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De bouwwiize van de

f"+;

gietiizeren vuurtoren "Kiikduin" 
bii Den Helder

De plaats waar de vuurtoren aan de Noordzeekust ten

Westen van Den Helder staat opgesteld, wordt in de zgn.

Líchtenlijst van het Loodswezen aangeduid met " Kiik-

duin", de naam van het fort ten Zuiden van het oude

vissersplaatsje Huisduinen, thans deel van de Gemeente

Den Helder. Wel verklaarbaar, want in of op dat fort had

al sedert 1822 een stenen vuurtoren gestaan.

Deze is in 1875 afgebroken en hoewel de huidige daar 600

m vandaan ligt, heeft men de historische naam gehand-

haafd.

En om de spraakverwarring nog groter te maken: bii de

plaatselijke bevolking staat de slanke hoge toren (de

hoogste vuurtoren van Nederland) algemeen bekend als

de Lange Jaap.

Die statige slankheid is rechtstreeks het gevolg van de

toepassing van gietijzer als bouwmateriaal. Want de

muurdikte van een gemetselde stenen toren is al gauw een

meter, een groot verschil met de hooguít 3 cm plaatdikte

van een gietijzeren vuurtoren.

In de hierna volgende beschriiving zal worden getacht de

onbevangen buitenstaander een indruk te Seven van het

hoe en waarom van deze eigenaardige bouwwijze, gezien

in het licht van de toentertíid heersende omstandigheden.

Ongeveer de helft van alle vuurtorens die in de tweede

helft van de 19de eeuw langs onze Noordzeekust zijn

opgericht, zijn gemaakt van gietijzer en ook de toren bij
Den Helder behoort daar dus toe.

Aan de buitenkant zie je dat er niet van af, maar van

binnen bekeken valt het dadeliik op dat zowel de

buitenmuur - bij een vuurtoren noemen we dat meestal

de schacht - als de holle middenkolom (de "kuip") van

onder tot boven zijn opgebouwd uit ijzeren platen die

door middel van aangegoten flenzen en met behulp van

moerbouten tegen en op elkaar zijn vastgeschroefd, zie

afb. 1.

Nu is gietijzer als bouwmateriaal de laatste 200 jaar

veelvuldig toegepast in de vorm van kolommen, con-

soles, balken, ramen, wenteltrappen - om maar iets te

noemen - maar de toepassing in de vorm van plaatvor-

mige segmenten voor een compleet gebouw is volstrekt

uniek en het wekt nog steeds de verbazing in de kringen

van bouwkundigen en architecten.

Zodra we ons echter wat meer gaan verdiepen in de

tijdsomstandigheden waaronder de oprichting van al die

ijzeren vuurtorens heeft plaatsgehad - 12 voor onze kust

en dan nog eens 18 voor de kustverlichting van het

voormalig Ned. Indië - dan wordt de keuze van deze

bouwwijze toch wel begrijpelijk.

De kustverlichting dient ter beveiliging van de scheep-

vaart en gezien het algemeen landsbelang is de verzor-

ging sedert het begin van de 19de eeuw toevertrouwd

aan de Marine, in het bijzonder aan het daaronder res-

sorterende Loodswezen. Ook op de gedenkplaat boven

de toegangsdeur (afb. 2) komt dit tot uiting. De tekst

daarvan luidt namelijk:

ONDER DE REGERING VAN
WILLEM III

KONING DER NEDERLANDEN
ENZ. ENZ. ENZ.

TIJDENS HET BESTUUR VAN DEN
MINISTER VAN MARINE

W. F. VAN ERP TAALMAN KIP
VíJOR VAST LICHT EERSTE GROOTTE

1877

Dat jaartal heeft dan betrekking op het bouwjaar van de

toren zelf; na het plaatsen van de lantaren en de algeme-

ne afwerking kon het licht op 1 april 1878 worden ont-

stoken.

Het Loodswezen heeft van oudsher beschikt over een

Bouwkundige Dienst en het ligt voor de hand dat de

tekenaars vertrouwd waren met de scheepsbouwkundige

sfeer, m.a.w. dat zij bij hun ontwerpen eerder dachten

aan ijzer dan aan baksteen. Ook bij de ontwerper van de

Helderse toren, een zekere Q. Harder die bijna 30 jaar

hoofdconstructeur bij deze dienst is geweest en die de

meeste van onze gietijzeren vuurtorens op zijn naam

heeft staan, was dit duidelijk het geval.

