Vuurtorens langs de
kusten van Duitsland
Henry Schotkamp
Het noorden van Duitsland heeft honderden
kilometers kust en brede riviermonden waar
vele vuurtorens en lichtbakens
er voor moeten zorgen dat schepen
veilig de havens kunnen bereiken.
Ze liggen aan de Noord- en Oostzeekusten
en de riviermondingen van
Ems, Jade, Weser en Elbe.
Veel van deze vuurtorens zijn in de afgelopen
jaren afgebeeld op fraaie postzegels.
Sinds 2004 zijn er in Duitsland fraaie postzegels verschenen met afbeeldingen van vuurtorens. Het is de
moeite waard om eens te kijken waar deze lichtbakens zich eigenlijk allemaal bevinden. Veel van deze
torens zijn nog in gebruik, andere hebben hun functie
verloren door de voortschrijdende moderne technieken, zoals radar en GPS.
In het noordwesten ligt de Waddenzee met zijn Oostfriese eilanden en de monding van de Ems, de toegang naar de haven van Emden. Dit is de Noordzeekust van Niedersachsen die, via de monding van de
Jade, doorloopt naar de monding van de Elbe. Hier
achter liggen de havens van Wilhelmshaven, Bremen,
Bremerhaven, Cuxhaven en Hamburg.
Na de Elbemonding loopt de Noordzeekust verder
noordwaarts, langs de kust van Schleswig-Holstein
met zijn Noordfriese eilanden. En het eiland Sylt, dat
met een spoordam verbonden is met het vasteland.
Langs deze kusten liggen in en aan het water vele
vuurtorens en lichtbakens, om het drukke scheepvaart verkeer veilig haar weg te kunnen laten vinden.

1 Borkum, heeft 3 vuurtorens. Op de postzegel is de
kleine toren aan de westzijde van het eiland afgebeeld.
Deze werd gebouwd in de
periode 1887-1891.
Deze toren bestaat uit gietijzeren platen. Het licht bevindt zich op 32 mtr. hoogte.
Sinds 1967 ook in gebruik
als radartoren.
2 Norderney, op de postzegel is de toren afgebeeld die
midden op het eiland staat.
Hij werd op 1 oktober 1874
in gebruik genomen. Het
licht bevindt zich op 59 mtr.
hoogte. Het is een bakstenen toren. Vanaf het hoogste
punt heeft men een prachtig
uitzicht over de Waddenzee.

De nummers bij de beschrijvingen geven
de locaties aan op bovenstaande kaart.
24 Hohe Weg, in gebruik
genomen in 1856. Rode
acht-kantige toren met 2 galerijen en radarantenne op
groene lantaarn. Gelegen
in de monding van de Weser.
Bakstenen toren, in 1996
van
aluminiumbekleding
voorzien. Lichthoogte op
36 mtr. Vervanging van het
lichtschip ‘Der neue Pilot.’

3 Westerheversand, deze
toren werd op 26 mei 1908
in gebruik genomen. Het
licht bevindt zich op 41 mtr.
hoogte. De gietijzeren toren
staat in het noordwesten van
het schiereiland Eiderstedt,
langs de kust van Schleswig-Holstein. Wordt ook als
trouwlocatie gebruikt.
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4 Amrum, vuurtoren op het

16 Arngast, de toren staat

zuidelijk deel van het eiland
Amrum. In gebruik sinds 1
januari 1875. Het licht bevindt zich op 63 mtr. hoogte.
Het is de eerste onder de
Duitse regering gebouwde
vuurtoren aan de noordfriese kust. De toren staat onder
monumentenzorg en kan beklommen worden.

in het midden van de Jade
boezem in het Wad. Gebouwd tussen 1909-1910 en
in gebruik sinds 15 oktober
1910. Het licht bevindt zich
op een hoogte van 30 mtr.
Het is een toren van gietijzeren geribbelde platen.

18 Bremerhaven, Oberfeuer. Roodbruine vierkante
bakstenen toren in nieuwgotische stijl. Gebouwd tussen 1853-1855. Het Oberfeuer staat 208 meter van
het Unterfeuer (een kegelvormige roodwitte toren).
Het licht bevindt zich op een
hoogte van 34 mtr.

