
In de achttiende eeuw verzandde de Maasmond sterk, waardoor de scheepvaart 

naar Rotterdam ernstig werd belemmerd. De grote handelsschepen moesten 

via het Haringvliet en langs Dordrecht omvaren, om de havens van Rotterdam 

te kunnen bereiken. Dit kostte dagen extra tijd en als de wind niet goed stond 

zelfs weken. 

 

De opening van het Kanaal door Voorne in 1830 bracht korte tijd verbetering. 

De scheepvaart via het Goereesche Gat nam flink toe. Er werd ook steeds meer 

’s nachts gevaren. Dit stelde hoge eisen aan de kustverlichting. Het kolenvuur 

op de kerktoren van Goedereede was echter niet goed zichtbaar in de slecht 

beglaasde lantaarn. Er moest een krachtiger licht komen. 

 

Sneller dan verwacht verzandde ook het Goereesche Gat. Het antwoord hierop 

was de aanleg van de Nieuwe Waterweg, die in 1872 werd geopend. De 

scheepvaart via het Goereesche Gat nam af, maar het verkenningslicht op 

Goedereede was nog steeds van groot belang voor de vanuit het zuiden komen-

de scheepvaart richting de Nieuwe Waterweg. 

1833 -1834 
De lantaarn van de kerktoren werd afgebroken. Er 

kwam een ‘moderne’ lichtkoepel voor in de plaats. 

Het kolenvuur werd vervangen door een vaste Fres-

neloptiek van de tweede grootte met een petro-

leumlamp als lichtbron. Het geheel werd geplaatst 

op een nieuw, gemetseld lichtwachtersverblijf. 

Deze tekening uit 1832 geeft een beeld van de verbouwing, waarbij op de top van de kerktoren 

een lichtwachtersverblijf is geplaatst, met daar bovenop een moderne lichtkoepel. 

1879 
Het vuurtorenlicht was nog niet krachtig genoeg. 

Daarom werd het vervangen door een nieuwe vaste 

optiek van de eerste grootte. 

1894/1895 
Door de invloed van weer en wind kwamen de  

steunberen van de kerktoren in slechte staat te 

verkeren. Er raakten zelfs stenen los. Vijf van de 

acht steunberen zijn gedeeltelijk afgebroken en met 

machinale baksteen bekleed. Ze kregen een strak 

uiterlijk zonder de decoraties van voorheen. 

1908 
Het vaste licht werd vervangen door een draailicht 

van de tweede grootte, met een pharolinegloeilicht 

en als reservelichtbron een Blaugasbrander. Door-

dat het licht draaide was het beter herkenbaar op 

grote afstand. 

1911 
Men bleef ontevreden over het licht van Goeree. Het 

was door de verzanding en groei van het eiland te 

ver van de Noordzee af komen te staan. Op het 

Westhoofd werd daarom een nieuwe vuurtoren ge-

bouwd. Op 30 mei 1911 is de nog zo goed als nieuwe 

optiek van de kerktoren gedoofd en opgeslagen, in 

afwachting van plaatsing op het Westhoofd. Er is een 

tijdelijk minder sterk draailicht geplaatst op de 

noordwestelijke hoek van de kerktoren. 

1912 
Door de nieuwe vuurtoren op het Westhoofd verloor 

de kerktoren zijn functie als verkenningslicht. Maar 

de kerktoren was nog wel het hoge licht van de ge-

leidelijn die de schepen het Slijkgat in moest lood-

sen. Daarom werd het hulpdraailicht op 8 mei 1912 

vervangen door een grote boeilantaarn met een 

vast wit licht. Tevens werd er een stormseinmast 

(semafoor) geplaatst op de kerktoren.  

Een krachtig licht op de kerktoren 

In 1879 kreeg de kerktoren een vaste trommeloptiek van de eerste grootte, geleverd door Chance Brothers uit Birmingham. Het 

was een zelfde type als de grote optiek op deze foto van de voormalige museumruimte van de Technische Dienst van ‘s-Rijks-
kustverlichting in Scheveningen. 

De optiek van Goedereede uit 1908: een draailicht van de tweede 

grootte, geleverd door Bénard, Barbier & Turenne uit Parijs. Dit 
groepschitterlicht gaf 3 schitteringen per 15 seconden. 

Restauratiewerkzaamheden aan de steunberen in 1894. ‘t Klooster, omstreeks 1900. 

Markt, omstreeks 1900. 

‘t Klooster in 1914. 

Goedereede omstreeks 1910, met de kerktoren en de in 1791 gebouwde molen De Windvang. 

Het hulpgroepbliksemlicht dat van  

30 mei 1911 tot 8 mei 1912 op de 
noordwestelijke hoek van de kerk-

toren heeft gestaan. Het is vervaar-
digd door Bénard, Barbier & Turenne. 

De kerktoren met hulpgroepbliksemlicht in 1912. 

De kerktoren met boeilantaarn en semafoor (stormseinmast) omstreeks 1920. 

Een dergelijke boeilantaarn van het 

fabricaat Pintsch heeft van 8 mei 
1912 tot eind 1924 op de kerktoren 

gestaan. Het had een Blaugasgloei-
licht dat gevoed werd vanuit een 

grote gasketel op het lichtwachters-
verblijf. Het model hieronder is van 

recentere datum. 

Kerkpad omstreeks 1910. 
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