Daar komt nog bij dat de lichttoestellen bij een Engelse

firma werden besteld - Chance Brothers & Co te Bir-
mingham - en dat Harder daar vaak naar toe is geweest

om de apparatuur te keuren. Daar er al eerder in Enge-

land gietijzeren vuurtorens werden gebouwd, ligt de ver-

onderstelling voor de hand dat hij de constructie daar

heeft bekeken en gezien de vele voordelen navolgens-

waard heeft bevonden. De eerste in Engeland gegoten

vuurtoren is in 1842 door Alexander Gordon ontworpen

voor de kustverlichting van Jamaica. Ook deze toren

verkeert thans nog in uitstekende staat van dienst.

Zowel genoemde ontwerper als de fabrikant, Penn &
Bauduin te Dordrecht, zijn op een tweede gedenkplaat

op de zijkant van de toren vermeld:

Ontworpen door

Q. Harder bouwkundige bij de

Dienst der Verlichting enz.

vervaardigd door
Penn & Bauduin

Dordrecht
1877



Voordelen van gietiizer

Van de voordelen in vergelijking met een bakstenen

toren (waarvan we overigens ook fraaie voorbeelden

hebben zoals die bij Haamstede, Egmond aan Zee of de

beroemde Brandaris) noemen we er een paar die in

die periode extra zwaar telden:

- de bouwtijd, d.w.z. het gieten van de onderdelen door

de gieterij, het transport en de montage vergde hoog-

uit een jaar in plaats van ongeveer drie jaar voor een

stenen toren. De scheepvaart nam in de loop van de

vorige eeuw enorm toe en men had dus haast;

- de kosten waren slechts ongeveer een derde van die

van een stenen toren. Men had er in korte tijd veel

nodig en een Hollander is nu eenmaal spreekwoorde-

lijk zuinig;

- het gewicht is aanzienlijk minder dan dat van een

stenen toren, zodat ook aan de fundatie minder hoge

eisen behoefden te worden gesteld. Overigens hangt

dit natuurlijk ook af van de plaatselijke bodem-

gesteldheid, want blijkens het bouwbestek heeft men

het in dit geval toch maar nodig geacht de fundatie te

onderheien met 249 palenl

Voor diegenen die zich afvragen waarom de schacht en

de kuip niet van plaatijzer zijn geklonken of gelast -
waarbij men al die flenzen en bouten zou kunnen missen

en dus nog veèl lichter zou uitkomen - hebben wij het

antwoord al klaar: gewalst plaatijzer was in die tijd nog

niet zo ruim beschikbaar en bovendien is gietijzer veel

beter bestand tegen de corrosieve zee-atmosfeer waar-

door minder onderhoud nodig is.

En dan is er nog een voordeel waar men bij een gebouw

niet zo gauw aan denkt: je kunt de toren geheel of

gedeeltelijk demonteren en aldus naar een andere plaats

overbrengen. In feite is dat bijvoorbeeld in 1909 met de

buitentoren van IJmuiden (het lage licht) gebeurd: de

bovenste 10 m (twee etages met de lantaren) zijn toen

eenvoudig losgeschroefd en naar Vlieland overgebracht'

Op de aldus verlaagde buitentoren van IJmuiden werd

een nieuwe lantaren geplaatst.

Afbeelding 4

Constructie

De vuurtoren van Den Helder is eigenlijk een éénper-

soons flatgebouw van 17 verdiepingen, maar dan - afge-

zien van de fundatie en de betimmering van het bovenste

dienstvertrek - geheel van gietijzer. De plattegrond is

16-kantig en de schacht bestaat uit 68 ringen oflagen van

elk 16 segmenten met een hoogte die varieert van 75 tot
95 cm.

In navolging van de bouw in steen heeft men over de

gehele hoogte zorgvuldig het zgn. halfsteens verband

aangehouden waarbij de verticale voegen bij elke vol-

gende laag verspringen ten opzichte van de vorige. Op de

afbeeldingen I, 3 en 4 is dat duidelijktezien1'afb.3 toont

de verticale doorsnede zoals deze op de originele be-

stektekening was aangegeven.

