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De Kaap – Voorjaar 2007 

Van de voorzitter 
De novemberstorm van 2006 heeft 
op beide eilanden wat schade ver-
oorzaakt. Zo is op Rottumeroog de 
voormalige tuin van Toxopeus vrij-
wel verdwenen en het strand aan 
de noordwestzijde is rood gekleurd 
van het vrijgekomen puin van de 
strekdammen. Op Rottumerplaat is 
er afslag van de aanlegdam en 
heeft het duin bij de barak nogal 
wat te verduren gehad. 
De storm van januari 2007 hebben 
beide eilanden goed doorstaan. Er 
is geen noemenswaardige schade, 
er blijkt veel zand in beweging te 
zijn en hier en daar is zelfs sprake 
van nieuwe duinvorming! 

Inmiddels zijn de data van de ex-
cursies en van de werkdagen in het 
voorjaar en de werkweken in het 
najaar bekend, zodat men met ei-
gen ogen kan aanschouwen hoe de 
natuur haar gang is gegaan en 
gaat. De werkdagen en –weken 
staan onder auspiciën van Rijkswa-
terstaat en de leiding is zoals van-
ouds in handen van Egbert Bakker. 
 
In dit nummer treft u voorts een 
enquête aan waarover in de Kaap 
van november reeds werd geschre-
ven. Ik vraag u deze enquête zo 
spoedig mogelijk te willen retourne-
ren, zodat met de organisatie van 

de donateursdag 2008 met een en 
ander rekening kan worden gehou-
den. Het is voor ons van belang te 
weten wat er zoal bij u leeft.  
In dit verband is het spijtig te moe-
ten constateren dat het donateurs-
bestand een aderlating heeft onder-
gaan, die voor een zeer groot deel 
te wijten is aan het niet voldoen van 
de jaarlijkse donatie. Is het noncha-
lance? Is het desinteresse? Zijn er 
wellicht andere redenen? In ieder 
geval redenen voldoende om uw 
formulier te retourneren. Alvast on-
ze hartelijk dank! 

P.J.G. Venema 
Voorzitter 

Enquête 
Wij zijn zeer geïnteresseerd in de 
mening van onze donateurs om-
trent een aantal zaken die de 
SVRR betreffen. Zo willen wij 
graag van u horen wat u het liefst 
op het programma van de dona-
teursdagen ziet, welke locatie 
daarvoor het meest geschikt is, en 
wat u vindt van de Kaap en de 
website. Los bijgevoegd treft u een 
enquêteformulier aan waarop deze 
en andere vragen terugkomen. 
Heeft u opmerkingen die niet pas-
sen bij een van de vragen, dan 
biedt het formulier voldoende ruim-
te om ook die op te schrijven.   
 
Wij verzoeken u vriendelijk het 
formulier in te vullen en vóór 15 
april te retourneren naar: 
 

Stichting Vrienden van  
Rottumeroog en Rottumerplaat 
Antwoordnummer 5300 
9998 ZX  Rottum 
 
(Een postzegel is niet nodig) 

 
In de Kaap van komend najaar 
zullen wij de resultaten presente-
ren. 

Bestuur SVRR 

In de vorige Kaap is in het verslag 
van de donateursdag een zeer 
storende fout geslopen. Op de 
plaats van de naam van de pre-
sentator van de prachtige diavoor-
stelling over het Wad en de Dol-
lard stonden helaas puntjes. Hier 
had natuurlijk moeten staan: Klaas 
Kreuyer, schipper van de Harder 
en tevens begenadigd (wadden-)
fotograaf.  
Onze excuses hiervoor, vooral 
natuurlijk aan Klaas Kreuyer. 

Rectificatie 

Beheerregeling  
Vlak voor het sluiten van deze afle-
vering kwam er bericht van  
Ing. K. Tilma, voorzitter van de 
BAKR, dat de nieuwe beheerrege-
ling nu definitief is vastgesteld door 
de vijf verantwoordelijke partijen. 
‘We mogen met trots vaststellen 
dat, door intensieve samenwerking 
en open communicatie, de Beheer-
regeling Rottum 2007-2010 in een 
zeer korte periode is gerealiseerd 
en vastgesteld’, zo schrijft hij in de 
begeleidende brief.  

De SVRR sluit zich daar graag bij 
aan. Alle partijen hebben ruim de 
gelegenheid gekregen hun ziens-
wijze naar voren te brengen en 
daar is steeds heel constructief 
mee omgegaan. Veel van de pun-
ten die de SVRR heeft aangedra-
gen, zijn ook in de regeling opge-
nomen. Helaas geldt dat niet voor 
excursies naar Rottumerplaat. 
Binnenkort zullen wij (gedeeltes 
van) deze regeling op onze website  
publiceren. 

Kustfoto’s 
Op de website www.kustfoto.nl zijn 
zeer veel luchtfoto’s te zien van de 
Friese en Groningse waddeneilan-
den. Ze zijn gemaakt op 28 no-
vember, dus vlak nadat een hevi-
ge storm het noorden van het land 
teisterde. Er zijn echt schitterende 
beelden bij van Rottumeroog en 
Rottumerplaat. 
Wilt u ze bekijken, dan moet u zich 
haasten, want er staat bij dat ze 
maar tijdelijk op deze site te be-
wonderen zijn. 


