
Na 50m links en op de trappen rechts omhoog (ri vuurtoren).  
Bij de vuurtoren rechts en direct links. 
De vuurtoren is genaamd de Vuurduin. De gietijzeren rode toren is oorspronkelijk de bovenbouw van de lage 
vuurtoren van IJmuiden. De toren met het lichthuis werden in 1909 op het eiland geplaatst. De vuurtoren is 
zelf maar 9,5 meter hoog, maar door de hoge ligging schijnt de toren bijna 55 meter boven de zeespiegel. 
 
Als we verder lopen passeren we al snel rechts de Vlielander Kaasbunker. 
Op de hoogste duin van Vlieland, diep onder de grond bevindt zich een voormalig drinkwater bunker die 
sinds 2015 in gebruik is voor de rijping van de biologische Vlielander Bunkerkazen. In de bunker heerst een 
bijzonder micro klimaat zo ontstaat er enkele unieke blauwschimmelkazen. 
 
Als we verder omhoog lopen komen we bij een uitkijktoren waar we een fraai uitzicht hebben over 
Vlieland en een deel van de  Waddenzee. 
We staan hier op de Vuurboetsduin en achter de uitkijktoren ligt het hoogste punt van het eiland, 45 meter 
hoog. De top is tevens het hoogste punt van de provincie Friesland en de Vuurboetsduin is de op één na 
hoogste duin van Nederland. 
 
Na de uitkijktoren lopen we verder, dalen via trappen af en gaan einde rechts. 
Pad door de bossen volgen, einde links en 1e pad rechts. 
Dit pad helemaal uitlopen (zijpaden negeren). 
Als we de bossen uitlopen einde rechts en daarna 1e pad links en daarna alle zijpaden negeren. 
Op een breed pad (Oude Postweg) rechts. Breed pad naar rechts negeren en rechtdoor langs 
de natuurcamping De Lange Paal. 
Na de natuurcamping bij een splitsing rechts het bos inlopen. 
Pad naar rechts negeren en daarna 1e pad links en dit pad geruime tijd volgen. 
Na enige tijd komen we langs de ingang van de Nieuwe Eendenkooi. Hier rechts kunnen we een rondje om 
deze eendenkooi maken. 
 
Als we verder lopen pad rechts negeren, daarna links en direct rechts. 
1e pad rechts en rechtdoor pad volgen. We verlaten de bossen en komen in een open duinlandschap. 
1e pad links en rechtdoor lopen naar de duinenrij. 
Fietspad oversteken en over de duinenrij naar het strand lopen. 
Op het strand rechts en 1,5 km het strand volgen en daarna rechts (bij de 3e duinopgang). 
 
Over de duinenrij, afdalen en op het fietspad links (fietspad volgen). 
In een bocht naar rechts zien we links een aantal bunkers liggen hier is het Bunkermuseum. 
Bunkermuseum Wn 12H (Widerstandsnest12H) is een bunkercomplex dat in de Tweede Wereldoorlog is 
aangelegd als onderdeel van Atlantikwall. Lang lag dit complex onder het zand, sinds 2017 worden de 
bunkers uitgegraven en is er een museum. 



 
 
Op de kruising van het fietspad met een breed pad rechts. 
Op fietspad rechts en 1e pad links de bossen inlopen. 
1e pad rechts en daarna weer 1e pad rechts. 
1e pad links, rechtdoor langs een vijver. 
Na de vijver rechts en dit pad helemaal uitlopen. 
Als we boven aankomen zien we rechts weer de vuurtoren. 
 
Links en direct links aanhouden  (fraai uitzicht). 
Betonplaten pad naar rechts volgen en helemaal omlaag uitlopen. 
Op een klinkerweg links (Willem de Vlaminghweg). 
1e klinker wandelpad rechts omlaag (langs de kerk). 
Op deze locatie stond al vanaf de middeleeuwen een kapel. De huidige kerk werd rond 1605 gebouwd. In 1647 
werd deze verbouwd tot de huidige kruiskerk die in 1997 de naam Nicolaaskerk kreeg. 
 
Plein oversteken en links de Achteromweg inlopen. 
Weg wordt smaller en 1e straatje rechts. 
Einde links en direct rechts de Cornelis Trompglop inlopen. 
Aan het einde omhoog de dijk op en daarna links en de dijk helemaal aflopen. 
Op de Dorpsstraat rechts door de waterkering en rechtdoor naar de bootterminal, het eindpunt van deze 
wandeling. 
 
* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  
 
 

 