Voor de gieterij betekende dat evenwel een niet geringe

complicatie, want elke ring bestaat dan immers àf uit-
sluitend uit vlakke platen die op de torenhoeken aan

elkaar zijn gebout, èf uit hoekplaten die halverwege het

schachtvlak zijn gekoppeld. Ook al weet man niets van

gieterijtechniek kan men gemakkelijk inzien dat het een

knap stukje van passen en meten is om bijvoorbeeld de

1088 platen van de schacht, alle bovendien nog aange-

past aan het conisch verloop van de toren en aan de

plaatsing van de vensteÍs (afb. 4), tot een strak geheel te

laten aansluiten.



In de bestekken werd dan ook steeds de bepaling opge-

nomen dat de segmenten per etage, dus vier lagen van 16

segmenten aan de fabriek moesten worden voorgemon-

teerd om door een controleur van het Loodswezen vóór

de verzending te kunnen worden gekeurd.

Afbeelding 5 toont enkele details van de flens-boutver-

binding, respectievelijk van de vloerplaten met de

schacht, van de vloerplaten onderling en van de

schachtsegmenten. De afstand tussen de bouten is onge-

veer 18 cm en men ziet dan ook in een oogopslag dat daar

vele duizenden van zijn nodig geweestl

De voegen werden gedicht met ijzercement, een speciaal

mengsel van kalkmortel en ijzervijlsel waarmee een

duurzame en waterdichte aansluiting van de platen werd

verkregen. Daar was 6000 kg mee gemoeid, maar er is

dan ook na die 100 jaar nog geen sprake van lekkage.

Zoals de doorsnedetekening(afb.3) laat zien, heeft de

kuip de vorm van een naar boven toe smaller wordende

koker die eveneens geheel uit gietijzeren segmenten is

opgebouwd. De plattegrond is echter rond; de omtrek is

in 8 platen verdeeld, thans echter 2 lagen per etage en

wederom gestapeld in halfsteens verband. De kuipplaten

zijn dus van een geheel ander type dan de schachtplaten

en ook dat moet veel van het vakmanschap bij de gieterij

hebben gevergd.

De 16 vloeren vormen een ware legptzzel. Aan de

buitenomtrek vinden ze aansluiting aan de 16-kantige

Afbeelding 6

schacht, maar aan de binnenomtrek steunen ze op de

flenzen van de ronde kuip. Weliswaar zijn de vloerseg-

menten volgens een identiek patroon samengevoegd,

maar de afmetingen zijn voor elke etage verschillend

omdat de toren naar boven toe immers smaller wordt.

Afbeelding 6 geeft een indruk van de listige vloercon-

structie, gezien van de onderkant. De platen zijn ook nog

voorzien van versterkingsribben en mede door de ge-

koppelde flenzen is de vloer aldus "zelfdragend" en

heeft geen extra onderslagbalken nodig.

Het oog wil ook wat

Voor kunstkenners is het aardig om te zien dat de

bouwtechnische constructeur die toch allereerst de

zuiver technische taak kreeg toebedeeld om een licht-

bron van bepaalde sterkte (hier dus agn. van de "eerste

grootte") op een bepaalde hoogte te plaatsen, niettemin

aandacht heeft besteed aan het architectonische aspect

naar de toen geldende smaak.

De toegangsdeur (afb. 7) en de vensters (afb. 8) zijn
gotisch van vorm; grappig is dat de degelijke Marine het

praktische aspect toch heeft laten voorgaan. Bij de ven-

sters die het meest van regen en storm hadden te lijden,

heeft men naderhand het tuimelraam vastgezet en de

ornamentale glasruit in het gotische bovengedeelte ver-

vangen door een patrijspoort (afb. a).

Ook de gietijzeren wenteltrap (aÏb. 9) is sierlijk uitge-

voerd, maar het is natuurlijk wel de vraag of dit de taak

van de torenwachter die minstens een maal per dag (of

nacht) de 264 treden op en af moest, zal hebben verlicht.

Verbindilg der rtoel1ilaten op

Hoekverbiniling (ol%)

Afbeelding 5



Daar de giettechniek een grote vrijheid van vormgeving

biedt en in het bijzonder gietijzer zich voortreffelijk
leent voor ornamentale doeleinden, spreekt men met

betrekking tot die periode wel van "gietijzer-architec-
tuur". De torens van Scheveningen en van IJmuiden
geven daarvan ook fraaie voorbeelden te zien.

Een paar ciifers

Het metaalbedrijf Penn & Bauduin is in 1843 opgericht.

