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Vuurtoren Schiermonnikoog

MOOI
ROOD IS
NIET
LELIJK
Weinig bouwwerken krijgen het zo zwaar voor de kiezen als een vuurtoren.
Regen, wind, zon, zand, zout; en van alles de volle laag want beschutting is
er niet. Niet zo gek dus dat de Noordervuurtoren op Schiermonnikoog er vijftig jaar na de laatste renovatie niet meer zo florissant bij stond. Stukadoorsbedrijf De Alde Stjelp gaf het 37 meter hoge monument een nieuwe winden-weerbestendige cementgebonden jas.
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De laatste renovatie is in 1960 gedaan. De scheuren
die sindsdien zijn ontstaan zijn allemaal in kaart
gebracht en hersteld.

Alles nieuw

Het was niet eens zozeer het verweerde uiterlijk
dat renovatie van de vuurtoren van Schiermonnikoog nodig maakte als wel het inwendige. Samen
met de Brandaris op Terschelling huisvest de
Noordervuurtoren de verkeersleiders die de zeevaart op de Waddenzee in goede banen leiden.
Het radarsysteem en het scheepvaartbegeleidingssysteem waarmee ze dat doen,
moest worden vernieuwd. En ook de werkplek
van de verkeersleiders was aan modernisering
toe. Zeeverkeerscentrale Terschelling - zoals
Rijkswaterstaat de Brandaris noemt - was eerst
aan de beurt. Die renovatie was voor de zomer
van 2014 klaar. Een maand of vijf later werd het
werk aan de zeeverkeerspost op Schiermonnikoog afgerond.
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160 jaar licht

In de ruim anderhalve eeuw dat de vuurtoren bestaat, is het zeeverkeersgeleidingssysteem al een
aantal keren vernieuwd. Toen de Noordertoren in
1854 in gebruik werd genomen, was het nog een
daadwerkelijke vuurtoren. Niet met een houtvuur weliswaar, maar wel met een vaste olielamp
die brandend gehouden moest worden. In 1911
werd die vervangen door een ronddraaiend lenzenstelsel; wel nog steeds met olie als brandstof.
De olie maakt in 1924 plaats voor elektriciteit en
in 1979 kreeg de vuurtoren ook radar.

Scheurvorming en onthechting

Al weer een jaar of vijftien voor die laatste
toevoeging was de vuurtoren aan de buitenzijde
gerenoveerd. De bakstenen ondergrond was
voorzien van een robuuste schil: spuitbeton met
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Strijklicht is er altijd bij een
ronde toren, daarom heeft De
Alde Stjelp bewust voor een
wat grovere afwerking gekozen.
In een glad gepleisterd oppervlak zou elke oneﬀenheid
worden uitvergroot.

Specialist in
specialistisch stucwerk

een wapening en daaroverheen een rubberachtige coating. Een degelijke afwerking destijds,
maar na een jaar of vijftig was hij niet best meer.
“De coating kwam los en er zat scheurvorming in
het beton”, zegt Anne van der Heide van De Alde
Stjelp. Het stukadoorsbedrijf uit Oosternijkerk
was door aannemer Dijkstra Draaisma uit Dokkum benaderd voor het stucwerk aan de vuurtoren. “We zijn een soort specialist in specialistisch
stucwerk, als er iets bijzonders moet gebeuren
dan komen ze vaak bij ons”, legt de stukadoor uit.

die 24 uur per dag bemand is, niet in mag. Die
buitenkant moest er weer goed komen uit te zien
en voor een lange tijd goed blijven.
Opdrachtgever Rijkswaterstaat had in het bestek
geen specifiek product opgenomen waar dat mee
moest gebeuren. Wel waren er duidelijke eisen.
Het moest een cementgebonden mortel zijn,
bestand tegen zout en zand. Het werk moest in
een relatief kort tijdsbestek worden gedaan en
uiteraard moesten er garanties op het stucwerk
worden geven.

Keiharde eisen

Het draait om de ondergrond

Bijzonder was het werk aan de vuurtoren zonder
meer. Het is immers een van de meest in het oog
springende bouwwerken van Schiermonnikoog.
Een bezienswaardigheid, al gaat het dan vooral
om de buitenzijde omdat het publiek de toren,

Anne van der Heide kwam bij de A46 van Ardex
uit, een product waar hij goede ervaringen mee
had, net als met de ondersteuning door de Duitse
mortelfabrikant. Ook nu stond Ardex de stukadoor bij met raad en daad. “Het is uitermate
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Tijdens de renovatie konden de
verkeersleiders geen gebruik
maken van hun vertrouwde
werkplek op 35 meter hoogte.
Er werd een tijdelijke voorziening naast de toren geplaatst.
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Uitermate belangrijk dat de
ondergrond goed schoon is

De nieuwe gesausde
stuclaag is ongeveer
net zo dik als de oude
laag spuitbeton met
coating. Zo kon er
net zo netjes worden
aangesloten op de
ronde vensters.

belangrijk dat de ondergrond goed schoon is,
anders krijg je kans op onthechting”, zegt Jeroen
van Woudenberg, technisch adviseur bij Ardex.
“Daarom ben ik naar Schiermonnikoog gekomen
om die te beoordelen.” De rubbercoating zou
worden verwijderd door middel van microstralen,
water dat met zo’n 2500 bar tegen de vuurtoren werd gespoten. De straler had al een keer
een proefstuk gemaakt dat er prima uitzag,
maar over het eindresultaat was de Ardex-man
niet tevreden. “Er was nog redelijk wat residu
achtergebleven. Zou de stukadoor daar op gaan
werken, dan waren er onherroepelijk problemen
ontstaan.” Voor de straler zat er niets anders op
dan het werk nog eens over te doen.

ook in het metselwerk van de constructie. Die
kon de stukadoor niet herstellen. Wat hij ook niet
kon, was garantie geven dat de mortellaag op die
plekken heel zou blijven. Dat is in het advies van
Ardex vastgelegd en door de opdrachtgever geaccepteerd, en alle scheuren zijn vóór de reparaties
in kaart gebracht.
Na de reparaties kon de mortellaag worden
aangebracht. Weliswaar is de A46 al een zeer
harde mortel, maar de omstandigheden waarin
hij de komende jaren zijn werk moet doen, zijn
zeer zwaar. Daarom werd E100 aan het aanmaakwater toegevoegd. De dispersie bevordert de
hechting en maakt de mortel flexibeler en nog
harder dan hij al is.

