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De Stichting Verdronken Geschiedenis organiseerde in het kader van het project 
‘Verhalen van de Eems-Dollard kust’  in het najaar van 2016 avonden, middagen 
en excursies waarop zeer uiteenlopende verhalen uit de geschiedenis van deze 

kustregio werden verteld.   

 

Verhaal: 

 
 

 

 

 

Dit project werd mogelijk gemaakt door: 

             

           

Het ‘Bosch van Watum’ als baken voor zeevarenden 
 

Auteur: Egge Knol 
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Het ‘Bosch van Watum’ als baken voor zeevarenden1 

Egge Knol 

 

De toegangen tot de Waddenzee en de havens van de vele steden die daar aan liggen zijn lastig te bevaren. 
Zandbanken en riffen, kronkelende vaarwateren en ondiepten maken dat de zeeman zorgvuldig moet navi-
geren. Maar de duinen op de eilanden en de vlakke kust erachter bieden weinig aanknopingspunten voor de 
navigatie. De middeleeuwse kerktorens konden uitkomst bieden: soms in combinatie met elkaar, soms met 
een ander herkenningspunt.  
De rivier de Eems was vanaf zee niet gemakkelijk te bereiken, maar dat kon wel op twee manieren. Aan de 
westkant tussen Rottumeroog en het Borkumer rif en aan de oostkant tussen Borkum en het Juister rif. Men 
kwam in het laatste geval in de Oostereems en moest vandaar in de Eems komen. Wie vanuit de Ooster-
eems op de toren van Holwierde koerste en die met het ‘Bosch van Watum’ in één lijn hield, voer veilig 
onder de zandplaat Randzel langs de Eems in en kon vervolgens doorzeilen naar Emden of Delfzijl (Afb. 1). 
 

                                                           
1
 Dit verhaal is gebaseerd op Egge Knol, ‘Het Bosch van Watum als baken voor zeevarenden’. Stad & Lande 21, nr. 2 

(2012) 22-27. Ook verschenen onder de titel ‘Een landmerk van levend hout’, De Vuurboet, 22, nr. 1 (2013) 5-7. 

Afb. 1 - De koerslijn op het Bosch van Watum en de kerktoren van Holwierde, waarmee veilig van de Ooster 

Eems naar de Wester Eems gevaren kon worden. Detail van de zeekaart uit 1797 van J.L. Ruit, T.D. van 

Kammenga en J.P. de Vries. Collectie Van Diepen, Slochteren. 
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De toren van Holwierde 

De Holwierder toren was ruim 58 meter hoog. 
Helaas zijn de enige bekende afbeeldingen 
kleine schetsjes op diverse kaarten (Afb. 2).fig. 
Het was een vrijstaande toren met een geheel 
in baksteen opgemetselde spits. Dergelijke 
torens staan bekend als ‘juffertoren’. Twee 
van de drie Groninger juffertorens staan er 
nog: in Schildwolde en Onstwedde. De torens 
zouden door rijke juffrouwen zijn gebouwd.  

De toren van Holwierde was eind 18e 
eeuw bouwvallig geworden. In 1789 maakten 
de kerkvoogden in de Groninger Courant het 
voornemen bekend om de toren te slopen. 
Hiertegen kwamen de nodige bezwaren, mede 
vanwege het belang voor de scheepvaart. 
Uiteindelijk werd de toren in 1807 op kosten 
van het toenmalige Gewestelijk Bestuur 
aangepakt. De toren werd eigendom van het 
Rijk. De ruim 11 meter hoge, achtkante spits 

werd tot op het vierkante deel gesloopt. 
Hierop werd een nieuwe, ruim 30 meter hoge 
spits geplaatst. Die werd omschreven als een 
‘achtkant in de gedaante van een naald ter 
hoogte van 105 voet’ (30,66 meter). De spits 
bestond uit een constructie van grenenhout, 
bekleed met leien. 

Bij de grote storm van 29 november 
1836, ’s avonds tussen zeven en acht uur, 
werd de toren door het noodlot getroffen. 
Met een donderend geraas kwam de spits 
naar beneden en verpletterde een woning. 
Een balk van 7 meter drong 3 meter de grond 
in, gelukkig zonder slachtoffers te maken. De 
toren werd enigermate hersteld en voorzien 

van een klein afdak. 
 Ondanks het ontbreken van een spits 

bleef het bouwsel functioneren als baken, 
maar toen bleek dat het loodswezen niet 
substantieel aan het onderhoud wilde 
bijdragen, werd de toren in 1850 door het Rijk 
weer overdragen aan de kerkvoogdij. Deze liet 
enkele jaren later de toren afbreken.  
 

