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Expeditie naar Simonszand. Voortaan is de plaat onbereikbaar voor wadlopers

FOTOHENKPOSTMÁ

Wadlopersverliezen
favorietebestemrning
r Hongerigezeesnijdt eilandje Simonszanddootmidden
Ineke Noordhoff
De u'adgidsen Tjibbe Stelwagen en
Menno de Leeuw zaten zaterdagavond beteuterd aan de koffie in de
kombuis van de Boschwad, het
schip dat hen naar Simonszand had
gebracht - een van de noordelijkste
plekken van het land.
De geulen oostelijk en westelijk
van deze flinke zandplaat tussen
Schiermonnikoog en Rottum zijn
dwars door de zandplaat gebroken.
Dat heeft zulke enorme krachten
losgemaakt dat deze plaat voor wadlopers voortaan onbereikbaar is geworden en misschien wel helemaal
in zee verdwijnt.
Yvonne Nijlunsing van de stichting Verdronken Geschiedenis heeft
de doorbraak afgelopen winter gezien.Ze werd nieuwsgierig, want
misschien zijn in die nieuwe afgeslagen randen wel resten te vinden
van het voormalige eiland Bosch -

een eiland waar in 7777 volgens het
geboortenregister nog kinderen
werden geboren, maar dat daarna
van de kaart verdween. Aan de hand
van oude zeekaaften en kerktorens
wist het genootschap te achterhalen
waar Bosch destijds in zee verdronk
- de plaats waar nu Simonszand ligt.
Zaterdag was het extreem laag water. Goed moment voor een expedi
tie. De Boschwad liet tegen drie uur
een gïoep wetenschappers en waddengidsen van boord op het noordelijke deel van Simonszand. Met
schepjes, boren en zakjes gingen de
onderzoekers het eiland te lijf.
Tjibbe en Menno waren in september nog te voet vanaf de Groninger
dijk naar de Noordzee gelopen; de
laatste kilometers over het Simonszand. Tjibbe: "We hebben er wel geslapen gewoon op een matje in de
openlucht. Fantastisch. Niet alleen
de plaat is leeg, ook het gebied
rondom is verlaten, dat is zobíjzon-

der."Die laatstekeer was Simonszandop zijn smalstnog altijd 300
meter breed.Simonszandis een flinke plak zanddie ook bij hoog tij boven het water uitsteekt.aan de
Noordzeezijdezelfsmet een strook
lageduintjes.Tot voor kort dan.
Want zaterdagkonden de wetenschappersen gidsenmet eigenogen
zien dat de duintjeshelemaalzijn
verdwenen.Simonszandis nog
slechtseenvlakke zandplaatdie bij
extreemhoogwaterop een fractie
na in zeeverdwijnt.
En sporenvan het eiland Bosch?
De oogstvan de gravendewetenschappersgaf zaterdaggeenuitsluitsel.Eenoud stuk dakpanen een
geelbaksteentje,maar of die van bebouwing op Boschafkomstigzijn?
De kansis groter dat het ooit
scheepsballast
was.Ook de klontjes
klei en veenlijken uit de 'normale'
afzettingbovende pleistocenelaag.
Geenspoorvan Boschdus.

