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Zomaar een dagje Deventer. Natuurlijk ook de vele antiquariaten bezocht die 
deze prachtige stad rijk is. Eén daarvan had ook een immens knipselarchief. 
Duizenden enveloppen met knipsels, keurig op alfabet gerangschikt. En 
waarachtig stond er ook een envelop bij over Rottum. Daarin 25 artikelen, 
geknipt uit dag- en weekbladen, het oudste van 1936. 
In de serie over de geschiedenis van de eilanden deze keer het eerste artikel uit 
die envelop. Over de werkzaamheden op Plaat, afkomstig uit de Revue van 1962. 
En rijk geïllustreerd met unieke foto’s, want over de geschiedenis van Plaat is 
niet zo heel veel te vinden! 
Vrijwilligers die op Plaat actief zijn geweest, zullen zien dat sommige zaken nog 
altijd hetzelfde gaan als ten tijde van dit artikel. Gelukkig is de situatie op de 
slaapzaal wél veranderd!  

Nieuw eiland bij Groningen 
Terwijl Rottumeroog, het zandbuItje 
van strandvoogd Klaas Toxopeus, 
stukje bij beetje wordt opgegeten 
door de gulzige stromen van de 
Eems, zijn de mannen van Rijkswa-

terstaat tien kilometer naar het wes-
ten druk bezig met de opbouw van 
een nieuw eiland, Rottumerplaat. 
Een jaar of twaalf geleden was Rot-
tumerplaat nog een woestijn in de 
Waddenzee, een gladde, gele 
zandvlakte, waarop niets wilde 
groeien. Niemand interesseerde 

zich voor deze plaat, die bij de 
meeuwen en zeehonden in gebruik 
was als uitgangsbasis voor hun 
rooftochten. Dat veranderde echter, 
toen de ondergang van Rottumer-

oog zich steeds meer begon af te 
tekenen en de kust van Groningen 
beroofd dreigde te worden van haar 
enige eiland. Toen richtte Rijkswa-
terstaat plotseling zijn volle licht op 
Rottumerplaat. 
Waterbouwkundige ingenieurs 
maakten studies van de vlakte, wik-

ten en wogen en tenslotte kwam 
het hoge woord er uit: “Wij gaan 
van Rottumerplaat een echt eiland 
maken!" 
Tien jaar geleden werd een begin 
gemaakt met dit kolossale karwei. 
Er kwamen voorzieningen voor 
duinvorming. De pioniers pootten 
lange rijen rijshouttakken in het 
midden van de plaat, het altijd door 
de wind voortgestuwde zand hoop-
te zich op en na verloop van jaren 
ontstonden de eerste duinruggen. 
De duinen werden beplant met 
helmsoorten en zandhaver, de rijen 
rijshouttakken (schermen ge-
noemd) werden verlengd en nu ligt 
op Rottumerplaat een weelderige 
duinenrij van tweeënhalve kilometer 
lengte, waarop de hoogste zeeën te 
pletter slaan. Er gebeurde nog 
meer. Plotseling begonnen tegen 
de opgestoven hellingen spontaan 
planten te groeien. Zeker twintig tot 
dertig plantesoorten schoten jong 
en krachtig op uit de grond. De eer-
ste bloemen openden hun kelken 
en van dat ogenblik af was Rottu-
merplaat geen zandplaat meer. 
Door de spontane begroeiing was 
een eiland ontstaan. 

Pionierswerk 
De dijk- en grondarbeiders van 
Rijkswaterstaat werken nu al bijna 
tien jaar op Rottumerplaat. Elke 
maandagmorgen bij hoogtij gaan ze 
in Noordpolderzijl aan boord van 
het schip van Krino Meijers, die de 
pioniers door watergangen en langs 
zandbanken naar het groeiende 
eiland brengt. De mannen hebben 
dan voor vijf dagen afscheid geno-
men van hun vrouwen, want pas 

Hier ziet u een aantal van de zeventien arbeiders die tijdens ons bezoek aan Rot-
tumerplaat op het eiland waren. Op de voorgrond een scherm van rijshouttakken. 