De gieterij dateert van 1846 en uit de nog bewaard
gebleven geschriften blijkt dat reeds in het daaropvol-
gende jaar opdrachten voor de Marine werden uitge-

voerd. Die relatie is ruim een eeuw blijven bestaan en in

de boeken wordt dan ook veelvuldig melding gemaakt

van werkzaamheden voor de Kustverlichting en het

Loodswezen.

Penn & Bauduin heeft behalve de toren van Den Helder
ook nog de hoge en de lage vuurtoren te Hoek van

Afbeelding 8

Holland gemaakt (resp. in 1893 en 1899, tengevolge van

het Maasvlakteproject buiten gebruik gesteld in 1974

resp. 1967) en in de periode van 188 1 tot 1888 ook nog 4

voor Ned. Indiê. Daarnaast nog talloze boeien, haven-

en oeverlichten langs de Noord- en Zuiderzee.

De platen van de schacht wogen in totaal 352.500 kg, die

van de kuip 66.700 kg, van de vloeren 73.500 kg. Alleen
al de wenteltrap heeft een gewicht van 11.100 kg en

inclusief alle andere delen zoals de toegangsdeur, de

vensters, balustrade e.d. was er met de hele levering

506.100 kg gietijzer gemoeid.

Om alles aan elkaar te schroeven waren 2t.446
moerbouten nodig. Daar voor elke bout 2 gaten moeten

worden geboord en we de fundatiebouten, de oogbouten

aan de buitenkant van de schacht (ten gerieve van het

schilderwerk), de bouten voor de montage van de lanta-

ren e.d. nog niet eens hebben meegeteld, is het zeker niet

overdreven het aantal te boren gaten op meer dan

43.000 te schatten. Het was dus wel zaak voor de gieterij

de samenstelling van het ijzer zodanig te kiezen dat het

materiaal goed bewerkbaar was.

Van elke toren moest altijd een koperen model op schaal

1 : 40 worden bijgeleverd en de fabriek had daar/ 300,-
voor uitgetrokken. Het is op het ogenblik in het bezit van

het Rijksmuseum te Amsterdam.Afbeelding 7



Afbeelding 9

De kosten

In het "Berekeningenboek I873-I875" van de nieï zo

lang geleden opgeheven gieterij van Penn & Bauduin is

de in fraai schoonschrift gestelde en 15 december 1875

gedateerde kostenberekening te vinden van een "IJze-

ren lichtopstand of Kustlichttoren te Kijkduin".

De gietstukken zijn in de loop van 1877 aangevoerd

blijkens een in het kasboek vermelde post: 26 april1877 ,

vrachtkosten van het transport per schip "Eendragt" van

2 verdiepingen vuurtoren naar Den Helder à f 160,-
(dat moet dan ca. 60 ton zijn geweest). Na algehele

montage, betimmering, verfwerk enz. is door een andere

leverancier de laniaren geplaatst en zo kon op 1 april

1878 het licht worden ontstoken.

De offerte beliep (dus zonder fundatie en lantaren)

f 71.200,* en het is aardigzo niet leerzaam enkele pos-

ten uit de calculatie te lichten.

Voor de fabricage in de gieterij, dus inclusief het boren

van al die gaten, de voormontage en het klaar maken

voor het transport, werden 4000 mandagen uitgetrokken

à f 2,- per dag. De montage werd als gebruikelijk hoger

gekwalificeerd, want daarvoor werden 1300 mandagen

berekend tegen een dagloon van f 3,-.

Het gietijzer werd gewaardeerd op f 6,82 per 100 kg,

ook voor die tijd uitzonderlijk laag.

Op de netto kosten was 10% winst en 3,5u/" onkosten

gezet, alsmede merkwaardig genoeg nog eens l07o voor
"diverse uitgaven". Vermoedelijk was daar de overhead

in begrepen.

Ook als we rekening houden met de aanzienlijke waar-

dedaling van het geld in de afgelopen 100 jaar, zijn

sommige bedragen, vooral die overwegend uit loon be-

staan, verbazingwekkend laag. De specificatie is erg pri-
mitief en er kan geen beeld uit worden verkregen van wat

we tegenwoordig de toegevoegde waarde noemen.

Dat is erg jammer want er zi jn nergens meer gegevens te

vinden over de gevolgde fabricagemethoden, dus over de

wijze van modelmaken (voor elk gietstuk van bepaalde

vorm en afmetingen moet eerst een houten model wor-

den gemaakt, in dit geval dus enige honderden!), de

vorm- en smelttechniek, de nabewerking e.d. Een wat

nauwkeuriger calculatie had daarop enig licht kunnen

werpen en wie weet hadden de tegenwoordige con-

structeurs en gieters nog iets kunnen leren van de werk-

wijzen die zo'n uitzonderlijk resultaat hebben opgele-

verd.

