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Navigeren door het Schulpengat
deel 2

door Peter Kouwenhoven

Het Marsdiep, het zeegat tussen de kop van Noord-Holland en Texel, is al eeuwenlang 
een belangrijke toegang tot de Waddenzee en de Zuiderzee, nu het IJsselmeer. 
Vanaf de Noordzee leidden steeds veranderende vaargeulen naar de ingang van het 
Marsdiep. Heden ten dage zijn dat het Molengat en het Schulpengat. Het Schulpengat 
is al die eeuwen redelijk stabiel gebleven. Langs de kust van Noord-Holland, 
tussen Callantsoog en Den Helder, en op Texel staan en stonden diverse kapen en 
lichtopstanden om de scheepvaart door het Schulpengat te geleiden.

In deel 1 van dit artikel zijn de kapen en lichtopstanden 
langs de kust van de Kop van Noord-Holland beschreven. 
Deze bakens hadden als doel om de scheepvaart door het 
zuidelijk deel van het Schulpengat te geleiden. Voor het 
noordelijk deel staan en stonden op de zuidwestkust van 
Texel diverse bakens. Het oudste nog bestaande baken is 
de kerktoren van Den Hoorn.

Kerktoren als dagmerk
In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
opgericht. Dat is ook het jaar waarin de kerktoren van Den 
Hoorn officieel in gebruik is genomen als baken voor de 
scheepvaart. Dat betekent dat vanaf die tijd de positie 
van de kerktoren en de richting van de bakenlijn op de 
paskaarten werd aangegeven. Maar ook voor die tijd zal de 
toren als dagmerk dienst hebben gedaan.
De kerk is gebouwd in 1425. Pas vijfentwintig jaar later 
is de kerk van een toren voorzien. In 1646 is het koor 
afgebroken en vervangen door een rechte muur, waardoor 
de kerk zijn huidige vorm kreeg. De vier muurankers geven 
samen dit jaartal aan.
In de VOC-tijd lag het kerkje midden tussen de huizen. Het 
was een tijd waarin het vissersdorp tot bloei kwam. Het 
Marsdiep werd intensief bevaren door handelsschepen en 
de oorlogsvloot. Loodsen waren onontbeerlijk voor het 
geleiden van de schepen door dit lastig te bevaren zeegat. 
Den Hoorn lag in die tijd dicht bij de kust. Vlakbij lag het 
hoogste duin van Texel. Hier stond men voortdurend op 
de uitkijk, speurend naar schepen die de begeleiding 
van een loods nodig hadden, voor het invaren van het 
Marsdiep. Zodra er een schip in zicht kwam ontstond er 
een wedstrijd tussen de loodsen. Degene die als eerste het 
schip wist te bereiken had de klandizie.
Het loodswezen bracht voorspoed in Den Hoorn. In 1781 
woonden in het dorp 99 loodsen. Tot aan het begin van de 
negentiende eeuw was het beloodsen van schepen een 
economische factor van betekenis. Door de aanleg van 
het Noordhollands Kanaal (1819-1824) en het Noordzee-
kanaal (1865-1875) nam de scheepvaart over het Marsdiep 
drastisch af en daarmee ook de klandizie voor de loodsen. 
Het instellen van een rijksloodsdienst voor het zeegat 
van Texel in het midden van de negentiende eeuw, gaf de 
genadeklap voor de particuliere loods. Door de terugval in 
het loodswezen nam het aantal bewoners van het dorp af 
en werden veel huizen afgebroken. De eens aan weers-
zijde bebouwde Kerkstraat raakte bijna geheel ontvolkt. 
Dat de kerk bleef staan was vooral te danken aan zijn 

functie als dagmerk. Men deed er alles aan om deze func-
tie te behouden. Het departement van Marine betaalde 
de gemeente Texel voor het onderhoud van de toren. 
Toen op 4 oktober 1893 de spits van de kerktoren door 
blikseminslag afbrandde, is deze onmiddellijk vervangen 
door een houten raamwerk dat dezelfde vorm had als de 
oorspronkelijke spits. Op 15 juni 1894 werd in Berichten 
aan Zeevarenden gemeld dat de spits weer in zijn vroe-
gere gedaante was hersteld.
De kerktoren heeft tot 1966 uitsluitend een functie als 
dagmerk gehad. Pas in dat jaar is er een licht geplaatst op 
de toren en werd hij een vuurtoren.

