De nieuwe vuurtoren
op het Westhoofd

door Peter Kouwenhoven

In een serie artikelen in de Vuurboet worden de nautische objecten op en rond het eiland
Goeree beschreven, zowel die uit het heden als het verleden. In dit artikel gaat het om de
nieuwe vuurtoren op het Westhoofd, ofwel de vuurtoren van Ouddorp. Het is een van de
jongste vuurtorens van Nederland. Zijn geschiedenis is dan ook niet zo uitgebreid als die
van de objecten die in eerdere artikelen de revue hebben gepasseerd.
Na de teloorgang van de betonnen vuurtoren op het Westhoofd, begin mei 1945, werden al gauw plannen gemaakt
voor een nieuwe toren. Er werden drie verschillende ontwerpen gemaakt: een betonnen toren, een stenen toren
en een ijzeren lichtbaken. Het probleem was echter dat er,
zo kort na de Tweede Wereldoorlog, voor geen van de drie
ontwerpen voldoende materiaal was om ze te bouwen.
Voor de betonnen toren was er niet genoeg hout voor de
dubbele bekisting. Voor de stenen toren was een steensoort nodig die niet in Nederland aanwezig was en een
ijzeren lichtbaken was niet mogelijk vanwege een groot
tekort aan ijzer. Er werd toen een nieuw ontwerp gemaakt
door rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff: een vuurtoren
met een mantel van baksteen, waarbinnen beton is
gegoten. Daarin werden ook ijzeren staven aangebracht
die afkomstig waren van de opgeblazen oude vuurtoren.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe toren

op het fundament van de oude toren te bouwen. Zo is
het ook aangegeven op de bouwtekening. Maar toen
het oude fundament werd blootgelegd bleek dit teveel
beschadigd om het nog te kunnen gebruiken. De nieuwe
toren is daarom op een nieuw fundament gebouwd naast
het puin van de oude toren. De firma Mosselman en Korteweg uit Rotterdam voerde het werk uit. De eerste steen
werd gelegd op 8 september 1947. In 1948 werd de bouw
van de toren zelf voltooid maar hij kon nog niet in gebruik
worden genomen omdat de levering van de lichtinstallatie
uit Frankrijk ernstig was vertraagd. In de jaren van wederopbouw na de oorlog was de vuurtoren van Ouddorp
niet de enige in West-Europa die een nieuwe optiek nodig
had. De firma Barbier, Bénard en Turenne in Parijs draaide
overuren. Pas op 6 oktober 1950 werd het licht voor het
eerst ontstoken. Het geeft drie schitteringen in vijftien
seconden en is daarmee gelijk aan het licht van Ameland.

De vuurtoren omstreeks 1963.

In de jaren ‘80 is er een radarscanner geplaatst op de lichtkoepel
van de vuurtoren. De walmbol is toen bij een toegangsweg van
Ouddorp op een gemetselde zuil geplaatst.

Maar de lichten liggen zo ver uit elkaar dat verwarring niet
mogelijk is. De vuurtoren van Ouddorp heeft in 2007 de
status van rijksmomument gekregen.
Zeeverkeerspost
De vuurtoren van Ouddorp is een van de laatste bemande
vuurtorens in Nederland. De vuurtorenwachters hoeven
zich echter niet meer bezig te houden met het vuurtorenlicht, want dat functioneert geheel automatisch. Ze hebben daarentegen de handen vol aan het begeleiden van
de drukke scheepvaart op de Noordzee en het assisteren

De vuurtoren en lichtwachterswoningen in 2006. Foto Roelant Lawerman.
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Het Westhoofd omstreeks 1950, met de lichtwachterswoningen uit 1912.
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