Informatiebronnen

In de literatuur over vuurtorens wordt over de toepassing

van gietijzer als bouwmateriaal meestal niets of
hoogstens slechts terloops melding gemaakt.

Schrijver dezes heeft in drie vervolgartikelen in het

maandschrift "De Gieterij" een overzicht gegeven van

de historische achtergrond, de constructie en de omvang

van de Nederlandse produktie van gietijzeren vuurto-

rens in de 19de eeuw, namelijk in de nummers mei en

december I975 en juli 1976. Alle geraadpleegde bron-
nen zijn daarbij vermeld.

Verder heeft mej. drs. L. Crommelin in 197 5 een scriptie

opgesteld over de historie en de architectuur van onze

overwegend in de 19de eeuw gebouwde vuurtorens in

het algemeen.

Het is de bedoeling, mede ten geleide van de tentoon-

stelling over de vuurtorenbouw die eind 1978 en begin

7979 in het Rijksmuseum te Amsterdam zal worden

gehouden, de resultaten van beide studies in boekvorm

te doen verschijnen.

Diegenen die een bredere belangstelling hebben dan

alleen voor de Nederlandse vuurtorenbouw, kan de vol-
gende recente uitgave van harte worden aanbevolen:

Douglas B. Hague and Rosemary Christie: Lighthouses,

their Architecture, History and Archaeology. Gomer
Press, Llandysul, Dyfed, SA44 4BQ, U.K.,197 5.

Maart 1978 H. van Suchtelen



Gietiizeren vuurtorens langs de Nederlandse kust

(Ontleend aan de gegevens van de heer H. D. Huis en mej. drs. L. Crommelin)

bouw-
jaar plaats vorm gieterij opmerkingen

1856 Renesse S-zijdig Fnthoven 1915 opgeblazen

1862 Ouddorp 8-zijdig Nering Bógel 1911 afgebroken

1867 Breskens 8-zijdig F,nthoven

1875 Scheveningen 1,2-zijdig Nering Bógel

1875 . , Westkapelle (laag) rond Nering Bógel
1877 " Den Helder '1.6-zijdig penn & Bauduin

1878 IJrnuiden (hoog) rond rschretlen

1878 IJmuiden (laag) rond ' 'iSchretlen zie Vlieland

1880 Ameland rond {'Nering Bógel
1893 Hoek v. Holl. (hoog) rond : Penn & Bauduin t97 4 buiten gebruik gesteld

1899 Hoek v. Holl. (laag) rond Penn & Bauduin 1967 buiten gebruik gesteld

1909 Vlieland rond 1 Schretlen ', 
")

*) bovenstuk van de lage toren van IJmuiden, in 1909 door Penn & Bauduin overgeplaatst.

De uitgave van deze beschrijving is mogelijk gemaakt door de medewerking van de zijde van de

Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici (NVvGT) en de

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNEG).
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d.e restanïtr: \ra,r: dsii ïirittenbi,tï:êï safssv*e:t "l*i)*$ m. Ín ree }5-ggeno

De vrceg**t: i).ê,nidÍ.jríngsn d.at er.'&&n *nfr* jeuntsn íetlm g*lre*:rrle r:tsÍnurr--:n uj-t *e
dertj-e:rdÊ €*ulro

ï)e h*rk j-n ])en li::rer3 gaÍ't"ranelÍ"ji,r Í.r:'ï?** toes*enmingt*t het *pntel3"en Yar:

e*::r t.'+e*{:*,1 vutg::hr,rk*ns ae"rr ti"* n:*nd. :r*rl d"e }'Ïaaso

ï]i.j {ï* fu:*ctàr* vá"$ d* vuur}:r*.ak ui* *te'Lí$d 3ag ** neurl"::uli &.e€:r sp de'b+.u.k *irt
h*y:l*ann;i-:rgsteke*y d+n *p h*t. ils*:rin gest**k*e "k.*:le:'j'qurir$ i{*.aïltr's.n lï,er i:j"*}r**

hus"rhelid. sterli afl:llniiel":Ljk uno rËatr:. tir: wÍr:d.r'i*htí.n9.
li* sr:**re nneigat*:t .k::egeffi J-&.ter hrlri rruu::ïi':.nk d.a:n d,c ï'lïaa*rlcr:d.

