Verken een plekje uit de Zwinstreek
Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,… Je komt wat tegen in de
Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze
leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een
verkenning waard!

Naam: Corinne Versprille ...............................................................................
Locatie: Nieuwe Sluis (vuurtoren van Breskens) ............................................
Beschrijving (incl. foto’s):

Beschrijving van de locatie
Nieuwe Sluis is een vuurtoren bij de buurtschap Nieuwesluis, enkele kilometers ten westen van Breskens. De
achtkantige, zwart-wit geverfde vuurtoren stond oorspronkelijk bovenop de zeedijk. Dit punt lag op 8m boven de
gemiddelde zeespiegel, Toen de dijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw op Deltahoogte werd gebracht kwam
hij aan de zeezijde van de dijk te staan, aan de ingang van de Westerschelde.
Ontstaansgeschiedenis
De vuurtoren is ontworpen door de Rotterdammer Quirinus Harder en is gebouwd in 1866-1867. De toren heeft
een balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht. De hoogte is 28,4 meter en heeft vijf verdiepingen .
Er werden alleen in Nederland al achttien gietijzeren "vuurtorens" gebouwd. In Breskens vinden we de oudste nog
bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland, nadat de gietijzeren baak van Ouddorp in 1911 verdween en de
vuurtoren in Renesse in 1915 werd afgebroken.
Gebruik
Oorspronkelijk maakte de vuurtoren als hoge licht deel uit van een reeks van lichten die het einde van de Schelde
markeren en het scheepvaartverkeer tussen de Noordzee en Antwerpen begeleiden en dat gelijktijdig met de
vuurtoren bij ’t Killetje van Nieuwesluis, oftewel het lage licht. Het licht werd elke 10 seconden onderbroken en
had een rode en groene sector.
Het lage licht is na de oorlog verplaatst naar het Oranjeplein in Breskens. Tegenwoordig staat het op het
Spuiplein.
Omdat de vuurtoren zijn functie als nautisch object had verloren, werd op 3 oktober 2011 het licht van de
vuurtoren gedoofd.
De Stichting Vuurtoren Breskens is op 7 december 2011 opgericht. Hun doel is het beeldbepalend maritiem
erfgoed open te stellen voor maritieme, culturele en educatieve manifestaties i.s.m met alle personen, groepen,
rechtspersonen en overheden, die hetzelfde doel nastreven.

Wist u dat……… (interessante weetjes)

De toren niet altijd zwart-witte banden heeft gehad, maar rond 1900 eerst geel was?
In verband met navigatieafspraken werd hij in 1935 voorzien van rood-witte banden. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was de vuurtoren enige tijd buiten werking gesteld en toen voorzien van camouflagekleuren.
Na de oorlog is het licht pas in 1951 weer ontstoken en kreeg hij voor het eerst zijn karakteristieke
zwarte en witte banden.



Iedereen denkt dat de vuurtoren van Breskens een Nederlandse vuurtoren is?
De toren is Belgisch eigendom. Sterker nog: ook de grond rond de toren is Belgisch grondgebied. Dat
betekent ook dat België tot nu toe verantwoordelijk is geweest voor het onderhoud. In 2013 zou de toren
aan de stichting over gedragen worden, maar eerst zou deze aan de buitenkant en de binnenkant volledig
opgeknapt worden, zodat de toren de volgende twintig jaar geen groot onderhoud nodig heeft. Tevens zal
de lamp in de toren te zijner tijd weer gaan branden, zij het zonder de sectoren rood en groen, dus alleen
wit.



Er op 27 april 2010 een speciale vuurtorenpostzegel ter waarde van € 7,= verschenen is?

