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In het begin van de achttiende eeuw werd de monding 
van het Slijkgat gemarkeerd door een zichtlijn die 
gevormd werd door de kerktoren van Goedereede en een 
110 voet hoog houten baken in de duinen ten noorden van 
Polder het Oude Nieuwland. 
In 1742 is het houten baken door storm vernield. Er werd 
een nieuw baken gebouwd: een stenen, kegelvormige zuil. 
Net als het houten baken was deze ‘Stenen Baak’ een dag-
merk, dus zonder licht. Op de ‘Tafel der watergetijden in de 
Maasmond en het Goereese Gat’ uit ca. 1750, is de Stenen 
Baak van Goeree afgebeeld. Hij heeft het voorkomen van 
een uit de kluiten gewassen grenspaal.
Op een gegeven moment bleek een zichtlijn niet meer 
voldoende. Ook ’s nachts was er behoefte aan een mar-
kering van de ingang van het Slijkgat. Daarom werd er in 
1819 ten behoeve van het binnenzeilen van schepen “over 
den drogen van het Goedereesche Westgat” naast de Stenen 
Baak een houten kaap gebouwd, met een lantaarn van 
koper. Daarin waren twee lampen met verzilverde licht-
kaatsers geplaatst. Een daarvan was naar zee gericht, de 
andere oostwaarts. Deze Houten Baak vormde samen met 
de kerktoren van Goedereede voor het eerst de lichtenlijn 
Slijkgat. 

De IJzeren Baak op Goeree
 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 geschiedenis rond de IJzeren Baak. Deze gietijzeren vuurtoren vormde van 
1862 tot 1912 het lage licht van de lichtenlijn Slijkgat. Het Slijkgat vormt een belangrijke 
toegang tot Goedereede-Havenhoofd en andere aan het Haringvliet gelegen havens. 

In 1842 is de Houten Baak ingestort en niet herbouwd. 
De Stenen Baak, die er nog altijd stond na honderd jaar, is 
vanaf dat moment ingericht als vuurtoren. Hij kreeg een 
stilstaand lenticulair lamplicht van de vierde grootte met 
een olielamp. Het licht werd eerst op de vierde verdieping 
geplaatst, later op de top van de zuil.

Een nieuwe gietijzeren vuurtoren
Het stenen ‘oudje’ heeft niet zo heel lang dienst mogen 
doen als vuurtoren. In 1862 werd hij vervangen door 

een gietijzeren toren, die iets oostelijker werd geplaatst. 
Verandering van de ligging van de stroomgeul van het 
Slijkgat zal waarschijnlijk de reden zijn geweest voor deze 
vervanging. 
De IJzeren Baak, zoals de nieuwe vuurtoren werd 
genoemd, was de tweede gietijzeren vuurtoren in 

Tafel der watergetijden in de Maasmond en het Goereese Gat, 
circa 1750. De zuil rechts is het Stenen Baken van Goeree; links de 
Stenen Baak van Brielle.

De IJzeren Baak en de lichtwachterswoning omstreeks 1910. Om 
de herkenbaarheid bij daglicht te vergroten zijn vlak na de bouw 
schermen aangebracht aan de zijkant van de vuurtoren.

Nederland. Renesse had in 1856 de eerste. Het ontwerp is 
vermoedelijk van Quirinus Harder; Nering Bögel tekende 
voor de bouw.   
Het was een achtzijdige, slanke toren van 20 meter hoog. 
De vaste optiek van de vierde grootte had een oliebrander 
als lichtbron . Het licht bevond zicht op 27,50 meter boven 
zeeniveau. De lantaarn was aan vier zijden afgeblind; er 
scheen dus alleen licht uit een halve cirkel richting zee-
zijde. Er waren drie sectoren aangebracht: wit (560), rood 
(340) en wit (450). De rode sector markeerde waarschijnlijk 
de zandplaten Hompel en Bol.