F* bsiren* c,i; de visire"{:s}1aa.;*r*n li*}:rsvr:r:i:r.SeIï *n K-nti,':!"jk u-t.in vart jonge::e 11e*

tum dan di* lang;s ci* gr*'i;rl .ïs*r$ÊS*ï.i d* ll*hcl"fi.eo.fïclti i{*a*d"iep xï:: her!'rrÏ"j-s;,o



Vaq d.e Seheve:rlngs* ;rulï*h&e.k zijn Ër SgËqïens"dis uÍ 1531 dete.3-e:i.'.r ' ,;t, ,.: :
Ëe iroste:l .yan *ít vi,:rrr w*rd*ri onrqe*sLa.fren over de stuurl"ie$en ven d.B ,?issere:-

I

vaartuigen, {str:urman w{Ls i"n áÍe tÍj$ itetrntí'Je *ïs seh;'.Fpeï nu'}; '

Ook in Schever:ingen'".,erd hel: yur:r gemaakt "ntt stcr,nkool, vaRd"ae.r àzii 6d::, vrul
rl

de str4ten uit h** *ude d*rp i:r d* ri*i:.ting "sr&àr t1.e,-cude vuu.eb*a,k Sesteên

hesft nos steed^s d.e n&&m ntlicl-srlvia€*&s1{t$" he*ft a

ïïet tlien# toË -best**nd.t.= bal*ss fn ïic.t'*rij?;* éat 'tYr:tr*baak" .h*et, werd in
gebouwd. ter ve:.van;írr3- va^n een eender Ïakenr
le mceste bekelte aijn verr**eeelÍjk reecls Íe qi"e 1Fe eeuw ontstpken*

$chevenÍngen iril
$oorc.ví jk 'ï444

1 s05

)

iiatwijk ruim vdór i 605

Zand"voort vddr 1705

'-ill jk aan Zee 18e ee'iw

Ilgmond 1616 {? vuren)
Feiten 1Be eeuwc ,

I*re'vu"rrrbakens: in, d"e k*s*p)-a*.te*n lang* iiet strand heuiden

lijkc ;.:etekenis ïe>sr het r'a* Lar:d Ïr*;*** v*n *íissersscÏ:*3:*n

belang :.{&ren v6oï he -* rierke*: iangs de kust.
I{et r*as d.e ]lrandarás cp'aiest*ïlernshu*iJ"ing, g*b*uw$:"n 15?4 al"s een hcge v.Í.**-
-k*nte *oren yr:* +*+ v***'*heegfs* dáe een algemene gaej.tr* i$nam, *,e$len-4q.}.iik

voorl,et ve::l.:eer tuseen llcorCzee *n Zuiti.erzee la,ter ook toor het verkeer
i

1.ange de kust
ïïet r,ras aanvani<eií;ll waarschi;niije ooli een v';urbaak, rflaa,r in d.e eerste irelft
va:: Ce ,1 $e eeu* nas dit niet meer i:e; 6e"ra1 o 

,

ïn18Ê6 s*ond í1e B::and.a::is er al-n *e* tore:L'v&n 4 verniepÍ*gen:net een *ent-
èakr terwljl zrcl: tr,'se v';.uxh'*"rens Ín r3.e d.uin*n bevonder: net eiseï*looïrr*rëho.
In het:elfde;ear-be::+:.t ïir*,la::d { dagi:e"}-eï:s eïi een vu;r'carak.
Vgor d,e navi8c.tie rs*riaci:t$ r.rex'd"s:: in '1S't* d.c volge$*Ê vureïi gest+oktl

nràèF acrr q'ïos*gso-

dajl fi,ar zLi van

I

:

.

i.g zeevuren * .Te*schetï.ing, YJ-:-eIand., liíjkr:li:in (Noord*ïie1"te.n*)n Ëgm*nd aan

Zeen $sh,*vq'*i::#s:r, BrÍ.ei3*1 G*enere*de, i'Iest*$sho1ákrÈn, !í*st*
[ap.ei le .

