
Lichtschepen 

Als kustverlichting wordt niet alleen gebruik gemaakt van vuurtorens, maar ook van schepen. Zo’n schip 

wordt een lichtschip genoemd. Een lichtschip werd vroeger op zee gebruikt op plaatsen waar de bouw van 

een vuurtoren niet mogelijk was, maar waar het wel gevaarlijk was voor de scheepvaart, omdat er ondieptes 

zijn. Een paar bekende namen zijn lichtschip Texel en het lichtschip Noord-Hinder. In Nederland is geen 

lichtschip meer in werking, op de plaats waar het lichtschip Goeree heeft gelegen, ter hoogte van Ouddorp in 

zee, staat nu een lichtplatform waarop een helikopter kan landen. Het lichtschip is in Engeland ontstaan. In 

Engeland werd het eerste lichtschip ooit uitgelegd in de monding van Thames uitgelegd in 1731. In 1814 

werd het eerste lichtschip uitgelegd in Nederland. Dit was bij het Vlie en de naam van het schip was 

Schuytezand. Dit schip heeft waarschijnlijk dienst gedaan tot 1824. Het eerste lichtschip, dat speciaal als 

lichtschip gebouwd was, werd op 16 november 1858 uitgelegd bij de Noordhinderbank met de naam Noord-

Hinder. In 1881 werden de lichtschepen Terschellingerbank en Schouwenbank uitgelegd. In 1890 en 1891 

werden de schepen Haaks en Maas uitgelegd. In 1930 werd lichtschip Maas weer binnengehaald en in 1934 

werd ook Schouwenbank binnengehaald. In 1940 toen de oorlog begon werden de drie schepen die nog wel 

op zee lagen ook binnengehaald. Bij het binnenhalen van Terschellingerbank waren de bemanningsleden 

verdwenen, ze waren aan boord gestapt van andere schepen. De meeste bemanningsleden van de 

Terschellingerbank gingen naar Nederland, maar ook een aantal ging naar Engeland. Na de oorlog werden de 

lichtschepen weer uitgelegd. De eerste die werd uitgelegd was lichtschip Goeree in februari 1946, daarna 

lichtschip Texel in maart 1947 op de plaats van lichtschip Haaks, daarna Terschellingerbank in december 

1948 en tot slot in januari 1954 lichtschip Noord-Hinder. Na de oorlog zijn nog drie nieuwe lichtschepen 

gebouwd. De schepen nummer 10, 11 en 12. Lichtschip no.10 werd in 1952 uitgelegd, no.11 was daar in 1953 

klaar voor, deze zijn beiden gebouwd op Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Schip no.12 was in 1963 

klaar om uitgelegd te worden, deze is gebouwd op scheepswerf de Waal te Zaltbommel. Het eerste lichtschip 

dat werd binnengehaald was Goeree op 14 september 1971, omdat lichtplatform Goeree in gebruik genomen 

werd. In 1975 is ook lichtschip Terschellingerbank binnengehaald. De schepen no.10, no.11 en no.12 werden 

in de periode 1976 tot 1983 geautomatiseerd, waarna deze schepen zonder bemanning, afwisselend op de 

positie Noord-Hinder en Texel lagen. Tijdens een zware storm op 1 oktober 1991 sloeg het schip Texel no.11 

dat op positie Texel lag, los. Na mislukte pogingen om bemanning op het schip te krijgen, strandde het schip 

vroeg in de morgen op 2 oktober op de Hondsbossche Zeewering bij Petten. Bergers zagen het niet zitten het 

schip los te krijgen en besloten het ter plekke te slopen. De stichting Nautische Monumenten uit Den Helder 

zag kans om de toren op het schip te redden. De toren staat nu op Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Het 

gestrande schip werd nog voor korte tijd vervangen door het lichtschip Texel no.10. In februari 1992 werd 

het schip binnengehaald en vervangen door een grote boei. Het schip Texel no.10 licht nu in de haven van 

Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Het aantal lichtschepen was terug gebracht tot twee. Lichtschip 

Noord-Hinder no.12 en lichtschip Texel no.10 als reserve. Op 21 maart 1994 werd het laatste lichtschip no.12 

binnengehaald en vervangen door een grote boei, lichtschip Noord-Hinder no.12 ligt nu in de haven van 

Hellevoetsluis.  

