Expeditie Rottumeroog 2017
Op een onbewoond eiland...

Belangrijke informatie
In deze flyer leest u alles wat u moet weten om
goed voorbereid te zijn op de Expeditie
Rottumeroog van Staatsbosbeheer.
Beleef het Werelderfgoed Waddenzee!
Een klein motorschip vaart u van Lauwersoog naar
Rottumeroog en terug. Terwijl het schip zich ca. 3
uur lang (enkele reis) een weg zoekt door de
meanderende vaargeul, geniet u van het weidse
uitzicht over de Waddenzee. In de verte ziet u de
torenspitsen van Groninger kerken en de
windmolens in de Eemshaven boven de dijk
uitsteken. Het schip vaart langs Rottumerplaat,
waar u een goede kans maakt een grote groep
zeehonden te zien op de omliggende zandplaten.
De vaartocht is tijdens hoog water, terwijl het
tijdens de wandeling op het eiland juist laag tij is.
In de overgang kunt u de wadvogels van en naar
hun voedselplekken zien trekken.
Bij Rottumeroog gaat u van boord en loopt door
het lage water naar het eiland. Hier wordt u
rondgeleid door de natuurgids van
Staatsbosbeheer. Deze vertelt u over de
geschiedenis, het beheer en beleid, de flora en
fauna en andere ontwikkelingen op Rottum. Op 8
data gaat er een extra cultuurhistorische gids mee.
De tocht over het eiland duurt 3-4 uur afhankelijk
van windrichting en tij. De totale expeditie beslaat
ca. 12-13 uur.
Verzorging
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 krijgt u groentesoep. In verband met de
zwaarte van de excursie en mogelijk frisse
weersomstandigheden raden wij u aan extra
proviand mee te nemen. Tegen contante betaling
zijn aan boord evt. extra koffie/thee, drankjes en
versnaperingen verkrijgbaar.

Wees voorbereid: voor/door weer en wind!
• Deze excursie is zwaarder en langer dan
gemiddeld en daarom niet geschikt voor
kinderen en minder validen.
• Bij erg laag water doet het schip er langer over
dan de genoemde 3 uur enkele reis.
• 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!) en extra sokken.
• Het schip komt niet helemaal bij het eiland. U
waadt het laatste stuk door soms 20cm diep
water. Neem dus waterschoenen, sandalen of
oude gympen mee. Voor op het eiland zijn
(droge) stevige schoenen een must.
• Ook een verrekijker, muggenspray, zonnebril en
zonnebrandcrème kunnen goed van pas komen.
• Bij onveilige weeromstandigheden of erg
hoog/laag water gaat de excursie niet door. Kijk
voor mededelingen omtrent annulering de
middag ervoor vanaf 14.00 uur op ons weblog
www.boswachtersblog.nl/rottum
En dan nog dit:
• Honden zijn niet toegestaan bij deze excursie.
• Het is mogelijk dat het schip op de terugreis
wadlopers meeneemt.
• Op Rottumeroog is geen toilet, aan boord wel.
• Het schip wacht in Lauwersoog i.v.m. het tij
niet op laatkomers! U kunt de schipper in geval
van spoed bellen (nummer op deelnamebewijs).
• Een reservering is bindend: komt u niet (op tijd),
dan is dit voor eigen rekening.
Rust voor vogels, ruimte voor mensen
Rust is een levensvoorwaarde voor de natuur op
Rottumeroog. Staatsbosbeheer laat graag
iedereen genieten van de Wadden, maar
vanwege de gevoeligheid voor verstoring van
trekvogels en zeehonden, is het onvermijdelijk
dat ‘Plaat en Oog’ afgesloten zijn. 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.

Data en vertrek-/aankomsttijden
Dag
Datum
donderdag
03 augustus
vrijdag
04 augustus
zaterdag
05 augustus*
zondag
06 augustus*
maandag
07 augustus
dinsdag
08 augustus
vrijdag
18 augustus
zondag
20 augustus*
maandag
21 augustus
dinsdag
22 augustus*
zondag
03 september*
maandag
04 september
dinsdag
05 september*
woensdag
06 september
donderdag
07 september
maandag
18 september*
dinsdag
19 september
woensdag
20 september*
zondag
01 oktober
maandag
02 oktober
dinsdag
03 oktober
woensdag
04 oktober
zaterdag
07 oktober
*= 8 data met extra cultuurhistorische gids

Vertreklocatie
De ligplaats van de ms.
Boschwad (blauwwit schip)
of de ms. Noordster (groen
schip) in de Visserijhaven
staat met rode stip aangeven
op het kaartje hiernaast.
U kunt gratis parkeren
tegenover de ligplaats. Zet
uw auto op de handrem
want de kade loopt af. Het
adres is: Haven, 9976 VN
Lauwersoog.
Het OV is niet aan te raden
i.v.m. de vroege/late vertreken aankomsttijden.

Vertrek uit Lauwersoog
06:15 uur
07:15 uur
08:45 uur
09:30 uur
10:15 uur
11:00 uur
06:15 uur
08:45 uur
10:00 uur
10:45 uur
08:00 uur
09:00 uur
09:45 uur
10:30 uur
11:15 uur
08:45 uur
09:30 uur
10:15 uur
05:45 uur
07:15 uur
08:30 uur
09:15 uur
11:15 uur

Verwachte aankomst Lauwersoog
20:00 uur
21:00 uur
22:00 uur
22:30 uur
23:15 uur
24:00 uur
20:00 uur
22:00 uur
23:00 uur
24:00 uur
21:30 uur
22:00 uur
23:00 uur
23:30 uur
00:15 uur
22:00 uur
23:00 uur
23:30 uur
19:30 uur
20:30 uur
21:00 uur
22:00 uur
00:15 uur

