
Locatie

Richel
De Richel is een zandplaat in de Waddenzee, gelegen op
ongeveer een kilometer ten oosten van de noordelijkste punt
van Vlieland. De zandplaat maakt deel uit van de gemeente
Vlieland.

De Richel is vrijwel onbegroeid. Er is slechts een schaarse en
meestal tijdelijke vegetatie van biestarwegras aanwezig. De
Richel is van belang als broedgebied van bontbekplevier,
strandplevier en dwergstern, die er in wisselende aantallen
voorkomen. Ook is het een van de belangrijkste rustgebieden
van de grijze zeehond in de Waddenzee.

Waddeneilanden
Nederlandse Waddeneilanden: Noorderhaaks · Texel · Vlieland · Terschelling · Ameland · Schiermonnikoog ·

Rottumerplaat · Rottumeroog
Zandplaten: Balgzand · De Bollen · Engelsmanplaat · Griend · Het Rif · Simonszand ·

Richel · Zuiderduintjes
Voormalige eilanden: Monnikenlangenoog (Moenkelangenoe) · Corresant · Heffesant · Bosch ·

Eierland · Wieringen
Duitse Waddeneilanden: Borkum · Kachelotplate · Lütje Hörn · Memmert · Juist · Norderney · Baltrum ·

Langeoog · Spiekeroog · Wangerooge · Mellum · Langlutjen · Neuwerk ·
Scharhörn · Nigehörn · Trischen · Pellworm · Amrum · Föhr · Sylt · Gröde ·
Habel · Hooge · Hamburger Hallig · Langeness · Oland · Norderoog ·
Nordstrandischmoor · Süderoog · Südfall

Geen waddeneiland: Helgoland
Zandplaten: Minsener-Oldoog · Großer Knechtsand · Tertius · Blauort

Voormalige eilanden: Buise · Nordstrand · Strand
Deense Waddeneilanden: Rømø · Fanø · Mandø · Langli

Zandplaten:
Voormalige eilanden: Jordsand
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