
Op Terschelling ervaar je het ware eilandgevoel. Waar je ook bent, je 
proeft, ruikt, ziet of voelt de zee. Een uitgestrekt eiland met gezellige 
dorpen en een fantastische natuur. Echt even helemaal weg. Pak 
de fiets en rijd langs de Waddenzee of door de duinen. Eindeloze 
stranden nodigen uit tot heerlijke strandwandelingen.

Terschelling is een van onze Waddeneilanden, het ligt ongeveer 
20 kilometer uit de kust boven het Friese Harlingen, is 30 km lang 
en zo’n 2 tot 4 km breed. Alle dorpjes, met in totaal nog geen 5000 
inwoners, liggen aan een 13 km lange weg die aan de zuidkant van 
het eiland loopt. De rest van het eiland bestaat uit campings, weilan-
den, maar vooral natuur, heel veel natuur!

Terschelling bestaat voor 80% procent uit natuur; geen van de 
Waddeneilanden is zo gevarieerd als dit eiland. Tussen beide zeeën 
liggen bossen, stranden, duinvalleien en kwelders (zilte graslanden), 
polders en heide. Hoe verder je de weg of de dijk langs het wad 
naar het oosten volgt, hoe stiller de dorpjes worden en hoe leger het 
eiland. Met aan het uiterste eind de Boschplaat. Hier gaat de natuur 
vrijwel ongestoord haar gang, broeden en rusten de vogels van de 
Waddenzee en mag de zee de duinen en kwelders overspoelen. 
Een absolute aanrader om hier met een boswachter een boswande-
ling te maken!

Duurzaamheid en Terschelling
Nergens in Nederland is er zoveel wind en zoveel zon als op de 
Wadden. Het is dus de ideale plek om de transitie naar een 100% 
duurzame energievoorziening te maken. De Waddeneilanden zijn 
vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Initiatieven om 
zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water spelen 
continu een grote rol. Denk hierbij aan (drijvende) zonnevelden, 
energie en grondstoffen uit reststromen en electrische en zelfrij-
dende voertuigen.

Verblijf Stayokay Terschelling
Stayokay Terschelling ligt prachtig bovenop een duin. Vanuit het 
hostel geniet je van een weids uitzicht over het Wad, de duinen en 
de haven van West Terschelling. Het hostel ligt op loopafstand van 
West-Terschelling. Deze bestemming biedt voor iedere groep wat 
wils. Ben je op zoek naar leuke buitenactiviteiten zoals fietsen, wad-
lopen of wandelen, misschien gecombineerd met cultuur en historie, 
het kan allemaal! 

Stayokay staat ook voor 
duurzaamheid en heeft 
haar eigen bijenkassen om 
honing te produceren en zij 

gaan voor verpakkingsvrije producten. Ze maken gebruik van groene 
stroom en zijn zuinig met het kraanwater dus 5 minuten douche is de 
MAX! Neem je eigen hervulbare waterfles mee; dit is ook onderdeel 
in de strijd tegen de plastic soep massa. 

Naast een heleboel sportieve mogelijk-
heden zoals kanoën, power-kiten en 
een GPS fietstocht, willen we duurzaam-
heid graag integreren in dit programma. 
Denk aan bijvoorbeeld strandjutten; om 
op deze manier bij te dragen aan het 
schoonmaken van de stranden. Bezoek 
een eco boerderij, ga op een wadexcur-
sie, maak een wandeling met staatsbos-
beheer over de Boschplaat of vaar mee 
op een kotter om zo meer te leren over 
verantwoord vissen. Volop mogelijkhe-
den dus om belangrijke onderwerpen in 
deze meerdaagse excursie te verwerken.

Voorbeeld programma
Dag 1 Vertrek vanuit school naar  
Harlingen voor de overtocht naar 
Terschelling, inchecken in het hostel en 
aansluitend een mooie GPS tocht over 
het eiland. ‘s Avonds een heerlijke BBQ 
met een tof kampvuur.           

Dag 2   Na het ontbijt vertrekken we op  
de fiets naar het verzamelpunt waar we 
onze strandjuttocht beginnen onder be-
geleiding van een ervaren gids. Na een 
lekkere lunch snel je oude kleren 
aantrekken en je klaarmaken voor een 
uitdagende en leerzame Wadexcursie!  
Na het diner is het mogelijk om deel te 
nemen aan een spannende speurtocht in 
het bos naast het hostel.  

Dag 3 Inpakken en dan nog een laatste  
sportieve uitspatting in het klimbos 
om vervolgens te vertrekken voor de 
overtocht om zo moe maar voldaan weer 
thuis te komen. 

Unieke punten:
• Ligging bovenop een duin, strand en

zee binnen handbereik en prachtige weidse
uitzichten!

• Duurzaamheid geïntegreerd in sport en
spel evenals een eventueel lesprogramma

• Veel activiteiten zowel sportief als educatief
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