Het Bosch van Watum  
 
Het ‘Bosch van Watum’ was de noordelijke 
singel van de boerderij Hoog Watum; voor 
landrotten dus helemaal geen bos (Afb. 3). 
Maar van zee af gezien was het anders.  Het  

Afb. 2a - Schematische tekening van de kerk van 

Holwierde. Duidelijk is de opmerkelijke spits te 

zien. Detail van kopie van kort na 1823 naar een 

kaart uit 1800 van F.F. Wildeman. Mogelijk toont 

de tekening de houten spits van 1807 (RHC 

Groninger Archieven 817-3575). 

 

Afb. 2b - Het silhouet van Holwierde, gezien vanuit het zuiden. Pentekeningtekening van Cornelis Pronk, circa. 

1750. Op de voorgrond links dakpannen van een tichelbakkerij (Groninger Museum 1937-1037).  
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geboomte in Noord-Groningen beperkte zich 
hoofdzakelijk tot de begroeiing van singels en 
tuinen rondom de grote boerenplaatsen, de 
borgen en een enkele eendenkooi. Verder was 
de kust boomloos en kaal, met dijken die veel 
lager waren dan nu. Een boerenplaats nabij de 
dijk kon zo vanuit zee al van verre worden 
waargenomen. Tot de Kerstvloed van 1717 
was de dijk bij Holwierde ruim 2 meter hoog. 
Daarna werd de dijk tot een kleine 3 meter 
verhoogd. In 1902 stak de dijk 4,5 meter 
boven het maaiveld uit. Met een boomhoogte 
van 25-30 meter was het Bosch van Watum 
goed zichtbaar. In de winter, wanneer de 
zeetonnen met het oog op de winterstormen 
en ijsgang aan land waren gebracht, was de 
betekenis een dergelijk landmerk nog groter. 
In 1781 werd geschreven:  

 
‘In deeze cas (als de tonnen bij winter-
dag zijn opgenomen, EK) heeft men een 
goede Landmerk. Te weeten de kercke 
van Holwier, en een naa by leggende 
boscagie, deeze toorn en Bosch ineens 
houdende; dann is men vry van den 
Rantzel; men houd deze cours ZZW tot 
dat men de toorn of plaats van Holwier 
ziet; als men daarop aanhoud, waarby 

men zien kann, als het ebbe is, hoe men 
met de stroom, de Westereems intrekt, 
waarop wel te letten.’ 
 

In dit citaat wordt met Westereems de boven-
loop van de Eems bedoeld. 

In de Middeleeuwen was Hoog Wa-
tum een uithof van het nonnenklooster 
Feldwerd, later ‘Oldenklooster’ genoemd. Het 
was een groot huis met dikke muren. Het is 
niet bekend wanneer het huis in Watum werd 
gebouwd, maar het kan er in de 13e eeuw al 
heel goed hebben gestaan. Een latere 
bewoner wist zich te herinneren: ‘de muren 
van het woonhuis, die in de gracht stonden 
waren beneden plus minus een meter dik’. De 
juffertoren van Holwierde is evenmin ge-
dateerd, maar stamt mogelijk uit de 13e 
eeuw.  

Het ‘Bosch van Watum’ werd voor de 
scheepvaart zo belangrijk geacht, dat het 
loodswezen voor het (voort)bestaan daarvan 
niet afhankelijk wilde zijn van de wel-
willendheid van particulieren. Domeinen 
kocht daarom van de eigenaar en ‘beklemde 
meijer’ een strook grond met de singel (Afb.4). 

Afb. 3 - Het erf van Hoog Watum met het grote 

huis en de hoge bomen. Detail van een kaart van 

H. Teysinga, 1738 (RHC Groninger Archieven 

817-1112).  

 

Afb.. 4 - Kaart van het Bosch te Watum met een 

nieuw ontworpen omheining door ’s lands com-

mies S.C. Buwama Aardenburg en getekend door 

P.A.C. Buwama Aardenburg, 1809. De tekening 

laat expliciet zien dat het “Bosch van Watum” 

gevormd wordt door de bomen op de oude zeedijk 

(RHC Groninger Archieven 817-1220). 
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Met de verwerving van het eigendom kwam 
echter ook de zorg. Een inspecteur meldt 
daarover in een rapport uit 1823 het 
volgende: 

 

‘Dat ik het Bosch in eene ellendige toestand 
heb gevonden bestaande in een vijftien tal 
groote boomen, die als overladen met 
zwaare doode takken beneffens eenige 
kleine ypen die, alhoewel reeds eenige 
jaaren gestaan hebbende, echter zeer 
schraal en onvoordelig uitzien, en weinig 
wasdom beloven, voorts nog eenige jong 
geboomte hier en daar als onkruyd van 
zelfs opgeschoten. Door het Bosch heen 
loopt een dijk ongeveer zeeven, jaa op 
sommige plaatsen acht voeten hoog, dit is 
het overblijfsel van een oude, zints veele 
jaaren ondienstige, en op de meeste 
plaatsen buiten het Bosch reeds geslechte 
dijk. Aan de ligging dezes dijks wordt veel 
toe geschreeven den schlegten toestand 
van het aankomend gewas, daar het eene 
te veel, het andere wederom geen water 
aanbrengt.’ 

