
LANDEN VAN EUROPA 

Guernsey 

 

1 Vlag 

 
 

2 Ligging op Europese kaart 

Guernsey is een van de Kanaaleilanden, die voor de kust van de Noord-Franse regio Bretagne liggen. 

Guernsey is na Jersey het grootste eiland.  

 

3 Oppervlakte 

De oppervlakte van Guernsey is 78 vierkante kilometer. Nederland is ruim 530x groter. 

 

4 Bevolking 

Het aantal inwoners van Guernsey is ongeveer 66.000. Op een vierkante kilometer wonen gemiddeld 

zo’n 845 mensen.
 

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

De hoofdstad is Saint Peter Port. 

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

De Kanaaleilanden waren vanaf 933 een gedeelte van de bezittingen van de hertog van Normandië. 

Vanaf 1066 waren de hertogen van Normandië ook koning van Engeland. In 1204 wordt het hertogdom 

Normandië veroverd door de Fransen. De Kanaaleilanden bleven echter onder de Engelse Kroon. Na 

1204, tijdens de Honderdjarige Oorlog, waren de Kanaaleilanden strijdpunt tussen Engeland en 

Frankrijk. Guernsey werd verschillende keren door de Fransen veroverd. In  de Tweede Wereldoorlog 

werden de eilanden door de Duitsers bezet. Daarmee waren ze het enige Britse grondgebied dat door 

Duitsland bezet werd. Veel inwoners werden gedeporteerd naar kampen in Duitsland. 

 

7 Staatsvorm 

Guernsey is een ‘baljuwschap’ dat net zoals Jersey en het in de Ierse Zee gelegen Man een Crown 

dependency  die direct onder de Britse Kroon valt, maar een eigen parlement heeft. Het is geen 

onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie: geen kroonkolonie, maar Brits kroonbezit. 

Officieel staatshoofd is de koning(in) van het Verenigd Koninkrijk. 

De luitenant-gouverneur is de vertegenwoordiger van de Kroon. Regeringshoofd is de eerste minister. 

De baljuw is de voorzitter van het parlement. Guernsey heeft geen politieke partijen.  

Guernsey is geen lid van de Europese Unie. 

Het volkslied is Sarnia cherie (en God save the Queen). 

De nationale feestdag is 9 mei. 

 

8 Regio’s en departementen 

Guernsey is verdeeld in 10 kantons, parochies genoemd. 

 

9 Infrastructuur 

Op Guernsey zijn goede busverbindingen waarmee je het gehele eiland kunt bereizen. Op het vliegveld 

kun je auto's huren van internationale aanbieders zoals Hertz. Er rijden geen treinen op Guernsey. 



Snelwegen ontbreken, wel is er een wirwar van kleine en smalle weggetjes. Vanuit het Franse St. Malo 

worden veerdiensten onderhouden. Er wordt links gereden. 

 

10 Klimaat 

De Kanaaleilanden hebben een mild zeeklimaat en worden omspoeld door een warme golfstroom. De 

winters zijn zacht en vochtig, de zomers zijn ook zacht maar droger. Op Jersey vriest het zelden, op 

Guernsey iets vaker, maar sneeuw is op beide eilanden een zeldzaam fenomeen. 's Zomers schijnt de 

zon ook meer uren op Jersey dan op Guernsey. De gemiddelde wintertemperatuur is ongeveer negen 

graden. In de zomer is de gemiddelde temperatuur op Guernsey ongeveer negentien graden, op Jersey 

enkele graden hoger. 

 

11 Rivieren en meren 

Er zijn geen rivieren of meren op Guernsey. Het eiland wordt wel geheel omgeven door water (de 

Atlantische Oceaan). En er is een waterspaarbekken op het eiland. 

 

12 Gebergten 

Het landschap varieert van typisch Engels Midwest tot Franse wijngaarden. De kustlijn varieert van een 

strand tot krijtrotsen. Het hoogste punt ligt 90 meter boven de zeespiegel. Het landschap is vrij 

rotsachtig.  

De Kanaaleilanden liggen in een gebied met een getijdenverval van 7 tot 11 meter: de haven in het 

noorden van het eiland biedt tijdens eb een vreemd aanzicht met schepen hoog op het droge. Enige 

uren later drijven ze echter in een enorme haven zodra de vloed is bereikt. 

 

13 Nationale en regionale parken 

De kust van de Kanaaleilanden bestaat merendeels uit grillige rotsformaties en steile klippen. De grote 

trots van elk eiland zijn de baaien met prachtige zandstranden. Maar er zijn ook duinen en je kunt er 

zelfs 'wadlopen' als het eb is. Het binnenland van de eilanden is heel landelijk: beboste valleien en 

natuurgebieden.  

