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Niedersachsen

Spiekeroog

Het eiland overzicht

Jeugd en groepsaccommodatie

Het kleine eiland is een droom van duinen, wad en kwelders, waaruit men zelfs in het dorp op het eiland niet ontwaakt.
Door de wind en de golven wandelden de Oost Friese eilanden in
de afgelopen eeuwen van west naar oost en de dorpen op het eiland
moesten meerder malen naar het oosten verplaatst worden. De
basis locatie van Spiekeroog is echter behoorlijk stabiel en daardoor
is de oude dorpskern goed bewaard gebleven. Hier staat ook de
oudste overgebleven kerk van alle Duitse eilanden, uit 1696.
Geologische en archeologische vondsten doen vermoeden dat al bij
het begin van de jaartelling er een hoog water bestendige zandbank
heeft bestaan, die westelijk van het huidige eiland moet hebben
gelegen.
Vanuit botanisch, ornithologisch en geologisch perspectief is de
grote Ostplate bijzonder interessant. Het is een uniek gebied, dat
vrijwel zonder invloed van mensen ontstaan is. In het noordelijke
deel vormde zich een duinenrij, waar zandduinen van verschillende
leeftijden zijn ontstaan. Vanuit botanisch, ornithologisch en geologisch perspectief is de grote Ostplate bijzonder interessant. Het is
een uniek gebied, dat vrijwel zonder invloed van mensen ontstaan
is. In het noordelijke deel vormde zich een duinenrij, waar zandduinen van verschillende leeftijden zijn ontstaan. Deze ononderbroken
opeenvolging van geologische processen is één van de criteria die de
Duitse en Nederlandse Waddenzee in 2009 de onderscheiding als
Unesco Werelderfgoed opleverde.
Onze folder geeft u belangrijke tips over hoe u dit unieke landschap
kunt te ontdekken, ervan genieten en het beleven en tegelijkertijd
kunt bijdragen aan de bescherming ervan.

Oppervlak boven de hoogwaterlijn:
De eerste
gedocumenteerde vermelding
Inwoners:

ongeveer 18,25 km²
1398 ("Spiekeroch")
ca. 800

Informatie en contactgegevens voor de natuur
liefhebber.
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de
Evenementenkalender: www.nationalpark-wattenmeer-erleben.de
Wad-, natuur- en eilandexcursies:
www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/natur-erlebnis
Nationalpark-Ranger: 0172-2524521
Nationalpark-Haus Wittbülten
Hellerpad 2 (an der Hermann Lietz school); 26474 Spiekeroog
Telefoonnummer: 04976 910050; Fax: 04976 910051
E-Mail: info@wittbuelten.de
website: www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/wittbuelten
Openingstijden
Midden maart tot begin november
Dinsdag - zondag van 11.00-17.00 uur
Begin november tot midden maart
Dinsdag + zaterdag van 11.00-17.00 uur
Tijdens de kerstvakantie en gedurende feestdagen: kijk op het actuele
aanbod. Het Nationalpark Haus is grotendeels rolstoeltoegankelijk.
Informatie paviljoens van het Nationaal Park
Bevinden zich op de weg naar de Ostplate en in de Süderdünen in
het zuidwesten van het eiland.

Wij wensen u
een ontspannend en
spannend verblijf toe.
De beheerders
van het nationaal park!

Accommodatie:
Tureluur

Nordseebad Spiekeroog GmbH
Kurverwaltung & Schifffahrt
Noorderpad 25, 26474 Spiekeroog
Telefoon: 04976 9193-101
Fax: 04976 9193-213
E-Mail: info@spiekeroog.de
www.spiekeroog.de

Op Spiekeroog zijn er verschillende non-profit vakantieverblijven
en groepsaccommodaties. .
Voor meer informatie bezoek de website:
www.heime-auf-spiekeroog.de.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Neem de trein naar Esens (via Sande / Wilhelmshaven) en ga dan
verder met de bus naar Neuharlingersiel, of rnet de trein naar
Norden, ga dan verder met de Bäderbus naar
Esens/Neuharlingersiel. De overtocht met de veerboot naar
Spiekeroog duurt ongeveer 45 minuten.
Spiekeroog is een autovrij eiland.
Transportbedrijf Friesland/Wittmund
Dienst-telefoon: 04461 3059
Eiland veerdienst Spiekeroog
Loket Neuharlingersiel, Telefoon: 04974 214
Loket Spiekeroog, Telefoon: 04976 9193 133
Fietsen
Door de korte afstanden zijn fietsen op Spiekeroog niet noodzakelijk. Op het eiland is er geen fietsverhuur.

Informatie over sport en hobby
Kitesurfen / Vliegeren
Vliegeren en kitesurfen is in de directe omgeving van het strand,
bij Damenpad en binnen een straal van 300 m rond het helikopterplatform in de haven in verband met de veiligheid verboden. Om de
vogels te beschermen is deze sport ook in de Ruhe- und
Zwischenzone (rust-en tussenliggende zone) van het Nationaal
Park verboden. Het verbod geldt ook voor het Kitesurfen,
Buggykiten en Landboarding. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de plaatselijke VVV.
Honden
Op het hele eiland dienen honden aangelijnd te zijn. Op bijna het
hele strand, de strandovergangen en op de camping is er een algemeen verbod voor honden. Voor hondenbezitters is een speciaal
stuk strand aangewezen.