Lichtenlijn voor noordelijk deel Schulpengat
In deel 1 van dit artikel is beschreven dat in 1864 de eerste 
geleidelichten werden geplaatst langs de kust van de Kop 
van Noord-Holland. De stenen vuurtoren op het Fort Kijk-
duin en een nieuw geleidelicht bij Huisduinen vormden 
een lichtenlijn voor het Schulpengat. Het verklikkerlicht 
Falga gaf door een overgang van wit naar rood licht aan 
dat de lichtenlijn moest worden verlaten, om vervolgens 
meer naar het westen te sturen. Schippers werden daar-
mee de duisternis in gestuurd, want op de zuidwestkust 
van Texel stonden in die tijd geen lichten. Dat veranderde 
pas in 1872.
Op 28 mei 1872 vond de aanbesteding plaats voor de 
bouw van twee ijzeren geleidelichten bij de Mokbaai 
van Texel, voor geleiding door het noordelijke gedeelte 
van het Schulpengat. Het hoge licht werd geplaatst op 
de Schilbolsnol, aan de noordkant van de Mokbaai. Het 
lage licht kwam op de Stuifdijk, aan de zuidkant van de 
Mokbaai. De lichthuizen van beide opstanden waren 
rechthoekige ijzeren kasten, met een gleufvormig raam 
aan de voorkant. Bovenop de kasten was een walmbol 
geplaatst en aan de zijkant zaten beluchtingsgaten. In de 
kasten stond een optiek met een olielamp als lichtbron. 
Op 9 oktober 1872 werden beide lichten voor het eerst 
ontstoken. Het verklikkerlicht Falga gaf vanaf dat moment 
de overgang aan van de zuidelijke lichtenlijn naar de 

Het kerkje van Den Hoorn omstreeks 1939.

Een zeekaart uit 1935, met daarop de lichtenlijnen voor het Schul-
pengat. In 1914 kwam er ook een lichtenlijn voor het Molengat.

De lichtopstand Schilbolsnol in 1913. De ijzeren kast op poten is 
het oude hoge licht uit 1872. Daarnaast staat een Blaugastank.

De oude en nieuwe lichtopstand Stuifdijk omstreeks 1913.
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noordelijke lichtenlijn. Deze moest worden gevolgd totdat 
het licht op het Wierhoofd van Den Helder, bij de ingang 
van het Nieuwe Diep, zichtbaar werd. Daarna moest 
oostwaarts worden gekoerst, richting de rede van Texel, bij 
Oudeschild.

Het Licht van Troost
Bij het hoge licht op de Schilbolsnol werd in 1872 ook 
een lichtwachterswoning gebouwd. Mattheus Mehl 
was de eerste lichtwachter. Toen hij in 1884 stierf werd 
hij opgevolgd door Klaas Teunisz. Troost. Ook de latere 
vuurtorenwachters waren afkomstig uit de familie Troost. 
Het beroep ging over van vader op zoon. Vier generaties 
Troost hebben de vuurtoren zijn naam gegeven: het ‘Licht 
van Troost’.
In 1912 werd naast de ijzeren lichtopstand van 1872 een 
22 meter hoge, opengewerkte stalen toren bebouwd, ter 
vervanging van het oude hoge licht. Daarop kwam een 
lantaarn met een Blaugasgloeilicht. De lantaarn produ-
ceerde een smalle lichtbundel, precies over de as van de 
lichtenlijn. De oude lichtopstand bleef nog even staan. Het 
is niet duidelijk wanneer deze is afgebroken.
In 1932 kreeg het Licht van Troost een sectorraam met een 
rode sector, om te waarschuwen voor de ondiepten bij 
Noorderhaaks. Dat vroeg om een ander type gaslantaarn: 

De van 1872 daterende lichtwachterswoning omstreeks 1913.

Het Licht van Troost in 1939, met sectorraam. De lantaarn van het Licht van Troost uit 1948.

De optiek en lampverwisselaar van het Licht van Troost in 1957. Het Licht van Troost omstreeks 1977.

het type boeilicht, dat rondom wit licht uitstraalt. Er was 
nog wel een versterkte witte sector langs de as van de 
lichtenlijn.
Op 14 mei 1940 sloeg Simon Troost de lantaarn van het 
hoge licht stuk, om daarmee de Duitse invaller te hinde-
ren. De Mokbaai was in de oorlog een gevaarlijke plek, die 
regelmatig onder vuur lag van de Royal Air Force. 
Pas in 1948 kreeg het hoge licht weer een nieuwe lantaarn: 
twee trommellensjes op elkaar en daaronder een bundel-
lens voor de versterkte sector. Het was voor het eerst een 
elektrisch licht waarvoor een aparte voedingskabel is 
aangelegd.
In 1956 kreeg het Licht van Troost een echt lichthuis, dat 
afkomstig was van de Emder Kaap op Rottumeroog, dat 
daar overbodig was geworden. Dit lichthuis had aan de 
zijkant een toegangsdeur, die voorheen via een ladder 
aan de buitenkant van de kaap kon worden bereikt. De 
toegangstrap van het Licht van Troost bevond zich echter 
aan de binnenkant van de opengewerkte toren. Daarom 
werd er een vierkant gat gemaakt in de bodem van de 
lantaarn, waardoor de lichtwachter naar binnen kon. Via 
de deur kon hij vervolgens de omloop bereiken, om van 
daaraf uitkijk te houden. Twee ramen aan de achterkant 
van het lichthuis werden dichtgemaakt, want het licht 
hoefde alleen maar langs de lichtenlijn zichtbaar te zijn. 
Het oorspronkelijk grijze lichthuis werd rood geverfd.