5 Hörnum, de zuidelijkste
in bedrijf zijnde vuurtoren
van Sylt. In gebruik sinds 8
augustus 1907.
De gietijzeren toren kan beklommen worden en wordt
als trouwlocatie gebruikt. Is
tevens in gebruik als radarpost.

19 Neuwerk, een robuuste

17 Roter Sand, ligt in de

bakstenen toren, gebouwd
tussen 1299-1310 als baken.
Als vuurtoren in gebruik
sinds 20 december 1814.
En is daarmee een van de
oudste vuurtorens langs
de Duitse kust. Gelegen op
de zuidelijke punt van het
eiland Neuwerk in de monding van de Elbe. Er is een
pension in ondergebracht.

monding van de Weser, de
toegangsweg naar Bremerhaven en Bremen. Gebouwd
tussen 1883-1885, in bedrijf tot 11 november 1986.
Het is een van de bekendste
vuurtorens langs de Duitse
kust. Het licht bevindt zich
op 23 mtr. hoogte. Het is een
ijzeren toren met erkers.

5

De Noordzeekust is voor het grootste deel beveiligd
met dijken om het achterliggende land tegen stormen
en hoogwater te beschermen.
De Oostzeekust daarentegen ziet er geheel anders uit.
Inhammen met voldoende waterdiepte snijden als
brede en stompe bochten in het land en hebben daar
talrijke havensteden laten ontstaan. De kustlijn wordt
afgewisseld door fraaie zandstranden, waar geliefde
badplaatsen zoals Timmendorf zijn ontstaan, en tot
wel 25 meter hoge klippenkust met zijn steenstranden. Vermaard zijn de klippen op het eiland Rügen.

20 Brunsbüttel Mole 1, één

van de 4 havenhoofdlichten in
de monding van de Elbe naar
de toegang tot de sluizen naar
het Noord-Oostzeekanaal. De
lichten 1 en 2 staan voor de
oude voorhaven en zijn in gebruik sinds 1895. De lichten
3 en 4 staan voor de nieuwe
voorhaven en zijn in gebruik
sinds resp. 1914 en 1977.

21 Falshöft, was een oriënteringslicht in de Flensburger
golf. Werd gebouwd in 1908
en was in gebruik tot maart
2002. Het is een beschermd
monument en wordt nu o.a.
gebruikt als trouwlocatie.
Het licht bevindt zich op 24
meter hoogte. Gietijzeren witte toren met rode banden, rode
lantaarn en twee transen.

Het klimaat aan de Oostzeekust is aangenamer dan
aan de Noordzee en de golven zorgen voor een kalmere branding. De bossen reiken soms tot aan de zee.
Maar ook hier zijn er voor de veiligheid van de scheepvaart in de loop van de tijd vele vuurtorens gebouwd.
Sommige daarvan zijn nog in gebruik, de functie van
anderen zijn vervangen door moderne technieken. De
torens staan onder monumentenzorg en blijven hierdoor behouden voor het nageslacht.
Door hun vaak bijzondere locatie worden veel torens
als trouwlocatie gebruikt en een enkele is zelfs als
pension in gebruik.

22 Neuland, rode bakste-

nen toren met grijze lantaarn.
Werd gebruikt als waarschuwingslicht door de marine. In
beheer bij de Bundeswehr. In
bedrijf van 1918 tot 1996. De
toren ligt in de Kieler Bocht,
tussen de Hohwachter Bocht
en de Kieler Golf. Tot 1985
een rood-witte bekleding.
Sinds 2010 ook als trouwlocatie in gebruik.

Het oosten van Schleswig-Holstein is zonder meer
op Scandinavië gericht. Over Fehmarn loopt de ‘Vogelfluglinie’, de kortste, de trekvogels volgende verkeersverbinding naar Kopenhagen, met een trein-en
autoveerboot over de 18 kilometer brede Fehmarnbelt
tussen Puttgarden op Fehmarn en Rodbyhavn op het
deense eiland Lolland. Vanuit Kiel zijn er scheepsverbindingen naar Denemarken, Zweden en Noorwegen,
van Lübeck-Travemünde uit zijn er directe scheepsverbindingen naar Scandinavië en Rusland.
Zo vervult Schleswig-Holstein een brugfunctie tussen noord en zuid.

