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Met je sloep naar Schiermonnikoog 

Het Waddengebied, gekozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland. De Waddenzee door Unesco 

voorzien van het predicaat Werelderfgoed. Het Waddengebied  is dus heel bijzonder. Niet alleen als 

natuurgebied maar ook als een prachtig en exclusief vaargebied, dat nog maar door weinig 

sloepvaarders is ontdekt.  Na  een vorige beschrijving van een oversteek naar Texel komen we nu in 

een heel ander vaargebied, dat van het Oostelijk Wad. Een tocht naar Schiermonnikoog.   

Geen brede en diepe vaarwaters maar smalle ondiepe vaargeulen en droogvallende wadplaten. Een 

heel andere Waddenbeleving die voor  sloepen een nieuwe dimensie van het vaarplezier betekent. 

Ook in dit deel van het Waddengebied moet je altijd goed op de weersverwachting letten en dan 

vooral op de windkracht. Hanteer als bovengrens windkracht 3 tot 4 Bft.  Je vaart dan gerieflijk en je 

zit aan de veilige kant.  Vrijwel elke sloep is dan ‘Waddenzeewaardig’ genoeg om veilig het zoute 

water van de Wadden op te gaan.  

Goede voorbereiding 

Een goede voorbereiding begint met een actuele zeekaart (elektronisch en/of papier) met het 

Oostelijk Waddengebied. Vanzelfsprekend neem je de nodige veiligheidsmaatregelen zoals goede 

zwemvesten.  Een marifoon is handig en aan te bevelen. Op marifoonkanaal 5 heb je contact met de 

vuurtoren van Schiermonnikoog waar je altijd terecht kunt met vragen over het getij of het weer.  

Een goede verrekijker is een must, ook al omdat juist in dit gebied heel veel vogels en zeehonden 

voorkomen die je met een verrekijker kan bewonderen zonder ze te verstoren. Kijk vooral ook op 

www.waddenhavens.nl , de website van de vijf eilandhavens. Daarop vind je per eiland alle 

noodzakelijke en actuele vaarinformatie. Zoals getijdengegevens, de weers- en windverwachtingen, 

de gunstigste vertrektijden, de marifoonkanalen en de te verwachten drukte in de Waddenhavens. 

Diepgang 

De maximale diepgang  om de jachthaven van  Schiermonnikoog aan te doen is 140cm. Noodzakelijk 

is om de juiste vertrektijd in acht te nemen, afgestemd op de tijden van eb en vloed.  Op het laatste 

stuk van de vaarroute naar Schiermonnikoog, de Reegeul, staat bij eb (laag water) nog slechts zo’n 50 

cm water.  De rijzing naar hoog water (vloed) is in deze regio ruim 2 meter. Voor sloepen die meestal 

maximaal 80cm diepgang hebben is de bereikbaarheid van deze aantrekkelijke bestemming dus geen 

probleem.     

Eerst naar het Lauwersmeer 

Schiermonnikoog  is vanaf het binnenwater rechtstreeks bereikbaar via Lauwersoog. De sluizen van 

Lauwersoog naar de Waddenzee liggen in de afsluitdijk van de voormalige Lauwerszee, nu het 

Lauwersmeer. Komende vanaf de binnenwateren van Groningen of Friesland vaar je via het Reitdiep 

of de Dokkumer Ee richting Lauwersmeer. Vanuit de jachthavens van Zoutkamp, Oostmahorn of 

Lauwersoog kun je heel goed dit mooie gebied verkennen en daar het meest geschikte getij 

afwachten voor de oversteek naar Schiermonnikoog.  

Route naar Schiermonnikoog. 

Waddenhaven Schiermonnikoog is vanuit Lauweroog gemakkelijk te bereiken echter alleen bij vloed. 

Daarbij moet je uitgaan van twee uur voor en twee uur na hoogwater. Een echte getijdenhaven dus. 

http://www.waddenhavens.nl/
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Beste vertrektijd is een half uur voor hoogwater Lauwersoog. Dan kom je op een gunstige tijd aan bij 

de vrij smalle Reegeul die tussen de wadplaten naar de haven loopt en waar dan ruim voldoende 

water staat. De totale afstand is slechts 10 km; via de duidelijk betonde route ben je er dus in een 

uurtje. Na het verlaten van de haven van Lauwersoog vaar je de Zoutkamperlaag op. Bij de 

verkenningston Z8-GL ga je stuurboord uit de Ginder op die overgaat in de Grote Siege. Al spoedig 

komt de Reegeul in zicht. Een smal en ondiep vaarwater waar met vloed voldoende water staat om 

via de bebakening (rood aan bakboord) zonder problemen de haven te bereiken.  

De jachthaven 

De jachthaven van Schiermonnikoog ligt helemaal buitendijks in het kweldergebied.  Kleinschalig met 

120 ligplaatsen en leuke plekjes voor sloepen. Bij eb valt het hele gebied rond de haven droog, 

inclusief de haveningang. Waddenhaven Schiermonnikoog heeft alle moderne faciliteiten. Op een 

terp staat het havengebouw annex café restaurant met in de kelder prima sanitaire voorzieningen. 

Op het terras heb je een prachtig uitzicht over de haven, de kwelders en het Wad. Op loopafstand 

het enige dorpje waar je de dagelijkse boodschappen kunt doen en fietsen huurt. Daar zijn ook vele 

goede restaurants. 

Het eiland Schiermonnikoog 

Schiermonnikoog is een klein eiland met nog geen 1000 inwoners. Autoverkeer is er bijna niet, alleen 

de inwoners mogen er met een auto rijden. Schiermonnikoog  is als geheel een Nationaal Park 

grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten.  

Schiermonnikoog is dan ook een echt natuureiland waar je in alle rust kunt fietsen en wandelen. 

Geen mondain vermaak maar rust en mooie natuur die je in een grote diversiteit kunt beleven. Het 

speciale karakter van de haven maakt daar deel van uit en alleen daarom al is een tocht naar 

Schiermonnikoog een fantastische ervaring die je als sloepvaarder altijd zal bijblijven.   
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