Ï1." Binnenvursse.An.n ii.* ],F€it' ,*p ff*-xken* op ïjrk, op Schoi,-landi aal het lJ*ord.,
1 Enlihuiasno ïia::lingenn L*;,:rn*v:, St*,voren, l'1*der:b!Ík, Hd*,m.,

IiTuidei, v,'orkdno BJ-+;rzl;I, tvtee aan heï I:earlen;:erneer, tlel*
levcetsiuÍs, ïf5"ïi.*nstadn íitr:-j*nsas* eat d.e .tlorri.tsche iiiLn

,: *.ari d"* .líreb, aa.n he't ffijp*, lleet*n, ï'ecasten ZierÍkzee,
Í,lats*he Sat, aari Ce Costerssheid*u Za"ndkreek, Satl:., 1Í**re,

VLi s s j.ngen.



lus ! :e*vuren en ]0 binnenvurerr, Tieest kol*r:vuren, ap sonr'ii61+ pLe'r"tsen

*ubh*i pitgevoerd ter betere onderrohei.ding, *csis cA; Ter**ci:e11"ing* Eg-

rnon,,1 en'rleet-SchoL1wen.

ï'i+t *ncLsrsch,eid^en tla:r Éexe

rsn iritsrsoxd. vaÍtte vuï*n,
nruïsn v;as ni*t een"r*r-iCign a1"Le koier:lvur'ê!1 1$Ê"*

d"aaron i,ierden se cp sorni'iige pI'a*'tsen d'a'hbel u'j"t-

ge'voetd u

O*ig in d,e'ï9e *euw tf&ren vel"* r"an d.ee* vuï:sn nog steed's vissergv"l'::eno he-

haLve die te Eg*ond, *:i te $c.hevenÍn6en weLke in de lich{;enij'int van 1S24'

alS gg€YUïÊn nOráer: opËlêS*Ye$, d'tlnr,* gg ?-rranclden iedere '*achtr soliA* re

v*t nut we.re* Yoor de verkenning van d'e Ïíederland^se kuet'

,ïet Linht van Scherrenindeli Has *oen sínds'Í80? e'en net olie gevoed' )"4ru51*

j.Í*htr r,r*,* een hele verbeterÍng wa.s op hei kol*npuurl dat ve3,1'e van ide*

aá3 wasn

ïn ïgnion.à '*crden toe:: ncg tw*e etesnkoS*nvur€n ,àestookt op vierkante t*-

,,ï"]*r,otr*r 1Gi4 werilen eeze vervana€n c*cr "t-wee stílstaancïe geLi-;ke1Í;k

]reldey." d**rbrand.end.e Lenti*uiaàr* lampi-Íchien, st*ianrle dese I'i+}:t*n *p *x*

prcssíeV*11ji: dae.rteie ge'notlvd"e tcrenE, veri'riitl'erd 'ran eJ'ks'ar -q1"i ÏÈ*d* ef -
j-Ën '.

ïq ïic$::dslijlte t*r*n;e *er ere Yan Se lti te kla'*se J*t' van Speyilt*'*5"e

ej.*h rq*t dq *n6er zijn t,evei. rijnd* lre,::ann*er'Foot no. ? op i fe"Pr';ari 18)1

rro*r.rfu::*trerFen l-i6:ver in d.e }u*ht Làct *pri"ng*n ctan dat *nse.;1aË een vÊr*

r;ed.*ring or..rlerging-, v*rf raaid en hesrt" tct *p hede* d'an **k; *e *ren iBeykrs

in ron

le ance::e toren besteat rl-i niet rijee:t, let 1:chb di'.Êrr*p'*reri in 1319 g*-

C.*ofd.r r,r&s.rnË. de toren in 1915 is afg*"+roken.

.ïn ïS?? zijn de liei:t*n vÍi.n igmcnd Íio,;ïr&n i*i* in rocs verandevdn !:*tgeen

*asenhlr:g inet het oitsteken van tllse r",j-tt* g*i^*:da3.i*.ht'en t*"D*-.r. *e' lisord"*

reel::aveu ï:rj Ï.ït.irii*enn

Het h*ete.e,n v$.it tu*e par*n g*lijke ]i*i:ter: j'* elxaars n.ai:Íi?:*jC rsu t**
tiaodlct'hige tesl-iseingen hebbsn kunneir LeÍd'en'

Ct'iistr*eks 1fi5S werd i:.e* optielr te it,;Ï"B Ë€rssii.Bn ter be6*3eidÍ"rrg:re'n de nche;*

