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De Boschplaat

Europees natuurreservaat
Dat de Boschplaat een bijzonder gebied is wordt
ook erkend door de Raad van Europa die in 2010

Aan de oostkant van Terschelling
kom je helemaal tot rust. Je kan
uren lopen over het brede strand.
Kilometers lang zijn grote groepen

opnieuw de titel van Europees natuurreservaat aan
de Boschplaat heeft toegekend. Het gebied kenmerkt
zich door de grote variatie in landschapstypen zoals
duinen, kwelders en strand. Ook is hier het grootste
natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan, de
Berkenvallei. Dat er naast veel bijzondere planten-

vogels of misschien een zeehond

soorten ook veel vogels voorkomen is dan ook niet

het enige dat je tegenkomt. Of wat

verwonderlijk.

dacht je van het uitgestrekte kweldergebied langs de Waddenzee, met vele
trek- en broedvogels en in de zomer
paarse vlaktes met lamsoor.
Welkom op de Boschplaat!

Bloeiende lamsoor langs een slenk

Excursies
In de broedperiode worden meerdere keren per
week excursies door de meeuwenkolonie verzorgt
door Staatsbosbeheer. Ook worden er verschillende
huifkartochten georganiseerd door huifkarbedrijlepelaars in vlucht

Lepelaars en sterns
Jaarlijks broeden er duizenden vogels. Op de kwel-

ven op het eiland. Bij de VVV in West-Terschelling
kunt u hiervoor een plek reserveren, hier kunt u
ook een folder vinden over de andere excursies van
Staatsbosbeheer op Terschelling.

ders zijn grote meeuwenkolonies aanwezig en

Vragen?

onder andere 200 broedparen van de lepelaar. Het

Voor vragen kunt u van mei tot en met augustus

strand is broedgebied voor strandplevieren en op de

terecht bij de vogelwachtersposten bij paal 22 en 27

Koffieboonplaat zitten verschillende soorten sterns

of bij de boswachter, telefoon 0562-442116. Meer

waaronder de zeldzame dwergstern. Maar vogels

informatie is ook te vinden in het vorig jaar versche-

broeden hier niet alleen, bij hoogwater gebruiken ze

nen boek “De Boschplaat, eeuwig bewegend land-

de kwelders en stranden ook als rustplek. Bij laagwa-

schap”, geschreven door Freek Zwart. Dit is voor

ter kunnen de vogels vervolgens weer naar voedsel

€12,50 te koop bij de lokale boekwinkels. Bezoek ook

zoeken op de droogvallende wadplaten. In het voor-

ons blog: staatsbosbeheerterschelling.wordpress.com

en najaar gebruiken honderdduizenden trekvogels
het gebied om op te vetten tijdens de lange reis naar
de broed- of overwinteringsgebieden.

Wandelen en fietsen
U kunt de Boschplaat te voet of per fiets bezoeken.
Vanaf de fietsenstalling bij paal 19 loopt er een onverhard pad onder langs de stuifdijk naar het einde van
de Boschplaat. Dit pad is het hele jaar rond toegankelijk. Vooral in de zomerperiode kunnen delen van dit
pad per fiets moeilijk begaanbaar zijn.
Vanwege de vele broedvogels is een deel van de
kwelder en duinen vanaf 15 maart afgesloten voor
publiek. Afhankelijk van het aantal broedende vogels
is het gebied vanaf uiterlijk 15 augustus weer toegankelijk.
Slenken op de Boschplaat
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Europees natuurgebied

Vogelwachterspost Staatsbosbeheer

De Boschplaat
Enkele tips van de boswachter
Bedenk dat een wandeling naar het einde van de
Boschplaat ruim 9 kilometer is, de terugweg is evenlang! Een kortere wandeling tot de 1e vogelwachterspost bij paal 22 is in totaal 6 kilometer. In geval van
nood is er bij de 1e post een AED aanwezig, van april
t/m augustus.
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