Volgens overlevering werd het bos 
jaarlijks door het loodswezen geïnspecteerd. 
De inspecteur arriveerde dan per rijtuig. In 
een inspectierapport uit 1836 werd ter over-
weging gegeven het bos te vervangen door 
een kaap op de dijk, maar daar is het niet van 
gekomen. 

 

 Het einde 

Ondanks het afbreken van de toren van 
Holwierde bleven de schepen zich oriënteren 
op het ‘Bosch van Watum’. De betonning en 
bebakening van de Eems werd gaandeweg 
steeds beter georganiseerd. In 1883 maakte 
het Duitse en Nederlandse loodswezen een 
begin met de opbouw van een heel lich-
tenplan. Er kwam zelfs een heuse vuurtoren 
bij Watum te staan. Het verklikkerlicht van 
deze toren wees, samen met de torens van 
Campen (Oost-Friesland) en Delfzijl, de vaar-
route aan langs de kust via het vaarwater 
Bocht van Watum. De vuurtoren van Watum 
kon ook als landmerk dienen (Afb. 5). 

Ondanks de ingebruikname van dit 
licht duurde het nog even voordat het 
onderhoud van het Bosch van Watum werd 
gestaakt, maar op de vergadering van 31 mei 
1912 besloot de Nederlands-Duitse commissie 
voor de bebakening van de Eems dat het 
‘Bosch van Watum voor de scheepvaart van 
geen belang meer is’. In 1923 verkocht 
Domeinen het bos terug aan de landbouwer 
van Hoogwatum. In de vorige eeuw stonden 
er grote witbladpopulieren, die goed tegen de 
wind bestand zijn. Het Bosch bleef bestaan 
(Afb.. 6). 

De Tweede Wereldoorlog sloeg hard 
toe in Watum. De boerderij Hoog Watum 
werd door de Duitsers in brand gestoken, 
waarbij de protesterende landbouwer werd 
neergeschoten. De daaropvolgende Canadese 
beschietingen sloegen een groot gat in het 

Afb. 5 - De vuurtoren van Watum met rechts op de 

horizon Hoog Watum (Foto naar Tiddens, ‘Verloren, 

vernield, verdwenen’, 40). 

 

Afb. 6 - Het ‘Bosch van Watum’ rond 1920, 

gefotografeerd door W.F. Pastoor uit Lopper-

sum (RHC Groninger Archieven 818-1501). 
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Bosch en vernielden de vuur toren. Deze werd 
niet vervangen; in 1949 namen twee licht-
opstanden op de dijk het werk over. ‘Watum 
Noord’ bestond uit een 3 meter hoge vier-
kanten houten constructie met een licht. ‘Wa-
tum Zuid’ bestond uit een vergelijkbare 3 
meter hoge roodbakstenen constructie. De 
zeekaart uit 1955 vermeldde echter nog 
steeds de locatie van ‘Stee en Bosch van 
Watum’.  

Inmiddels is het vaarwater Bocht van 
Watum grotendeels dichtgeslibd. De lichten 
werden op 24 oktober 1979 gedoofd; bij de 
laatste dijkverhoging verdwenen de licht-
opstanden. 

Het ‘Bosch van Watum’ bestaat nu 
nog uit dertien indrukwekkend hoge witblad-
populieren die nog altijd boven de tot 9 meter 
verhoogde Deltadijk uitsteken. Ze staan op 
een verlaagd restant van de oude dijk en 
vormen zo een cultuur-historisch monument 
(Afb. 7). De bomen herinneren aan een 
eeuwenlange functie als landmerk voor de 
scheepvaart, al zal geen landrot zich dat 
realiseren. Net zomin overigens als de 
zeebonk die over de Eems vaart, want de 
laatste decennia is onze kustlijn enorm 
veranderd. Allerlei nieuwe bossen en 
begroeiing verruigen de kustlijn zodat van 
enkele opmerkelijk bosjes, zoals eens het 
‘Bosch van Watum’, geen sprake meer is.  
 

 

 

 
 
 
Adres van de auteur: 
Dr. E. Knol 
Groningen 
E-Mail: eknol@groningermuseum.nl 
 

Afb. 7 - In 1945 werden de bomen het midden van het 

‘Bosch van Watum’ kapotgeschoten. De oosthelft van 

het bos gezien vanuit dat lege midden naar de zeedijk 

(Foto auteur op 11 mei 2012) 
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