Velduil

Avontuurlijke reizen in het Nationaal Park

Op eigen gelegenheid:

De stranddistel - kenmerk van het eiland
Spiekeroog

Te voet de natuur verkennen
Begeleide excursies
Het Nationaal Park Haus Wittbülten biedt verschillende excursies
aan in het Nationaal Park op het gebied van flora en fauna.
Veranderingen in landschap en de getijden vormen hierin belangrijke aspecten.De data en tijden vindt u ter plaatse, het startpunt is
het National Park Haus.
De Nationaal Park gids biedt in het seizoen op dinsdag en donderdagen de hierna beschreven gratis rondleidingen aan. De starttijd is
afhankelijk van de getijden.
Het leven in de kwelders
Lengte 2 km, duur 2 – 3 uur.
Onverharde weg, neem uw verrekijker
mee.
Ontmoetingsplaats/startpunt:
Informatiepaviljoen Ostheller, 300 meter
achter de Hermann-Lietz School.
Tijdens de rondleiding hoort U het fascinerende verhaal over de ontwikkeling, geschiedenis
en de plantenwereld van kwelders op
de Ostplate en beleefd U het vogelleven
van dit unieke gebied. Voor het vogel spotten neemt de gids bovendien een telescoop
mee.

Duinwandeling
Lengte ongeveer 4 km, duur ongeveer 2,5 uur. Grotendeels over
onverharde wegen en zandpaden. In een folder, die beschikbaar
is bij de VVV en het Nationaal Park Haus Wittbülten, staan
alle wetenswaardigheden over het duingebied. Borden langs de
route wijzen u de weg.
De wandeling begint in het oostelijke deel van het dorp op het
eiland, om precies te zijn aan de Friederikenweg op de kruising
Oostende (zie kaart 10 ). Het gaat via de tuintjes in het duin en
de bossen op het eiland naar het Nationaal Park Haus
Wittbülten. Daarna leidt de weg naar de uitkijkpunten op de
Ostplate, het jongste gedeelte van het eiland, vervolgens
noordwaarts naar het uitgestrekt duingebied.

Vogels kijken in het
National Park

Bruine kiekendief

Lamsoor

Leven in het Westen
Lengte 5 km, duur 3 uur. Onverharde weg, neem uw verrekijker
mee. Ontmoetingsplaats/startpunt: Cafe Westend. De rondleiding gaat over het strand naar de oude steigers en
bevat geschiedenis en biologie van dit deel van het
eiland.
Andere bedrijven bieden
ook gecertificeerde excursies in het Nationaal Park, op het wad
en andere rondleidingen aan.

Noordse Stern

Een goed ontwikkeld, bewegwijzerd netwerk van paden ontsluit
de schoonheid en diversiteit van de natuur op het eiland.
Hierbij een voorstel voor een kleine wandeling:

Al deze excursies zijn in de evenementenkalender en in de aankondigingen van de
VVV te vinden.

Elk jaar gebruiken miljoenen
trekvogels, de Waddenzee als tussenstop op
hun tocht naar de broed - en overwinteringsgebieden. Het Nationaal Park beveiligt hun
rust en voerplaatsen alsmede de
broedplaatsen van vele soorten vogels langs de gehele kust van
Niedersaksen en de Waddeneilanden.
Een goede metgezel voor vogels kijken in het Waddengebied is
het boek "Vogels kijken in het Nationaal Park van Niedersaksen
en de Waddenzee "door Jochen Dierschke, Reno Lottmann en
Petra Potel (ISBN 3-7959-0910-4) - beschikbaar in het
Nationaal Park Haus Wittbülten.
Met dit boek worden zowel geïnteresseerden in de natuurlijke
historie, leken en ornithologen geïnformeerd over de vogels die
leven in het Nationaal Park. Er worden plaatsen in het hele
Nationaal Park beschreven, waar de vogels van het Wad, de
kust en de eilanden in de omgeving waargenomen kunnen
worden, zonder de dieren te storen. Het vogelleven op
Spiekeroog heeft veel te bieden. Vooral de blauwe kiekendieven
en de velduilen, evenals tijdens trekperiodes de grote groepen
steltlopers, zijn dan hier bijzonder goed te bekijken.

De stranddistel is het kenmerk van het eiland Spiekeroog. Ze is
waarlijk een mooie opvallende verschijning in de duinvegetatie.
Haar opvallende verschijning wordt gekenmerkt door de stekelig,
grijs-groene bladeren en blauwe bloemen, die ze van juni tot oktober draagt. De hele plant heeft een dunne mat blauwachtig witte
waslaag en beschermt zich daarmee zowel tegen sterke verdamping
als intense zonnestraling. De stranddistel komt in Niedersaksen
alleen nog in het Nationaal Park Waddenzee voor, vooral op de
eilanden zoals hier op Spiekeroog.

