
 
 
 
 
 

 

In het waddengebied zijn in de loop van de 
geschiedenis vele eilanden ontstaan en ook 
weer verdwenen. Ooit lag tussen 
Schiermonnikoog en Borkum een groot 
eiland dat bekend stond als Moenken-
Langenoe. Tijdens een stormvloed sloeg 
dit eiland in stukken uit elkaar. 
De eilandjes Rottum en Bosch bleven 
ervan over. Bosch is later ook in de golven 
verdwenen. Op Griend in de westelijke 
Waddenzee lag ooit een dorp, maar dat 
werd zo vaak overstroomd dat de 
bewoners zijn gevlucht. Het laatste stukje Griend bestaat nog steeds. Omdat er heel veel wadvogels 
broeden en met hoogwater verblijven, heeft Natuurmonumenten een dam aangelegd die het eiland 
beschermt. Anders zou het misschien wel helemaal zijn verdwenen. 

 
 

In de 16e eeuw lag Rottumeroog op de plaats waar nu Rottumerplaat ligt. Toen heette het Rottum 
en het eiland was 9 tot 10 kilometer lang. Tot 1965 woonde er een eilandvoogd met zijn gezin, de 
familie Toxopeus. Rottumeroog is nu nog circa 250 hectare groot. Het eiland kalfde steeds meer af 
en zou te zijner tijd verdwijnen in de Westereems, zo werd gedacht. Vrijwilligers hebben dit proces 
zo lang mogelijk gerekt, maar in 2002 zijn alle maatregelen ter bescherming van de kust gestopt. 

Ontstaan  

Vanaf 1833 ontstond ten westen van Rottumeroog een zandplaat. Omstreeks 1860 was die zo groot 
en zo hoog, dat er duintjes op kwamen. Het nieuwe eiland kreeg de naam Rottumerplaat. Na 1950 
werd er een stuifdijk gemaakt op Rottumerplaat, door Rijkswaterstaat. Die dijk werd aangelegd 
omdat er plannen waren om van Rottumerplaat een werkeiland te maken voor inpoldering van de 
Waddenzee. Het eiland had begin 2000 een oppervlakte van ongeveer 1000 hectare. 

 

Informatie: Rottum 

Bodemdieren 



Natuur 

Rottumerplaat is een belangrijk rust- en 
voedselgebied voor vogels van strandvlakten 
zoals de drieteenstrandloper, bonte strandloper 
en strandplevier. Op Rottumerplaat en 
Rottumeroog broeden ook grote aantallen 
kustvogels: eidereend, bergeend, noordse stern, 
visdief, dwergstern en bontbekplevier. De grote 
stern vestigde zich in 1996 als broedvogel op 
Rottumerplaat. In 1998 waren er 2335 paartjes 
van deze vrij zeldzame vogel. Beide eilanden en 
de wadplaten ten zuiden ervan zijn natuurgebieden. Rottumerplaat is het gehele jaar gesloten voor 
publiek. Van 25 april tot 18 augustus is er bewaking. Er staan twee gebouwen: het 
drenkelingenhuis en een gebouw van Staatsbosbeheer. Daar verblijven de bewakers en de 
vrijwilligers die bij hoge uitzondering op het eiland mogen verblijven om de natuur te 
inventariseren. 

 

Referentiegebied 

Rottumerplaat, Rottumeroog en het Wad ten zuiden ervan zijn vanaf 2005 een referentiegebied 
voor de Waddenzee, waar geen visserij is. De natuurlijke ontwikkeling wordt jaarlijks onderzocht. 
Elke vijf jaar kijken biologen of het gebied zich anders ontwikkelt dan de rest van de Waddenzee.  

 
Gas 

De NAM mag ten zuiden van Rottumeroog en Rottumerplaat geen activiteiten ondernemen. Het 
winnen van de gasvoorraden die in de buurt van de eilanden in de grond zitten zal vanaf de 
Noordzee moeten gebeuren. 

 

Losgelaten 

Op de foto zie je Rottumeroog in januari 2015. Het 
eiland is na 13 jaar zonder kustbeheer niet in zee 
verdwenen. Het verandert, en het verplaatst zich, 
maar het blijft vrijwel even groot. Bepalend 
daarin is dat er om het eiland een grote 
beschermende zandbank ligt. Boven het midden 
van de foto zie je de gevolgen van de 
duindoorbraak (‘washover’). Deze raakte na de 
doorbraak van de oude stuifdijk begroeid met 
pioniersplanten, maar wordt tijdens stormen 
weer gevuld met  zand. 

 

 


