Op veel plekken in Nederland werd na de storm van 5 december schade gemeld. Ook het
eiland Rottumeroog bleef niet gespaard. Als gevolg van het onstuimige winterweer wordt
vandaag het vogelwachtershuis ontmanteld.
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Met de grote storm en het springtij van 5-6 december 2013 is een duinmassief aan de
noordwestkant van Rottumeroog bijna volledig verdwenen. Daarmee is een belangrijk stuk
vaste grond verdwenen en is het vogelwachtershuis (op de foto: het huis voor de storm) van
Staatsbosbeheer aan de rand van de Noordzee komen te staan. Omdat de kans op het verder
afslaan van de resterende meters duin groot is, hebben Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
besloten het waddeneiland de komende dagen verder te ontruimen.
Alle milieubelastende stoffen zijn eerder al van het eiland gehaald. De betrokken partijen
willen met deze ontmantelingsoperatie ervoor zorgen dat er verder geen afval op of rond het
eiland komt te liggen. De actie vindt ruim voor het broedseizoen (1 april) plaats. Jaap

Kloosterhuis, boswachter in het Lauwersmeer en tevens gids op Rottumeroog, vertelt: “Wind
en water regeren op Rottumeroog. Stormen zijn direct zichtbaar in een verschuiving van de
zandmassa. Uiteraard proberen we grote verstoringen tijdens het werk te voorkomen.”
Kloosterhuis vervolgt met: “Uit onze monitoring blijkt dat de eerste lepelaars zich meestal
melden in de derde week van maart. Daar zitten we ruim voor, maar in de opzet van de
werkzaamheden hebben we wel een route gekozen ver van de lepelaarskolonie. Een ander
aandachtspunt zijn de ligplaatsen van de zeehonden. Over het algemeen houden die zich op de
platen in het Schild op. De vaarroutes zijn zo gekozen dat er geen problemen zijn te
verwachten.”
Qua natuurlijk proces is de situatie na de decemberstorm en het springtij op Rottumeroog
zoals verwacht. Op sommige plekken verdwijnt de kunstmatige stuifdijk in zee, op andere
plekken groeien zandbanken weer vast. Rottumeroog wordt volgens Staatsbosbeheer op
termijn een grote wadplaat met een dynamisch jong duinlandschap. De natuur heeft daar in
het verleden positief op gereageerd met een toename aan soorten en aantallen en zal dat
volgens deskundigen nu ook doen.
Het afgelopen jaar reisde fotograaf Jasper Doest geregeld naar Rottumeroog om daar de
unieke natuur vast te leggen. Hij hield hierover een blog bij. Zijn foto's zijn samen met een
verslag van hoofdredacteur Aart Aarsbergen te lezen in het komende meinummer.