   

Texel no.10 Texel no.11 Noord-Hinder no.12 
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Lichtschip no.1 A 

 

Lichtship no. 1                                                                                                                  

 
Maas" Lichtschip no.1 

 

Lichtschip no.'s 1&2 Bouw: bij Rijkswerf Amsterdam in 1881. Compositiebouw: hout en andere 

materialen. Uitgelegd: resp. als 'Terschellingerbank' ( juni 1881 ) en 'Schouwenbank' (september 

1881 ). Verlichting: een om de mast op en neer bewegend stel lantaarns, petroleumlampen met 

reflectoren. Electrificatie van no.1 in 1921/1922. Lichtschip no.2 werd niet verbouwd, het werd in 

1926 opgelegd. Lichtkarakter: Schouwenbank: elke dertig seconden drie schitteringen. Na 1903: 

elke 30 seconden drie witte en 1 rode schittering. Terschellingerbank: elke 5 seconden schittering 

van 2 seconden.ln 1907: elke 30 seconden 2 1 schittering. Lichtschip no.1 deed ook dienst op de 

posities "Maas" en "Schouwenbank". Het schip is in 1935 verkocht voor de sloop. 
 



Lichtschip no.2 
 

"Terschellingerbank" Lichtschip no.2 

 

  

 

 

Lichtschip no.'s 1&2 Bouw: bij Rijkswerf Amsterdam in 1881. Compositiebouw: hout en andere 

materialen. Uitgelegd: resp. als 'Terschellingerbank' (juni 1881) en 'Schouwenbank' (september 1881 ). 

Verlichting: een om de mast op en neer bewegend stel lantaarns, petroleumlampen met reflectoren. 

Elektrificatie van no.1 in 1921/1922. Lichtschip no.2 werd niet verbouwd, het werd in 1926 opgelegd. 

Lichtkarakter: Schouwenbank: elke dertig seconden drie schitteringen. Na 1903: elke 30 seconden drie 

witte en 1 rode schittering. Terschellingerbank: elke 5 seconden schittering van 2 seconden.ln 1907: 

elke 30 seconden 2 1 schittering. Lichtschip no.1 deed ook dienst op de posities "Maas" en 

"Schouwenbank". Het schip is in 1935 verkocht voor de sloop.   

 



Lichtschip no.3 

"Haaks" Lichtschip no.3  

 

Lichtschip no.3 Bouw: bij rijkswerf Amsterdam in 1883. Hout. Lengte: 34.24 meter. Breedte 6.50 meter. 

Diepgang 3.45 meter. Holte 3.42 meter. Waterverplaatsing 331 ton. Bemanning: 11. Uitgelegd: 

aanvankelijk reserve-lichtschip, op de posities Terschellingerbank en Schouwenbank, in maart 1890 als 

eerste op de positie 'Haaks'. Verlichting: bestaande uit tien reflectoren met petroleumlampen, twee witte 

groepen van 3 en één rode groep met 4 reflectoren. Lichtkarakter: elke 30 seconden 2 witte en 1 rode 

schittering. In 1908 werd het karak- ter gewijzigd in elke 15 seconden helder 3 seconden. Ook werden de 

reflectoren voorzien van kooldraadlampen, die later op hun beurt werden vervangen door gasgevulde 

spiraaldraadlampen. In oktober 1935 opgelegd.  

 

 



Lichtschip no.4 

"Terschellingerbank" Lichtschip no.4  

 

 

 

 
Lichtschip no.4 Bouw: bij Rijkswerf Amsterdam in 1891. Teakhout met zinkbeslag. Lengte: 34.24 

meter. Breedte: 6.50 meter. Diepgang: 3.10 meter. Waterverplaatsing: 334 ton. Bemanning: 17. 

Uitgelegd: op de nieuwe positie 'Maas', eveneens in 1891. Verlichting: een om de mast op en neer 

bewegende stel lantaarns. Vier groepen van drie reflectoren aan grote mast, brandstof petroleum. 

Lichtkarakter: aanvankelijk elke dertig seconden vier rode schitteringen. In 1900 werden de rode 

schitteringen vervangen door witte. In 1910: elke 30 seconden 3 1 schittering. Na WO II niet meer 

bruikbaar.  

