
 jaar Boschplaat
een reis door de tijd

-

Freek Zwart
 mei 



1600 - 1700

Thomas Heeremans, de eeuw

Kleine ijstijd ca 1400-1800



1610

Bizarre weddenschap

Jan Cornelis Femmezs woont een jaar

op de Boschplaat.

De Staten van Friesland sommeren

hem op 16 augustus 1610

zijn “behuizinge af te breken”.

Jan blijft: “Ze komen me maar halen”.

Juni 1611; Jan keert terug naar

de bewoonde wereld.

bron: ‘t Behouden Huys



Willem Jansz Blaeu

1623



Eerste landmeeting Boschplaat

Kobos / Hansz en Hermansz

1694



1800-1900

hydrografi schekaart S.J. Keuchenius, 1831



Reconstructie Oost Terschelling 1600, 1695, 1984 en 2017

2017

1984

1600

1694

1984



1800-1900

1863 Scheepsramp Wilhelmsburg 

Een gevaarlijk, woest en ledig oord.

260 lijken geborgen



Eerste stuifdijken 1884 - 18871800-1900

• Goed pad voor de reddingsboot Oosterend
• Verdediging tegen de zee 



1900-1950

Boschplaat 
foto RWSZonder stuifdijk - zwarte lijn onderzoek tracee

Met stuifdijk - zonder Cupido’s polder



• stuifdijken 1929 – 1937 

• omstreeks 1980

• voorkomen dat er geulen van noord naar zuid ontstaan

• inpolderen voor de landbouw

• groter plan inpoldering gehele Waddenzee

1980

1900-1950



1900-1950



1948 plan inpoldering Boschplaat

• 1200 – 1400 ha.
• 40 – 45 boerderijen

1900-1950



De Groede – begrazing
• 1910 ca. 225 ha.
• Laatste uitbreiding 1982 + 40 ha.
• Nu ca. 380 ha.



Groede (invloed begrazing)



1931 - 1937

+3 - 20 m. NAP

20/25 m.

Hoogtekaart Boschplaat
 ha.

+1 - 1,5 m. NAP

1950-2000

10/12 m.

7/8 m.

Oudste successie
Droog – nat
Zoet zout



1950-2000

Berkenvallei - Koggengronden
• natuurlijke bosontwikkeling
• brak rietmoeras



1950-2000

Voortschrijdende successie met vnl Zeekweek



1950-2000

Gevarieerde, onbegraasde kwelder



1950-2000

Pioniervegetatie met Zeekraal



Zeeweegbree / kweldergras

Rotganzen en voedselplanten



klimaatverandering

Zeespiegelstijging
Scenario KNMI  
: referentie
: +- cm
: +- cm
: + cm

maaiveld ±
sedimentatie        ±  cm     cm      cm

2000-2100



2000 - 2100

Dynamisch levend duinlandschap Paal 20.400 > west



2000 - 2100

Stuifdijk zonder dynamiek Pl 20.400 > oost



maaiveld ±
sedimentatie
met en zonder
dynamiek

±  cm      cm

klimaatverandering

Zeespiegelstijging
Scenario KNMI  
: referentie
: +- cm
: +- cm
: + cm

2000-2100



2000 - 2100

Eilandstaart zonder stuifdijk 



Van Holoceen naar Antropoceen

Als het getij verloopt, .... ... .. ...... .........!