In 1959 werd de noordelijke dijk van de Mokbaai, het 
Molwerk, verzwaard. Daarvoor moest de van 1872 date-
rende lichtwachterswoning wijken. Er kwam geen nieuwe 
woning voor terug. Toezicht op het elektrische licht was 
niet meer nodig. Henk Troost was de laatste lichtwachter. 
In dit jaar zijn ook de voorbereidingen getroffen voor 
verplaatsing van de aanlegplaats voor de Texelse veerboot 
(TESO) van Oudeschild naar ’t Horntje.
In 1977 werd de opengewerkte, hoge lichtopstand 
gesloopt en vervangen door een 22 meter hoge stalen, 
groene buis met een rond lichthuis, bovenop een soort 
koektrommel. Het onderhoud van de oude toren was te 
duur geworden. Het rode lichthuis van Rottumeroog is 
gespaard gebleven na de sloop van het oude Licht van 
Troost en verhuisde opnieuw. Het is nu te bezichtigen in 
het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora, dat gelegen is 
langs de Pontweg, een eindje voor De Koog.

Het licht Stuifdijk
In 1912 werd ook het licht Stuifdijk vervangen. Naast de 
ijzeren kast van het oude licht werd een nieuwe openge-
werkte ijzeren opstand geplaatst, met een zelfde lantaarn 
met gasgloeilicht als het hoge licht. Net als op de Schil-
bolsnol is de oorspronkelijke lichtopstand nog even blijven 
staan, ook al werd hij niet meer gebruikt.
In 1948 is de tweede versie van het lage licht afgebroken 
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en vervangen door een nieuw licht, dat 60 meter zuide-
lijker werd geplaatst. Dit was nodig omdat de vaargeul 
was veranderd. De nieuwe lichtopstand was een vierkant, 
gemetseld rood torentje van drie meter hoog, met een 
rood lichthuis. De zuidwestzijde van het torentje was wit. 
De lichtopstand kreeg een elektrisch licht.

Reddingskaap Onrust
Op 25 augustus 1877 is op het binnengedeelte van Noor-
derhaaks, de droogte Onrust, een houten kaap geplaatst, 
als dagmerk en tevens reddingsbaak. Deze diende als ver-
kenningspunt voor de vissers die het Noordergat bevoeren 
en als toevluchtsoord voor schipbreukelingen. De kaap 
bestond uit een vierkante hut, met zijden van 2 meter, op 
negen in de zandplaat geheide palen, met een ijzeren trap 
als toegang tot de vloer en een spar om daaraan als sein 
een korf te hijsen. Op 20 maart 1893 is de reddingskaap 
door een storm weggeslagen. Hij is herbouwd en daarna 
nog enkele malen verplaatst of vervangen. Bij Bericht aan 
Zeevarenden van 3 december 1919 werd gemeld dat de 
reddingskaap geheel was ondergestoven en niet weer zou 
worden opgericht. De zandplaat Onrust was inmiddels 
vastgegroeid aan Texel.

Kerktoren wordt vuurtoren
Omdat de geleidelijn voor het zuidelijk deel van het 
Schulpengat niet goed meer functioneerde, is in 1966 
een nieuwe lichtenlijn gevormd. Op de kerktoren van Den 
Hoorn werd op de omloop aan de voet van de spits een 
licht geplaatst, bestaande uit drie schijnwerpers. In de 
duinen ten zuidwesten van Den Hoorn werden dezelfde 
drie schijnwerpers geplaatst op een kleine stalen opstand. 

Een hydrografische kaart uit 2009. 

Bestektekening van de reddingskaap Onrust uit 1877.

De kerktoren van Den Hoorn als hoge licht Schulpengat. De drie 
schijnwerpers op de torentrans hebben tot 2008 dienst gedaan.

Het lage licht Schulpengat in 1971.

Het huidige Licht van Troost (Schilbolsnol).

Het lichthuis van de Emder Kaap in het Juttersmuseum Flora.

Deze lichtenlijn kon al gevolgd worden vanaf de wateren 
voor Julianadorp, waar het Schulpengat begint. Deze 
lichtenlijn kruiste daar met de lichtenlijn Zanddijk.
Samenhangend met de nieuwe lichtenlijn Schulpengat is 
in 1966 de stenen lichtopstand Stuifdijk afgebroken. Het 
Licht van Troost moest nu in zijn eentje het noordelijk 
deel van het Schulpengat markeren. Daarom is er aan de 
al bestaande rode sector een groene sector toegevoegd. 
Vanaf dat moment gaf een smalle witte sector, tussen rood 
en groen de ligging van de vaargeul aan.
Op 26 november 2008 is de lichtenlijn Schulpengat opge-
heven. Doordat de duinen door aangroei hoger werden, 
was het lage licht niet goed zichtbaar meer. Het lage licht 
is daarom gedoofd en de schijnwerpers op de kerktoren 
zijn vervangen door een Port Entry Light. Dit is een licht in 
een lange koker, dat een heel smalle lichtbundel produ-
ceert die de as van de vaargeul markeert.
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