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Ik heb verschillende mensen geïnterviewd; Bert Tuk: 
projectleider voor de openstelling van de vuurtoren, 
Kees van Burg: één van de vuurtorenwachters, Peter 
van Kouwenhoven: hij is van de Nederlandse Vuurtoren 
Vereniging en André Kastelein: voorzitter van de 
Stichting Goereese Gemeenschap.

De vuurtoren Westhoofd staat in de duinen aan de 
Groenedijk in Ouddorp. De vierkante bakstenen toren 
is in 1947-1950 gebouwd en heeft een hoogte van 
56 meter. De toren is bemand en was normaal niet 
geopend voor publiek, tot nu toe dan!

Rond juni gaat de vuurtoren op woensdag en zaterdag 
open voor het publiek. De Stichting Goereese 
Gemeenschap heeft dat niet zomaar voor elkaar 
gekregen, ze zijn er al jaren mee bezig. In 2013 is al voor 
het eerst aan Rijkswaterstaat gevraagd of dit mogelijk 
is. De plannen voor de vuurtoren zijn groot. Er komt zelfs 
een mini-bioscoop in!

De vuurtoren heeft zes verdiepingen. En dan kan je nog 
een draaitrap op naar de post van de vuurtorenwachter. 
Geweldig, ik heb zelfs zeehonden gezien op de 
zandbank. Het uitzicht is mooi. Bert vertelde dat er vaak 
ook reeën te zien zijn. Vanaf de post gaat er nog een 
smal trapje naar het licht. Daar mag het publiek niet 
komen. De lamp is indrukwekkend om te zien.

Op de verdiepingen is er vanaf de opening wat leuks te 
zien of te doen. Zo zijn er exposities van verschillende 

organisaties die deels ook actief zijn in de Erfgoedlijn 
Goeree-Overflakkee. De exposities kunnen per jaar 
verschillen.

De mensen van de stichting weten hoe gaaf het is 
om de vuurtoren te beklimmen, en daarom willen ze 
dat nu ook mogelijk maken voor meer publiek. Want 
die andere hoge toren, in Goedereede, trekt ook veel 
bezoek!

Bert, André en Peter verwachten dat er veel bezoekers 
zullen komen.

Eén ding vind ik wel jammer: dat de vuurtorenwachter 
er op woensdag en zaterdag niet is.

Beetje paarsig
De kleur was ook een dingetje, vroeger was de toren 
een beetje roodbruin en die kleur wilde Rijkswaterstaat 
behouden. Ze hebben de kleur nagemaakt en de toren 
weer geverfd, maar hij is eigenlijk een beetje paarsig. 
Het heet purperrood.

De stichting is ook bezig met een website om meer 
informatie te geven over de vuurtoren en wat er 
allemaal te zien is in de toren.

Ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit komt 
te zien en wil graag in juni de toren weer komen 
beklimmen en neem dan mijn vader, moeder, broer en 
zus mee.

'Ik heb zelfs zeehonden 
gezien op de zandbank'
Jeanne beklimt de vuurtoren

Hallo allemaal! 
Ik ben Jeanne Huizer 
en ben 10 jaar oud.

Ik ben op de vuurtoren 
van Ouddorp geweest die 

bijna opengaat voor 
het publiek.
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