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2. Vlieland
Vuurduin heet de reu

zenlantaren die sinds
1836 op de kaart van
Vlieland staat. HIJ reikt
M meter hoog, Is rond.
roodbruin, gemaakt
van gietijzer en onbe·
mand. Ecn radar ont
breekt. Geopend In au
gustus: maandag tot en
met zaterdag van 10.30
tot 12 uur en van IS tot
17 uur. In september:
maandag tot en met
vrijdag van U tot 17
uur, zaterdag van 10.30
tot 12 uur. Toegang vol
wassenen /1,60; kinde
ren tot I~ Jaar 11.-, ver
dere Informatie Is ver
krlJgbaar biJ de voor
mallge kustwacht, tel.:
0~62l-1828.

Aan de oever van het
IJsselmeer prijkt sinds
18U de witte. dubbel ·
wandlg stenen toren
van Urk, een dertig me
ter hoog monument. De
vervroegd uitgetreden
kustwachter Koert Bak·
ker verzorgl rondleldln
gen door 'zIJn' toren,
waarin hiJ een beschei
den tentoonstelling
over kustverlichting en
plaatselijke reddings
brigade heert onderge
br acht. Geopend: maan
dag tot en met zaterdag
van 10 tot 18 uur. Toe
gang volwassenen /2,·,
kinderen en 6li-plu8s era
1 1,-. Tel.: 0~277-1~2.

5. Urk

Een samenwerking
tussen VVV, gemeente
en een buketbalclub In
Den Helder leidde ertoe
dat vuurtoren Lange
J aap sinds viJl Jaar In
de zomer ia opengesteld
voor publiek. De zes -
tienkantige, roodbruine
gietijzeren toren stamt
uit 1877. De top bevindt
zich op ~7 meter hoog
te, die Is te bereiken vla
26~, eveneens gletlJze·
ren. treden. Tot en met
29 augustus Is Lange
Jaap dagelijks geopend
van 11 tot 16 uur.
Voorts nog op t . ~, 11 en
12 september. Volwas 
sen en bet alen 1 2,~O, kin '
deren mogen voor / l,M)
omhoog. Nadere Infcr
matle verstrekt de VVV
Den Helder. tel.: 02230·
2M44.

3. Den Helder

Het Van Speyk Monu
ment In Egmond (1833)
I. opgetrokken uit bak
en natuurstenen en 37
meter hoog. BezichtI·
glng Is all een mogelijk
op afspraak en In
groepsverband. Belang
st ell enden hiervoor di e
nen zich schrlltellJk
aan te melden biJ de
heer J . de BrulJn, Dir.
VMD. Vuurtorenweg
:\3·37. 2~3 XL Den
Haag. Op dit adres kun
nen ook verzoeken wor
den Ingediend voor be
zoekjes aan de vuurto-

.' ( nrena van 'Texel,' IJmul
\ , .... -den. NOQrdwlJk, Haam -

JI ,ate,~e I ç~ slkapèl1e'!A
De Brandaris op ' Ter
schelling en de trots
van Sch Iermonnikoog
ziJn niet toegankelijk.
Voor de vuur toren van
Sch eveningen geldt ee n
rege llng met het Sch e
ventnge Museunl.

• De vuurtoren en het Neder
lands KustverlIchtingsmuseum
zijn tot en met september ge
opend op zaterdag en zondag
van 13 tot 16 uur. Daarbui ten
op afspraak (tel.: 070
3674728). De loeg~ng Is gratis.

Jargon 'de kuip'. Vas be· .
sc hikt er weli sw aar over
een optie k en ee n licht,
maar het la hem allemaal
niet groot en spec taculair
genoeg om op rooate ver
J aard~ te kun nen vlam
men .' . 1 ""]l.l~"I.,. nn ...

M. 1Ir, Irl h

Beloning

Het einde van de kl1m be
hoort te worden beloond
me t uIIzicht op de Euro
meet en de hoogbouw van
Den Haag. Tijdens ons beo
zoek re ikt het zicht niet ver
der dan de kerk van Poel 
diJk. Pal voor ons staat ee n
van de negen lich tpunten
van de nieuwe ge neratie.
Een betonnen kolos , die
naaat dit gie ti jzeren menu
me nt klinkt a ls een archi
tectoni sch e vloek, De leliJk ·
held brandt 24 uur pe r dag,
Aan onze voete n liggen het
NS-station, de aanlegste iger
van de veer boot naar Enge
land en de moestuin van
DIk van Dam, Ironisch ge
noeg de man die tw intig
Jaar ge lede n op deze plek
voor de laatste maal het
licht uitdeed .