 



Lichtschip no.5 
"Schouwenbank" Lichtschip no.5  

 

 

 

 

Lichtschip no.5 Bouw: in 1892 op werf De Nachtegaal van J.F. Meursing op Bickerseiland, Amsterdam. Hout met zinken 

bekleding. Lengte: 34.24 meter. Breedte: 6.50 meter. Diepgang: 3.40 meter. Waterverplaatsing: 322 ton. Bemanning: 14 

man. Uitgelegd: lange tijd reserve-lichtschip, dat moest invallen bij onderhoud van de uitliggende lichtschepen. In 

1930 vaste ligplaats: 'Schouwenbank'. Verlichting: aanvankelijk de traditionele verlichting met petroleumlampen, in 

1923 uitgerust met reflectoren voorzien van 110 Volt halfwatt lampen. Lichtkarakter: elke 20 seconden 3 1 schittering. 

In 1939 binnengehaald in verband met oorlogsomstandigheden. Na WO II niet teruggekomen uit Duitsland.  

 

 

 

 

 

 



Lichtschip no.6 
"Haaks" Lichtschip no.6  

 

 

 

 

Lichtschip no.6 Bouw: in 1901 op werf van J.L.Ceuvel, Amsterdam. Staal met houten huiden 

zinkbekleding. Reserve voor de twee Noord-Hinder lichtschepen. Lengte: 34.30 meter. Breedte: 6.49 

meter. Diepgang: 3.15 meter. Waterverplaatsing: 302 ton. Bemanning: 15 man. Voor het eerst 

uitgelegd in de zomer van 1901 op de positie Haaks. Verlichting: een om de mast op en neer 

bewegend stel lantaarns. Aanvankelijk petroleumlampen, in 1908 elektrisch schitterlicht, later 

geëlektrificeerd. In maart 1940 binnengehaald. In 1941 overgenomen door de Kriegsmarine en naar 

Kiel gesleept.     



Lichtschip no.7 
"Noord-Hinder" Lichtschip no.7  

 

 

 

 

Lichtschip no.7 Bouw: in 1910 bij Wilton Fijenoord in Rotterdam. 

Het was het eerste stalen lichtschip. Lengte: 42.20 meter. Gr. 

breedte: 7.12 meter. Diepgang: 3.15 meter. Waterverplaatsing: 372 

ton. Bemanning: 10 man. Uitgelegd: in november 1910 als Noord-

Hinder. In voorjaar 1926 belangrijke modernisering, overgang van 

gasverlichting op elektriciteit. In 1932 nieuwe stalen masten 

aangebracht. Verlichting: cardanisch opgehangen optiek op 

paalmast. Lichtbron vetgas gloeilicht. Lichtkarakter: elke tien 

seconden twee schitteringen. Dienst gedaan: van 1910 tot 1965. 

Oorspronkelijk werd het uitgelegd als 'Noord- Hinder'. Daarna ook 

op andere stations. Reserve-lichtschip in 1954 met als standplaats 

Den Helder. In de Tweede Wereldoorlog naar Kiel gesleept, waar 

het als wachtschip dienst deed. In september 1945 terug uit 

Duitsland, gerepareerd en vervolgens uitgelegd als Texel.   

 



Lichtschip no.8   A813 
"Noord-Hinder" Reserve lichtschip Lichtschip no.8 ("Maas")  

 

 

 

 
 

 

No 8 als "Terschellingerbank" links. 

No 9 als "Noord-Hinder" rechts. 



 

 

 

 

Lichtschip no.8 Bouw: bij werf van J. & A. van der Schuyt te Papendrecht naar ontwerp van afdeling 

Scheepsbouw van het Departement van Marine met medewerking van het Bureau Stoomwezen. Enige 

Nederlandse lichtschip uitgerust met motoren voor varen op eigen kracht. Lengte over alles: 46.35 

meter. Breedte: 7.42 meter. Diepgang: 3.23 meter. Holte: 4 meter. Waterverplaatsing: 432 ton. 

