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Bouwtekening van een 16 meter hoge metalen kaap op basis 
van buizen, ontworpen voor Engelsmanplaat, Boschplaat 
Terschelling en Noordsvaarder Terschelling. Hier aangepast voor 
Boschplaat Groningen (niet uitgevoerd). Groninger Archieven 
81-217
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De kustverdediging van Nederland is gebaat bij een 
zorgvuldige opmeting van de kust. Aan het einde van 
de negentiende eeuw werden bakens en strandpalen 
geplaatst, om vaste punten te hebben bij de metingen. Op 
de Boschplaat is in 1888 een peilbaken opgericht. In 1898 
zijn op de Boschplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog 
strandpalen geheid. Later werden er diverse hulppalen 
bijgeslagen. Het peilbaken en de strandpalen vormden 
samen met de uitkijkpost op de voogdwoning op Rot-
tumeroog, de Zuidervuurtoren op Schiermonnikoog en de 
oude vuurtoren op Borkum een meetnet om de ontwikke-
lingen in de oostelijke Waddenzee te kunnen registreren. 
Nog altijd staan er strandpalen op Rottumerplaat die tot 
dit meetnet behoorden.
In 1919 kwam er op de Boschplaat nog een maritiem 
bouwwerk bij, in de vorm van een reddinghuisje. Dit werd 
een keer vervangen en sloeg in 1980 van zijn plaats. Er 
was toen geen reden het weer op te bouwen. Eventuele 
schipbreukelingen konden hun toevluchtsoord vinden op 
het nieuwe eiland Rottumerplaat. Het peilbaken verdween 
en later ook de Boschplaat zelf, die nu niet meer is dan een 
stuk wad ten zuiden van Rottumerplaat.

Het peilbaken
Voor opmetingen werd op de Boschplaat in de zomers van 
1885, 1886 en 1887 een tijdelijk baken opgericht. 

Het baken op de Boschplaat
door Egge Knol

Lang lagen ten westen van Rottumeroog twee zandplaten: de Boschplaat en de 
Noordwest- of Rottumerplaat. In de jaren vijftig is op de laatste een stuifdijk aangelegd 
die in 1990 zo’n drieëneenhalve kilometer lang was. Als gevolg van de ontwikkelingen 
op Rottumerplaat is de Boschplaat, genoemd naar het vroeger verdwenen eiland Bosch, 
gekrompen en later vergroeid met Rottumerplaat. Dit artikel gaat over het peilbaken 
dat een eeuw lang op de Boschplaat heeft gestaan.

Het baken van 1885, bedoeld voor Duitse opmetingen, 
was 11 meter hoog, had drie schoren en een vierkant 
scherm van latten met de punt naar boven, zodat het zich 
vertoonde als een ruit. Het jaar erop werd voor Neder-
landse opmetingen een 10 meter hoge paal geplaatst, met 
vier schoren en een driehoekig topteken van lattenwerk 
dat 1,5 meter groot was. Een jaar later verrees er een 9 
meter hoge paal, voorzien van zes hoorntouwen, met 
als topteken twee 1,25 meter hoge, kruisgestelde ruiten, 
met bovenin een mand. In 1888 kwam in de zomer een 
permanent baken op Boschplaat te staan. Het baken 

Het peilbaken op de Boschplaat op een foto die is opgenomen in 
het boek van Flikkema en Meijer over Noordpolderzijl.

Het peilbaken op een foto van vogelwachter Anneke Bouman.
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stond 19 meter boven zee en werd geschoord door vier 
hoorntouwen van ijzerdraadtouw. Het baken stond 16,74 
meter boven de grond en had een ijzeren korfbol met een 
diameter van 1,75 meter als topteken. Het baken werd voor 
748 gulden gemaakt door Penn & Bauduin uit Dordrecht. 
Het baken was gebouwd als peilbaken om opmetingen 
van de zeegaten en zandplaten mogelijk te maken, maar 
uiteraard maakte ook de scheepvaart er gebruik van. Het 
werd in ‘Berichten aan zeevarenden’ en zeemansgidsen 
vermeld. Het baken werd opgericht en onderhouden door 
de betonningsdienst van het loodswezen.

Een drama bij het baken
Het peilbaken speelde in 1894 een grote rol bij een drama 
op de Boschplaat. Schipper, visser en zeehondenjager Jan 
Brands uit Noordpolderzijl was samen met zijn 17-jarige 
knecht Folkert Bos vlak voor Kerst met een Peasense sloep, 
een vaartuig dat veel gebruikt werd voor de waddenkust 
van Friesland, naar de platen gegaan om te vissen of om te 
jutten. Een vreselijke storm overviel hen. Het bootje begon 
vol te lopen. Beiden vluchtten naar het baken en klommen 
erin. Folkerts boven Jan Brands. Zo brachten ze een hele 
nacht door. In die nacht stierf het knechtje. Bij laag water 
bond Brands het lijk van de jongen vast aan het baken, 
wandelde naar de rand van de Boschplaat en waadde door 
een geul naar de Noordwest- of Rottumerplaat. Hij hoopte 
vanaf Rottumeroog door iemand te worden opgemerkt. 
Dat lukte. De jonge Marten Toonder (vader van de schrijver 

van de Bommelverhalen), op het eiland werkzaam als 
schapenjong, zag de man. Hij rende naar het voogdhuis en 
vanaf het dak werd vastgesteld dat er inderdaad  iemand 
op de plaat liep. Hierop volgde redding voor Jan Brands. 
De volgende dag werd het lijk van Folkert Bos geborgen. 
Wat een verdriet zal het hebben gegeven voor zijn ouders 
in Winsum.