Wandelen in de natuur – met
de natuur
n Richtlijnen
Maakt u in de Ruhezone
(rustzone) van het
Nationaal Park en in de duinen
alleen gebruik van de goedgekeurde, gemarkeerde wegen. Zo kunt
Stranddistel
u de flora en fauna ervaren en er van
genieten zonder deze te verstoren. Duinen
met intacte vegetatie zijn de "levensverzekering"
voor de bewoners van het eiland (en hun gasten) tegen stormvloeden.
n Niet alle paden in de vrije natuur zijn verhard. Draag daarom
altijd geschikte wandelschoenen. Zorg ervoor dat u met de juiste
kleding in uw rugzak ingesteld bent op de snelle weersomslagen.
n Neem niets mee wat in de natuur thuis hoort en laat niets achter
wat niet in de natuur thuis hoort!
n Met een verrekijker, kunt u de dieren vanaf voldoende afstand
observeren, zonder hen te storen. Vergeet ook niet uw camera,
als u prachtige momenten in flora en fauna wilt vastleggen.
nWadlopen
Loop, voor uw eigen veiligheid, nooit alleen het wad op! Maak
gebruik van de diensten van gecertificeerde Nationaal Parkwadgidsen Deze gidsen kennen niet alleen de gevaren van het
wad (getijden, zee mist), maar zij kunnen u ook alle wetenswaar
digheden over de vele kleine en grotere bewoners van dit unieke
landschap vertellen, tijdens een spannende wad excursie.

... …en bij echt slecht weer?
Nationaalpark Hause Wittbülten op het terrein van de Hermann
Lietz-Schule op Spiekeroog.
Eiland Museum Spiekeroog
Cultuurhistorische en natuurhistorische exposities.
Noorderloog 1, 26474 Spiekeroog.
Kurioses Muschelmuseum in der Kogge
(Een merkwaardig, zeldzaam schelpenmuseum)
Noorderpad 25, 26474 Spiekeroog
Telefoon: 04976 9193225; Fax: 04976 9193213
E-Mail: kontakt@kuriosesmuschelmuseum.de
Website: www.kuriosesmuschelmuseum.de

kokkel

Wulp

Colofon
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstr.1, 26382 Wilhelmshaven, Telefoon: 04421 911-0
E-Mail: poststelle@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de
Tekst, Vormgeving & Foto's: Nationalparkverwaltung
Vertaling: Marc ter Ellen MarcArt, Vlieland
Omslagfoto, Stranddistel
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Op het beschermde oostelijke gedeelte van het eiland is wandelen langs de vloedlijn op het strand toegestaan.
U kunt zich het beste oriënteren op de SOS bakens L tot en met R: De route loopt ten noorden (zeewaarts)
van deze bakens en eindigt in het oosten ter hoogte van baken R.
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De paden op de Ostplate zijn
in het broedseizoen (01.04. – 31.07.) niet toegankelijk
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Ter bescherming van de strandbroeders
zijn in het broedseizoen (01.04. - 31.07.)
de afgezette paden niet toegankelijk.
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Wandelpaden (in het terrein groen gemarkeerd)

De tussenliggende zone (beschermde zone II)
Mag betreden worden
Uitzondering: De kwelders en
zomerpolder in de tussenliggende
zone mogen in de periode van 1 april
tot en met 31 juli van het jaar (broedseizoen)
alleen op gemarkeerd paden betreden worden.

SOS

SOS-Bakens (A-R)

Duinovergang
Uitzicht punt op duin

1

Tijdelijke toegankelijke
wandelpaden

Voor wadlopen zonder
plaatselijk gids wordt
gewaarschuwd!

Eiland museum
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VVV
en schelpen museum

Badstrand
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Oude evangelische
eiland kerk

Kleine straten

Verboden te
betreden

Vlieger en Kite strand

Hoofdstraten

Broedgebied,
verboden te betreden

In het Nationaalpark
dienen honden overal
aangelijnd te zijn

Informatie paviljoen

R
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Oude reddingsstation

Wandel en ruiterpaden

SOS

Het recreatiegebied
(beschermde zone III)
Mag betreden worden.
Het is geschikt voor recreatie.
Motor aangedreven apparaten
zijn daar niet toegestaan.

Nieuwe reddingstation
Ruiterpaden (in het terrein rood gemarkeerd)

SOS

Q
De paden op de Ostplate zijn
Swienplate
in het broedseizoen
(01.04. – 31.07.)
niet toegankelijk.

De Beschermde zones van het Nationaal Park
Rustige zone (beschermde zone I)
De rustige zone mag alleen
betreden worden op
de gemarkeerde paden.

Op het beschermde oostelijke gedeelte van het eiland is wandelen langs de vloedlijn op
het strand toegestaan. U kunt zich het beste oriënteren op de SOS bakens L tot en met R:
De route loopt ten noorden (zeewaarts) van deze bakens en eindigt in het oosten ter
H
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