Motorvermogen: 120 PK. Bemanning: 11. Verlichting: Holle mast met 4000 watt Brandarislamp (Philips) 

met pendeloptiek op 16 meter hoogte, die elke twintig seconden een groep van vier schitteringen te 

zien gaf. Energievoorziening: 2 Pol ar 4-takt Diesels (6 cil.). Schroefaandrijving: twee gelijkstroom 

shuntmotoren voor twee draairichtingen à 60 apk, 80 volt-duurzaam 360 omw./min.Maximum snelheid 

lichtschip 6,75 mijl. In de zomer van 1947 zijn deze motoren en de schroef verwijderd. Uitgelegd als 

'Maas' vanaf de zomer van 1923, later op de posities Goeree en Noord-Hinder. In 1929 werd lichtschip 

no. 8 voorzien van een radio-telefonie-installatie. In 1949 van een radiobaken, 318,5 kp (942 m.) toon 

600.  



Lichtschip no.9   A823 
"Terschellingerbank" Lichtschip no.9  

 

 

 

Lichtschip no.9 Bouw: in 1933 bij Rijkswerf Willemsoord (Den 

Helder). Schip kreeg voor het eerst een lichtopstand, waarvan de 

poten steunden op de zijkanten van het schip i.p.v. de 

traditionele lantarenconstructie rond de mast. lichthuis op 20 

meter hoogte. lengte: 42.60 meter. Breedte: 7.67 meter. 

Diepgang: 2.82 meter. Holte: 4.50 meter. Waterverplaatsing: 424 

ton. Bemanning: 14. Uitgelegd: als 'Terschellingerbank'. 

Verlichting: gloeilamp van 4000 Watt. lichtschip no. 9 deed in 

WO II dienst als luchtafweerplatform en werd door Engelse 

vliegtuigen tot zinken gebracht. Na de oorlog hersteld op de 

rijkswerf Willemsoord en in 1948 weer in dienst gesteld. In 1979 

verkocht.   

  

 



Lichtschip no.10   A833  
Lichtschip no.10  

Lichtschip no.10 Bouw: Rijkswerf 

Willemsoord in 1952. Lengte over alles: 

45.4 meter. Lengte tussen loodlijnen: 39 

meter. Grootste breedte: 7.92 meter. 

Diepte: 4,5 meter (holte) Diepgang: 2.9 

meter. Waterverplaatsing: 493 ton. 

Bemanning: 11. Licht: 800.000 kaars.  

 

 



Lichtschip no.11  A834 

 
"Noord-Hinder" Lichtschip no.11  

 

 

 

 

Lichtschip no.11 Bouw: Rijkswerf Willemsoord in 1953. Lengte over alles: 45.4 meter. Lengte 

tussen loodlijnen: 39 meter. Grootste breedte: 7.92 meter. Diepte: 4,5 meter (holte) Diepgang: 2.9 

meter. Waterverplaatsing: 493 ton. Bemanning: 11. Licht: 800.000 kaars. Lichtschip no. 11, in 

oktober 1953 uitgelegd op de positie Terschellingerbank en sinds 1979 reserve, werd in 1992 

gesloopt nadat het op de positie Texel van zijn ankers was geslagen en gestrand op de 

Hondsbossche Zeewering.  

 

 

http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat230223


Lichtschip no.12   A824 
"Noord-Hinder" Lichtschip no.12 

 

  

 

 

Lichtschip no.12 Bouw: bij scheepswerf De Waal in Zaltbommel in 1963. Het laatste lichtschip dat 

in ons land werd gebouwd. Lengte: 45.40 meter. Breedte: 8.35 meter. Diepgang: 3.15 meter. 

Holte: 4.65 meter. Waterverplaatsing: 510 ton. Bemanning: 11. Uitgelegd: in oktober 1963 op de 

positie Noord-Hinder, waar het schip no.8 verving. In 1980 verbouwd tot geautomatiseerd 

lichtschip. In maart 1994 werd de no. 12 definitief binnengehaald.  

 



Diverse lichtschepen als Schouwenbank 

Het was niet zo vreemd  om de schepen gewoon ergens in te zetten en als de locatie 

bepaald was kreeg het schip zijn naam  Een paar jaar later kon het gewoon ergens ander op 

positie  liggen met wel met een andere naam  Het nummer van het lichtschip bleef gewoon 

gehandhaafd.  

 

 

 

Lichtschip nr. 1 als Schouwenbank, tussen 

oktober 1925 en juni 1928  

 

 

 

 

 

 

 

Lichtschip nr. 2 als Schouwenbank, tussen 

1921 en 1924.  

 

 

 

  

 

 

 

Lichtschip nr. 5 als Schouwebank, tussen 

1930 en 1934  
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