Expeditie Rottumeroog
Belangrijke informatie, data en tijden
Beleef het Waddenzee Werelderfgoed!
De heen- en terugreis
Met een klein schip vaar je van Lauwersoog naar
Rottumeroog en terug. Terwijl het schip zich 3-4
uur lang (enkele reis) een weg zoekt door de
meanderende vaargeul, geniet je van het weidse
uitzicht over het wad. Soms moet er even gewacht
worden tot er (weer) voldoende water is om te
varen. Op Rottumeroog kom je niet zo maar!
Op het eiland Rottumeroog
Als het water voldoende gezakt is, ga je bij
Rottumeroog van boord en loop je ongeveer 45
minuten naar het eiland. Dit is echt wadlopen en
dus het zwaarste stuk van de reis. Op het eiland
word je rondgeleid door de gids van
Staatsbosbeheer. Deze vertelt je over de
geschiedenis van het eiland, het beheer en beleid,
de flora en fauna en andere ontwikkelingen. Sinds
2014 is het eiland geheel onbebouwd; er staat
alleen een kleine schuilhut. Je bent zo’n 3-4 uur op
het eiland afhankelijk van windrichting en tij.
Eten en drinken
Bij de expeditie zijn inbegrepen: koffie of thee met
koek bij aankomst en voor onderweg een linnen
tasje met vier volkoren broodjes met ham en/of
kaas, een mueslibol, een appel en water. Op de
terugreis is er groentesoep.
In verband met de zwaarte van de excursie en de
soms frisse weersomstandigheden raden wij je aan
extra proviand mee te nemen. Tegen contante
betaling zijn aan boord extra koffie/thee en
versnaperingen verkrijgbaar.
Wees voorbereid: voor/door weer en wind!
 Deze excursie is lang en zwaar, een heuse
expeditie. Daarom is een goede conditie vereist
en is het niet geschikt voor kinderen en minder
validen.
 Bij erg laag water (bijv. door oostenwind) doet
het schip er langer over. De eindtijd is daarom
bij benadering.

 Op het Wad en op Rottumeroog is het
winderiger en koeler dan op de vaste wal. Zorg
voor warme, winddichte en waterdichte kleding
(ook reserve!), extra sokken en neem wat warms
mee voor de terugtocht. Het koelt snel af.
 Het schip komt niet helemaal bij het eiland. Je
waadt het laatste stuk door soms 20 cm diep
water. Neem dus waterschoenen, sandalen of
oude gympen mee (blote voeten is niet
toegestaan). Voor op het eiland zijn (droge)
stevige schoenen een must.
 Ook een verrekijker, muggenspray, zonnebril en
zonnebrandcrème kunnen goed van pas komen.
 Bij onveilige weersomstandigheden of erg
hoog/laag water gaat de excursie niet door.
 Kijk de dag voorafgaand vanaf 14.00 uur op
het boswachtersblog Rottum of de expeditie
doorgaat: www.boswachtersblog.nl/rottum/opexcursie-naar-rottum/
En dan nog dit:
 Honden zijn niet toegestaan bij deze excursie.
 Op Rottumeroog is geen toilet, aan boord wel.
 Het schip heeft een beperkte zitgelegenheid
binnen. Het is aan de krappe kant, maar alle
deelnemers kunnen binnen zitten. We hopen
uiteraard op mooi weer zodat dit niet nodig is.
 Het schip wacht (vanwege het tij) niet op
laatkomers! Je kunt de schipper in geval van
spoed bereiken (nummer op deelnamebewijs).
 Een boeking is bindend: kom je niet (op tijd),
dan is dit voor eigen rekening.
 Vanwege de lengte en de intensiteit van de
tocht adviseren we in de buurt te overnachten.
Er zijn veel hotels, B&B's en campings in de
omgeving. Bij annulering van de expeditie
vanwege slecht weer zijn we niet aansprakelijk
voor de gemaakte kosten voor een overnachting

Rust voor vogels, ruimte voor mensen
Rust is een levensvoorwaarde voor de natuur op Rottumeroog. De expedities van Staatsbosbeheer vinden
plaats buiten het broedseizoen. De vaartocht is met hoog water en tijdens de wandeling is het laag tij.
Hierdoor verstoren we de vogels niet op hun hoogwatervluchtplaatsen.

Vertreklocatie
De ligplaats van de MS.
Noordster (groen schip) staat
aangeven op de plattegrond.
Je kan vlakbij parkeren, op P4.
Als je het haventerrein op rijdt,
direct rechts tot je bij P4 bent
(blauwe stippellijn op de kaart).

P

Het adres is:
Haven, 9976 VN Lauwersoog
Openbaar vervoer is niet aan te
raden vanwege de vroege/late
vertrek- en aankomsttijden.

= ligplaats schip