Veranderingen
In het voorjaar van 1890 werd het baken tijdelijk neerge-
haald om de ijzeren korfbal te vervangen door een zwart 
geverfde rottingen korfbal met een diameter van 3 meter. 
In de zomer van 1896 was het baken wegens herstelling 
tijdelijk niet aanwezig. In 1907 veranderde het topteken 
in twee zwarte boven elkaar geplaatste bollen. In 1909 
veranderde het topteken weer, nu door onder de bollen 
een trapeziumvormig scherm te plaatsen. Tijdens de 
januaristormen van 1916 werd het baken omgeslagen. 
In het voorjaar werd een nieuw baken geplaatst: een 
mast met twee schermen. Het bovenste scherm was een 
afgeknot kegelvlak, het onderste twee loodrecht op elkaar 
staande rechthoeken. De hoogte boven de waterlijn was 
14,1 meter. Na de Eerste Wereldoorlog zijn er plannen 
geweest om op de Boschplaat een ijzeren kaap te plaatsen, 
maar die is er nooit gekomen. 
In 1931 werd op het Willemsduin van Schiermonnikoog 
een baken geplaatst dat vergelijkbaar was met dat van 
de Boschplaat, maar met een ruit boven de rechthoek als 

Het peilbaken op de Boschplaat in 1898, als onderdeel van een meetnet van vaste punten. Groninger Archieven 78-453
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topteken. Eveneens bedoeld voor opmetingen. Dat baken 
werd in 1967 door Fa. H. de Groot uit Harlingen vervangen 
door de huidige, die hetzelfde topteken heeft maar 
geschoord wordt door palen en niet door tuien.
Aannemer Fa. Visser-Bolt uit Zoutkamp meldde op 
14 oktober 1948 dat de kaap op de Boschplaat was 
verplaatst. Strandpaal 3 werd toen eveneens verplaatst. 
In 1965 mocht aannemer Fa. H. de Groot uit Harlingen de 
schermen vernieuwen. Hij offreerde het werk voor 8.600 
gulden. Het ging om twee kruislings geplaatste schermen, 
één bolvormig met een doorsnee van 1,4 meter en één 
rechthoekig met een formaat van vijf bij drie meter. De 
houten spil van de zeekaap, afkomstig van een voormalige 
schoenermast, stond op een gietijzeren schroefpaal. Op de 
spil was een ijzeren ladder gemonteerd. Het geheel werd 
door acht tuien vastgehouden. In 1967 werd het baken 
verplaatst. De kaap was nog jaren een vast meetpunt van 
de Rijksdriehoeksmeting.

Het einde
Op 4 november 1984 maakte de directeur Scheepvaart en 
Maritieme zaken van het district Noord-Nederland bekend 
dat het baken was weggehaald. De mast was toen nog zo 
goed dat deze is verkocht aan een schipper en weer een 
plek kreeg op een schip.
Het baken is helaas maar zelden afgebeeld. Het prachtige 
boek van Flikkema en Meijer, ‘Noordpolderzijl, thuishaven 
voor vissers en robbenjagers’ bevat zo’n zeldzame foto. 
Het Bosch-nummer van de historische vereniging op 
Schiermonnikoog ‘’t Heer en Feer’ laat achterop een foto 
van Jan Abrahamse van  het baken op de Boschplaat zien. 

Kaart van de Boschplaat, de Rottumerplaat en het eiland Rottumeroog waarop de in 1898 geplaatste strandpalen zijn aangegeven. 
Groninger Archieven 78-453

De kaap is voor de scherpe waarnemer ook te zien op een 
mooie foto van Willem Wilstra uit 1969 van het redding-
huisje. Deze foto is te vinden in het prachtige boek ’Het 
zeegat uit, op de valreep’. Tenslotte is er een mooie foto 
gemaakt door vogelwachter Anneke Bouman rond 1980, 
waarop de kaap half is afgebeeld.

Het voorgaande is een voorpublicatie uit mijn boek 
‘Zeekapen op Rottumeroog’ dat in 2014 zal verschijnen. 
Met dank aan Ron Guley van het Nationaal Archief in Den 
Haag en L.G. de Bruin van de Dienst Hydrografie, eveneens 
in Den Haag.
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