De IJzeren Baak omstreeks 1914. Het licht is inmiddels gedoofd 
en de schermen aan de zijkant van de vuurtoren verwijderd. 
Rechts op de foto de loods waar destijds de reddingboot van de 
Zuidhollandse Redding Maatschappij was gestald. De boot werd 
met paarden naar het water gesleept. 
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De streek kun je grofweg in twee kusttypes verdelen, met 
als centraal punt de stad Faro. Ten westen vind je er over-
wegend rotskust, waar intieme zandstrandjes en baaien 
ingeklemd zitten tussen de rotsuitlopers. Ten oosten van 
de stad verandert de rotskust in een zandstrand, waarbij er 
voor de steden Tavira, Olhão en Faro een aantal bewoonde 
zandbanken (illha’s) ligt. Nog verder naar het oosten, 
richting Vila Real de Santo Antonio, tref je er zelfs een soort 
waddengebied aan. Waar het tussengebied dagelijks met 

Vuurtorens in de Algarve
 tekst en foto’s Harm Carette

De Algarve, de zuidelijke kuststreek van Portugal, is een geliefde bestemming voor veel 
vakantiegangers. Het klimaat is er prima, en zelfs in de winter is het daar goed toeven. 
Langs de gehele kust van de Algarve staat een zevental vuurtorens (Farol/faróis), die 
het scheepvaartverkeer begeleiden op hun reis naar de diverse Portugese en Spaanse 
havens en naar de Middellandse Zee. Ze zijn allemaal eigendom van de Portugese 
marine.

vloed onder water loopt. En waar kokkelaars de laagwater-
periode benutten om hun vangst binnen te halen.
Voor ik mijn tocht langs de vuurtorens begin, bekijk ik 
altijd eerst de site van de Lighthouse Directory, waarop 
heel veel gegevens staan van alle vuurtoren over de hele 
wereld.

De rit begint helemaal in het westen. Daar staat natuurlijk 
de wereldberoemde vuurtoren van Cabo de Sao Vicente, 

De IJzeren Kaap was aanvankelijk wit geschilderd, met 
rode banden. Het vrij slanke silhouet was minder goed 
zichtbaarheid vanuit zee, dus daarom werden vrij kort na 
de nieuwbouw aan de oost- en westzijde brede houten 
schermen tegen de toren aangebouwd. Toen is er ook een 
seinmast op de toren geplaatst.
In 1912 is het licht van de IJzeren Baak, na een halve eeuw 
trouwe dienst, gedoofd, omdat de lichtenlijn Slijkgat niet 
goed meer functioneerde. De schermen aan de zijkant van 
de toren werden verwijderd. De toren zelf bleef nog een 
tijdje doelloos staan, in afwachting van een beslissing over 
zijn lot. In 1914 is de optiek van de IJzeren Baak verwijderd 
en overgebracht naar Kijkduin, waar het werd geplaatst op 
het geleidelicht Schulpengat. In 1916 werd het lot van de 
IJzeren Baak beslecht: de toren werd afgebroken. Op 
10 mei van dat jaar is 43 ton oud ijzer bij inschrijving 
verkocht.
De lichtwachterswoning is na het beëindigen van het 
dienstverband van de lichtwachter in gebruik genomen 
als pension ‘De Zeemeeuw’. In 1976 is het pension afge-
broken, in verband met de verzwaring van de duinstrook. 
De laatste tastbare herinnering aan de IJzeren Baak en zijn 
voorgangers is hiermee verdwenen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de reddingloods omgebouwd tot 
twee woningen, met de benaming ‘De Kaap’. Deze zijn vlak na 
de Tweede Wereldoorlog verdwenen.

De lichtwachterswoning in gebruik als Pension De Zeemeeuw.

Quirinus Harder en de gietijzeren vuurtorens
Quirinus Harder werd op 13 oktober 1801 in Rotterdam geboren 
als zoon van Johan Frederich Harder, hofmeester bij de marine, 
en Helena Elisabeth van Loon. Het gezin van Johan Frederik ver-
huisde in 1814 naar Vlissingen. Daar werkte Quirinus ook bij de 
marine, eerst als klerk en tenslotte als bouw- en tekenmeester. 
In 1854 werd Harder benoemd tot bouwkundige bij de Dienst 
van het Loodswezen en verhuisde met zijn gezin naar 
Den Haag. Quirinus Harder oriënteerde zich op de ontwikke-
ling van de vuurtorenbouw in Engeland. Reeds in 1840 had de 
Engelse ingenieur A. Gordon de eerste gietijzeren vuurtoren 
ontworpen. Harder en diens naaste medewerker, de bouwkun-
dige A.C. Van Loo, namen de bouwwijze van de Engelsen over. 
Gietijzer had grote voordelen: de bouwtijd was aanmerkelijk 
korten dan die van stenen vuurtorens en de kosten aanzienlijk 
lager. Harder ontwierp negen gietijzeren vuurtorens voor de 
Nederlandse kust en zestien voor Nederlands-Indië. 
Quirinus Harder overleed in oktober 1880. 

Farol da Piedade