.,

De gletlJzeren toren van Ameland
Is rond, rood-wit horizontaal ge
streept en gebouwd In 1880. Het
lIchtkarakter bestaat uit drte schtt 
leringen per 15 seconden. Het ge
vaartc Is ~ meter lang en beval
een radar. Tot en met eind oktober
Is het dagelijks van 10 tot 16.30 uur
mogelijk er op bezoek te gaan. Ook
zijn er In deze periode avondopen
stelllngen, op maandag. woensdag
en zaterdag van 22 tot 2~ uur, De
toegang bedraagl 12,60 voor vot 
waseenen en J1,60 voor kinderen tot
12 Jaar, Voor nadere Inlichtingen, • Vuurduin Vlieland. FOTO POLITIE
tel.: 0~191·~n03. LUCHTvAARTOIENST AFQ. LUCHTFOTOGRAFIE

Geopend voor publiek
1. Ameland

uitleg ove r h-et onts taa n van ders . Op de ee n na hoogste
kustverdedlglng. Vas vertelt etage bev indt zich de In or t-
dat schipper s zich aanvan- glne le staat nagebouwde
kcllJk orlênteerde n op na- uitkijkpost van de vuurto-
tuurl1Jk e kenmerken In het renw achter . Wat opvalt Is
landschap, zoa ls ee n duin ot dat de a mbte naar zijn taak
hoge boo m. In de late Mld - in ee n bedo mpte ruimte
eleeuwen begon de m ens m oest vervullen. .

met de bouw \fIiH 'Wi\NthmtP·1I j lU t'iHdt'kT'"cine pat r ijspoorten
ge herkenningspunten langs diende hiJ het scheepvaart ·
de kust, zogenoemde zeeka - ver kee r In de gaten houden.
pen. 4 Het . stoken van ee n De gietijzeren wanden ee r-
vUurtje opoee.~. zeek a ap )"as gen voor weinig arbelds-
de volgende stap naar het vreugde bezorgende te mpe-
ons taan van de vuurtoren. raturen . 's Zomers ts het er
Nederlands oudste vuurto- bloedheet; In de win ter Ijs·
ren la de Br andaris van koud. En dan te bedenken
Terschelllng, gebouwd ln dat de toren tevens het
1694. woonhuls was van de toe-

Werd het scheepvaartver- zichthoud end e ambte naar .
keer aanvankelijk door vuur Niet all een op het gebied
op het juiste spoor gezet , van klimaatbeheersing
rond 1780 ded en de zogeh e- moest de vuurtore nwa chte r
ten agandlsch e lampen en creatief ziJn. Ook het dage-
spiege ls hun int rede. De ee r - IIJks tenue vergde enige Im-
ste grote, door oliel ampen pr ovisatI e. Een aangekl ede
verlichte toren bevond zich etalagepop la at zien dat de
In Oostvoorne. De expos itie Sch ots e vuurtorenwa chte rs
op de begane grond toont de van over he idswege In een
ontwikkelingen van spiegel etarus verlenend unlform
naar getrapte lens (optiek) werden gehesen . Het Neder·
en van olle- en gaslamp landse RIJk was niet zo gul.
naar elekt ri sche verlichting. Vuurtorenwachters, toch

Op de bove netages zijn trotse mensen die zic h van
kleine. doch aardige ten. het gewone volk wild en on-
toons telllngen Ingericht ders ch eld en, moesten In Ne-
over IIcht- ot vuurschepen, derland voor hun eigen gar-
optie k, com munlcatle-appa- derobe zorgen. Dit leidd e
ratuur cn 'vlsue le wind- en vaak tot vcrrassende combl-
st ormseinen ', herinnerend nettee a ls een pet van het
aan de tiJd dat er nog geen Loodswezen op ee n Jasje
'waarschuwingen voor de van de Marine.
scheepvaart' bel tonden op De laatste wentcltrap
de Hilv ersumse radlozen - leidt naar het lichthul s; In

\ I

• FOTOZWANEVELD

Duizenden houten

De dertig meter hog e
vuurtoren Is geheel opge
bouwd uit gletlJzeren platen.
die met duizenden bouten en
moeren aa n elkaar ziJn ge
kopp cld . De eveneens gletlJ ·
zeren trap wentelt langs
verscheidene plat eaus, dle
naarmate je hoger komt
steeds kleiner worden .
Daarop heett Vas ziJn col
lecti e uitgestald.