6 Dahmeshöved, een achtkantige rode bakstenen toren
met een ronde toren op 33 meter hoogte. Ernaast staat een
geel vuurtorenwachtershuis.
Het complex werd gebouwd in
1878.
De oorspronkelijke naam was ‘Vuurtoren bij Dahmenhöft’. De
toren is te bezoeken en wordt ook als trouwlocatie gebruikt. Het
geheel staat onder monumentenzorg.

8 Warnemünde, een witte ronde toren met twee transen en
een lantaarn op 34 meter hoogte, met een koperen koepelvormig
dak. De toren werd gebouwd in 1897 en ligt aan de westkant
van de Warnemünder havenmond. Sinds 1994 weer toegankelijk
voor het publiek. En wordt ook als trouwlocatie gebruikt.
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In de toenmalige DDR waren er in 1974 en 1975 al
twee prachtige series met afbeeldingen van vuurtorens verschenen. Mi.Nrs. 1953-1957 en 2045-2049.
De recente zegels van Duitsland zijn een fotografische weergave van de vuurtorens, terwijl de zegels
van de DDR de torens laten zien met op de achtergrond een fraaie kaart van hun locatie.

7 Timmendorf, onderaan wit en

boven een roodbruine ronde toren
met witte lantaarn en rode koepel
op een wit gebouw. Gebouwd in
1872 bij de visserijhaven van Timmendorf. Het licht bevindt zich op
21 meter hoogte. In 1930 werd de
toren met 4 meter vehoogd en de
lantaarn vernieuwd. In 1996, na
een verzakking, moest de toren
gedeeltelijk gesloopt worden. En
werd na stabilisering vernieuwd.

23 Buk, roodbruine ronde bakstenen toren, noordelijk van het
wachtershuis. In 1877 gebouwd,
nu onder monumentenzorg. Gelegen in de Mecklenburger bocht,
op de zgn. ‘Bukspitze’ op de Bastorfer berg, in de buurt van de
Oostzeebadplaats Kühlungsborn.
Lichtpunt op 95 meter hoogte.

11 Dornbusch, witte 12-kantige toren met rood dak. Metsel-

werk en beton. Gebouwd in 1888 in het noorden van het eiland
Hiddensee. Lichthoogte op 95 meter. Nog steeds in bedrijf. Sinds
1995 toegankelijk voor publiek.
12 Arkona, oude toren (1828) vierkant van baksteen met omloop en lantaarn met koperen dak. Nieuwe toren (1902), baksteen op 8-kantige granietsokkel, met 2 omlopen en rode lantaarn. Gelegen op kaap Arkona op het eiland Rügen. De oude
toren is ook trouwlocatie en herbergt een permanente tentoonstelling. Het gehele complex staat onder monumentenzorg.

9 Darßer Ort, een rode ronde
bakstenen toren met bruine koepel, naast het wachtershuis. In
1847 gebouwd op het schiereiland
Darß. Het licht bevindt zich op 33
meter hoogte.
Sinds 1995 toegankelijk voor pubbliek. In de aanbouw en onderin
de toren is een tentoonstellingsruimte. Het geheel staat onder
monumentenzorg.
10 Gellen, witte ronde stalen
toren op een stenen sokkel. Rode
galerij en lantaarn met rood kegelvormig dak. Gebouwd in 1905.
Sinds 1907 onafgebroken in gebruik. Gelegen in het midden van
het eiland Hiddensee op het westelijk strand.

13 Molenfeuer Saßnitz, achtkantige stalen toren met witte band
en galerij. Gebouwd in 1937 aan
de Saßnitzer haveningang. Lichthoogte 15 meter.

14 Peenemünde, witte ronde
stalen toren met rode band. Galerij en lantaarn. Lichthoogte
op 12 meter. In 1954 gebouwd
ten noordoosten van de tonnen
vaargeul. Deze toren diende als
voorbeeld voor de vuurtoren in
‘Het Zandmannetje’ uit een kinderboek.

15 Greifswalder Oie, roodbruine

acht-kantige bakstenen toren met
grijze koepel en twee galerijen.
Gebouwd in 1853 en gelegen aan
de NO-kant van het eiland Greifswalder Oie. Lichthoogte 48 meter.
Ook deze toren staat onder monumentenzorg.

*

Recentelijk zijn er weer 2 zegels
met afbeeldingen van vuurtorens
verschenen van €. 0,45 en €. 0,58
resp. de vuurtorens van Flügge en
Büsum.

Bronvermelding:
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* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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