::".i;-:ï; -r- beccl:enen kan -vorr.ren, ,.,erc s*cter'
ï'fet cj"e Íntrede.tr*n iiet Lenrenstelsel" uerd" h** arog*ii";ï; s11t s'{ur *c* elrgen

ira.raliter te Eeirenr
i{un umtalS. groei,àe':.it tot 1} daar $*hie*:nsnnik*oËc ÀAela}:d', fii*rianê, ÏJ*
muid*:: en $oard.uÍjk erbij nijn gekomen en .ËvieLle uerrl ged**fd , '

.ilere vuren aijn langzamerhand. verïang*n rlo*:" ïenuenEtel.*;eïs, wa,erln rt* eÏ*+-

tri**he gloeil"a'rsp als lichtbr*n r+*rei* g;eïrruÍkt.

J



fo*n de electri*J.t*lt vêsr d* energievosr*ienÍrig kon zorgd.ragen, werden

Ce torens nog hogero de lichtbron nog Fterker êri d"eerrr,ee we.rd opnieu,o de

reíkwijdte ver4root*
r1e iLsnï*n vo*r l,ïmsÍd.en lg-aren ac licogo riat xe cck vêoï orerk*nnrn$ *p grfr*

te afstand. geechikt +rax*n*

Rond.e Íjxeren torens wertien gebcuwd. vclgens e*n synt*ern. ti.at het eerst ep

Janaica uerd ioeg*past Ín '184CI"

ïJe cerete vuurtcren Ír: Se<ierl+nd volg:ens Si-t syetecm gebcuwd, was het lage

tÍcht op lfoorC-Sch.ouwen ( t g5* ) .
llae,rna heef,t hét d"e 'bcuw van e*enen torens vrÍjwel geheel verd-rongen,

Uct oree*reeks 1S?6 waren d.cze t*sens ste*ds aos, a*htn twaal"f' of sestieut*
I:entig ir*tge*:i sa::'renhixg me* de *phauw uÍt gÍeti;reren pLatanl die met hcu-
ten a*.n elksar r,-reren bevestigd,
ïn 1$,fd werd het kennel:-jh rnogeLijk d.e platen net een lrepaaidc k::omtestrsal
t* giete::o w*.erd.oor: r'$Lkonsn ronde torene werder: verkresen,
.ïï,tar de v*rm van sulke gie*i.j6êrËn rcoran.$ is rlne te i:*paÏ-ex in selhe peri*
ode ue aijn gebouwdo

Fij S*heveningea ws,s seeds in 1S?5 een twaai-fkantige gietijueïen toren ge*

b*uvd, waercï] het e*y:ste draail"j.eh* aal'r *e ÏíoL3-andse kust vr*::* ontstokes:*
lr-et vertosndà elke mj-nuut een witte eli son ::ode echittering.
Bij i{uisd"uinen is +*k sotn tcren gebouwd, w*}.ke op 1 apri} 1S?8 voor het
ee::st in ge'uruik were1 Sen*men, met een ul* va*t licht.
IJe*e toren ldeË met 55* meter ó* hocgste FïederLand.se vuurtcrer: tc* d* in
*:"e:iststelling van de nj-euwe ioren op d"e ï{aas.r}akte die 6f n:eter hoogi is.
ïïet l"ieht te ïlui*duinen ís nj"et zoals het Ílshev*ningse anstaan uit een vis-
serelisht wÊ,nt vïsÊgër mnest*n juist daÍir de *cliepex rro*r Ànsterd.an en d* -

andere Zuiderseehav*ns langs d"e gevaarlijk* Iï.aak*g:r*nrlen l:íi:xenÏ*pen,
Re*d.s in 159$ hest'snd *r daartse aên vuu::'i:aak ws.&rop j.n *e wiit*orn;e*nden
8*n Ytt"i.tf hrand"d.e*

Ïa-q in 1S2Ê r,ieyd^ d.eze vqurbaak 'ver,lrsc.frsÊn *cor sen vuuïtsren.
"l* 4ar? -t- ,1 .ÍJ.r.ri ir:?i à6 c.iL"r: licÏ:t rr*r',r*.ngen door een s*il"stas.$d. catad.:"optrische 1ícht"
Ïlit Li*ht ï:e*ft bijnsr Êi ja.ar heet*.an, tr:tdnt d"e sestienkantÍge 6ietijs*r6s
torcn in gebruik kcn wsr*en g*ïïonen.

J, B*kker*
Di"r*ctoraat-G*n*raal. van het Ri"jksïoóàurqeseïr,

\
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