De presentatie beglnt op
de begane KTond met een

Hoek van Holland naar
Kijkduin en naar het Ma rt 
tlem Bultenmuseum a an de
Rotterdamse Leuvehaven.
De toren aan de Wlllem van
Houtenstraat stond leeg I en
drelg~e te ,w,orll en ge~oqpt.
Als IS·JiI'rlg'Jol'll!'ét jeIslhr.e
Ik de '."d~.I~eent" H~e
van Holland aan ' met miJn
plan om hem op te knappen
en er ee n museum te vestt 
ge n. Aanvankelijk hield ' de
gemeente de boot a f, maar
nadat Ik twee Jaar lang
bleet volhouden kr eeg Ik het
groene licht. Ik ontving
tweehonderd gulden start
subs idie,"

Sinds 1983 ol/erde Vas al
ziJn schoolva kantie s en
vrije tiJd op aan deze uil de
hand gelopen hobby. Nog
steeds Is hiJ er trouw elke
zaterdagmiddag aanwezig
om het publiek te ontvan
gen.

• Ren6 V••,
behaarder van
het Hoek..
Kuetverllch
tlng.mu..um:
"AI. verzam...
loor Ie er niet.
mooier dan
aan eigen
vuurtoren In
de collaclle te
hebben,"
FOTO JACQUELINE

DE HAAS

Veel indruk

D oor de komst van moderne na
vigatiesystemen hebben vuur

torens de ltuuste decennia aan be
tekenis ingeboet. Toch vervullen de
gietijzeren en bakstenen blikvan
gers van de Nederlandse kust nog
altijd een functie als herkennings
punt voor zeelieden en pleziervaar
ders. Enkele vuurtorens zijn slechts
af en toe bemand, andere doen nog
dagelijks dienst. In sommige plaat
sen is het mogelijk een kijkje te ne
men. Op deze pagina een inventari
satie van het aanbod en het verslag
van een bezoek aan het Kustver
lichtingsmuseum in lloek van Hol
land.

door NICO HEEMELAAR
HOEK VAN HOLLAND - Het had

maar weinig gescheeld ot Hoek van
Holland was ook zijn laatste oude
vuurtoren kwijtgeraakt, Dankzij een
l~-jarlge scholier. die In 1981 met het
Idee kwam er een kustverllchtlngsmu·
seum van te maken. Is het gebouw tij
dig gered van de sloop,

Het Jochi e van toen - René Vas - Is In
middels 27 jaar en al een decennium lang
beheerder van toren en museum. In al die Ja 
ren heeft hiJ nog niets van zijn vuur verlo
ren. Op 18 februari 199t Is het precies hon 
derd Jaar geleden dat de toren In gebruik
werd genom en. Als het aan hem ligt schijnt
het In onbruik gera akte ge-
vaarte op die datum weer
zijn licht over dorp en Wa-
terweg. De Jong e beheerder
hoopt voor deze dag te be
schikken over een grote
lens. die nu nog In de kel
ders van het Directoraat
Generaal Sch eepvaart en
Maritieme Zaken In RIJs ·
wiJk ligt, Het doorzettlngs·
vermogen van de Hagenaar
kennende lukt hem dat
hoogstwaarschijnliJk.

De Jaarlijkse vakantie
met ziJn ouders naar Ter
schelling bracht René Vas
op Jonge lee/llJd In de ban
van de vuurtoren.•.De Bran
daris op Terschelllng heelt
als kind veel Indruk op miJ
gemaakt", zegl hiJ. "Ik vond
het prachtig als miJn vader
miJ '8 av onds meenam naar
de duinen om vanaf daar

L-'t~::;nu"""cht' l ' vän'~'d,,l l vuurtoren0' e zee en' het etland te
zien s hljnen." ,

Omdat de kleine René
zich op r egenachtige vakan
tiedagen zou kunnen verve
len spoorde vader Vas zijn
zoon aan om de bakstenen
toren van Weat -Terschelling
met luciferhoutjes na te
bouwen . Het zou het eerste
model worden van een om
vangriJke collectie vuurto·
rens, bakens, kap en en llcht
schepen op schaal. René
Vas groeide alr as uit tot ee n
verzamelaar van all es wat
met het onderw erp kustver
lichting te maken heelt.
Hoewel hiJ geen eigenaar Is
van de oude vuurtoren aan
de Nieuwe Waterweg be
schouwt hiJ dit gebouw als
het pronkstuk van ziJn ver
zameling.

Vas: "Deze toren heeft tot
september 197t dienst ge'
daan. De wijziging van de
havenmonding en het op
spuiten van de Maasvlakte
maakte een nieuw kustver
Itchttngssysteem noodsake
llJk, De gietijzeren vuurto
rens van weleer werden ver
vangen door negen nieuwe
kustlichten . Tw ee van de ou
dt; torene ziJn verplaatst uit

Vuurtoren als verzamelobject