 

14 Industrie en economie 

Guernsey valt niet onder de Britse wetten en belastingen en staat bekend als belastingparadijs, omdat 

er geen dividendbelasting, vermogensbelasting, transferbelasting of BTW wordt geheven. Ook wordt er 

geen successierecht geheven. 

 

15 Wijnbouw 

Er wordt geen wijn gemaakt op Guernsey. Men brouwt er wel bier. Ook zijn er sinds een aantal jaren 

weer appelbomen geplant. Van de appels wordt cider gemaakt. 

 

16 Landbouw 

Het lijkt misschien een idylle, maar is het niet. Geen dolgedraaide agro-industrie, maar kleinschalige 

landbouw. Geen herverkaveling en de terreur van kunstmest en pesticiden. Het boerenlandschap is nog 

steeds een lappendeken van velden, akkers, boomgaarden, heggen en bos. Geen schaalvergroting. Geen 

A-1 koeien die proestend de hele dag de uitlaatgassen staan in te ademen.  Ze leveren de lekkerste melk 

en boter. Uit de vruchtbare grond op de eilanden komen prima groenten en aardappelen. Guernsey is 

beroemd om zijn tomaten. 

 

17 Bosbouw 

 

18 Godsdienst 

Zowel protestant als katholiek. 



 

19 Onderwijs 

Leerplicht voor kinderen vanaf 5 jaar tot 16 jaar. Er zijn 2 basisscholen voor speciaal onderwijs en 2 

katholieke basisscholen. 

 

20 Cultuur  

Er is door Engeland en Frankrijk eeuwenlang om de Kanaaleilanden (waaronder Guernsey) gestreden. 

Bovendien liggen deze eilanden op strategische posities. Het is dus geen wonder dat er forten, torens, 

vestingen en andere militaire gebouwen uit allerlei tijdperken te vinden zijn. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog hebben de Duitsers oude verdedigingswerken aangepast en ook nieuwe gebouwd. Op de 

drie grote eilanden staan nog wachttorens, bunkers, tunnels en zelfs een ondergronds hospitaal uit die 

tijd. 

Op de Britse Kanaaleilanden is de invloed van het nabije Frankrijk duidelijk merkbaar. Plaats- en 

straatnamen zijn vaak Frans en je kunt er bijvoorbeeld heerlijk Frans eten. De beroemde Franse schrijver 

Victor Hugo heeft vijftien jaar op Guernsey geleefd. Hij schreef er onder andere Les Misérables. Er zijn 

ook uitstekende musea die informatie geven over het wonderlijke verleden van de eilanden.  

 

21 Eten en drinken 

Op de Kanaaleilanden kun je voortreffelijk eten. De eilanden zelf produceren de heerlijkste producten. 

Guernseys koeien leveren de lekkerste melk en boter. Uit de vruchtbare grond op de eilanden komen 

prima groenten en aardappelen. De door de Golfstroom opgewarmde zee biedt elke dag weer een 

overvloed aan verse schelp- en schaaldieren en zeevissen. Van al deze heerlijke producten bereiden 

koks de meest verrukkelijke gerechten. Op het eiland wordt veel thee gedronken. 

  

22 Taal 

De officiële landstalen zijn Engels en Frans. 

 

23 Geldeenheid 

De munteenheid is het Pond sterling (Guernsey pound). 

 

24 Media 

De Kanaaleilanden beschikken over een eigen TV- (Channel Television) en radiozender (Island FM). Op 

Guernsey wordt een krant uitgegeven, de Guernsey Press and Star.  

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

St. Peter Port, de hoofdstad van Guernsey, wordt wel eens de mooiste havenstad van Europa genoemd. 

De stad heeft een mengeling van bouwstijlen, terrasgewijs gebouwde huizen en de wirwar van 

trappetjes en steegjes. 

Guernsey is een speciale plaats voor liefhebbers van bloemen en tuinen. Je kunt er wandelen tussen de 

wilde bloemen, maar ook bloemententoonstellingen bezoeken. Je kunt er rondlopen door glorieuze 

tuinen, maar ook genieten van romantische 'cottage gardens' met vingerhoedskruid en bonte dahlia's.  

Op Guernsey staan veel forten, torens, vestingen en andere militaire gebouwen uit allerlei tijdperken, 

bijjvoorbeeld het Castle Cornet. 

De meest bezochte bezienswaardigheid op Guernsey is Little Chapel. Dit is een klein kerkje, gebouwd 

met gekleurde schelpen, steentjes en scherven.  

 