Extra toevoeging

Buiten de wind gerekend

Met de rubbercoating verwijderd kwamen de
scheuren in de betonlaag bloot te liggen. De
Alde Stjelp zette die dicht met FB giethars van
Ardex. Over elke scheur is een alkalibestendig
gaas aangebracht, ingebed in A46. Een aantal
scheuren zat niet alleen in de betonlaag maar

Ondanks de uitstekende kwalificaties van de producten moesten de stukadoors van De Alde Stjelp
toch al snel bij Ardex aan de bel trekken. De temperatuur was prima om met de cementgebonden
mortel te werken en het was droog, maar de wind
bleek een spelbreker. “We begonnen bovenaan,
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De sokkel van de vuurtoren is van hardsteen. De Alde Stjelp
heeft het stucwerk daar met een v-naad op laten aansluiten.

De vuurtoren zou in eerste instantie gezandstraald
worden, maar voor 550 m2 oppervlak zou zoveel zand
nodig zijn dat Schiermonnikoog er een duin bij zou
krijgen. Het werd microstralen, met water onder zeer
hoge druk. Het afvalwater werd opgevangen in een
speciale, rondom de vuurtoren aangelegde bak.

en ook al was de steiger compleet ingepakt
met windreducerend gaas, op 35 meter hoogte
waaide het toch behoorlijk hard”, zegt Anne van
der Heide. Doordat het ook nog eens een heel
droge wind was, droogde de mortel heel snel
en ongelijkmatig. “Wij staan bekend om onze
snelle producten, en de A46 waar De Alde Stjelp
mee werkte is daarvan één van de snellere,” zegt
Jeroen van Woudenberg. “Combineer dat met
zulke omstandigheden en je hebt topsnelheid
waar die eigenlijk niet gewenst is.” In overleg met
de mortelproducent is dat opgelost door vooral
meer mensen op het werk te zetten. “Normaal
gesproken doe je dit met 2 of 3 man, hier hebben
we met gemiddeld 4 of 5 man gestaan”, zegt
Anne van der Heide.
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Sierpleister zou
het hier nog
geen twee jaar
uithouden
Praktische keuze

De mortel is in een laagdikte van minimaal een
halve centimeter aangebracht. Bij dat werk bleek
dat er ook een keerzijde zat aan het afkeuren van
de ondergrond. De straler had zijn werk daarna
zo grondig gedaan dat de stukadoors op sommige plekken tot wel meer dan een centimeter
moesten smeren om de oneﬀen ondergrond uit
te vlakken. “Het heeft wel wat meer materiaal
gekost dan ik aanvankelijk had berekend”, zegt
Anne van der Heide.
Zodra de mortel begon aan te trekken hebben de
stukadoors hem doorgeschuurd. Daarna is hij nog
fijn nagesponst. Dat heeft een wat ruw uiterlijk
opgeleverd, en commentaar van Rijkswaterstaat.
Anne van der Heide heeft er echter heel bewust
voor gekozen om niet glad te pleisteren.
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“Buitenwerk wordt vaak gedaan met een sierpleister met een grove korrel. Daarmee kun je
oneﬀenheden wat beter maskeren. Hadden we
hier een sierpleister gebruikt dan zou die het nog
geen twee jaar uithouden. De A46 gaat echt vele
jaren mee, alleen heeft hij bijna geen korrel. Het
valt niet mee om hem dan zo strak te krijgen dat
je onder strijklicht niets ziet. Zeker niet met een
ondergrond die zo oneﬀen is en een ronde toren
die altijd wel strijklicht pakt. Door hem te sponzen in plaats van te pleisteren creëer je tenminste
nog iets van tolerantie. Want de sauslaag die er
later door Schildersbedrijf Nutma uit Metslawier
op is gezet, beschermt de stuclaag en geeft de
vuurtoren zijn rode kleur, maar hij is te dun om
iets te camoufleren.”

Een andere wereld

Werken op de
eilanden is nooit
makkelijk

Beschutting is er niet op Schiermonnikoog voor de Noorder vuurtoren, hij staat 24 uur per dag bloot aan de elementen. Maar bitter
weinig mortels zijn in staat om zoals de A46 van Ardex in die
omstandigheden voor een lange periode bescherming te bieden.

Een week of drie is De Alde Stjelp bezig geweest
met de vuurtoren. Een mooi werk om op terug te
kijken. “Een lastige klus, dat wel”, vindt Anne van
der Heide. “Een vuurtoren is toch iets heel anders
dan een woning, er komen heel andere dingen bij
kijken. Daarnaast is het werken op de eilanden
nooit makkelijk. Het is er heel aangenaam en de
mensen zijn vriendelijk, maar het vraagt wel om
een heel andere planning dan je gewend bent.
Je zit altijd met overtochten of overnachtingen,
met vergunningen, met transport.” Voor het werk
aan de Noordervuurtoren gingen de stukadoors
dagelijks over met de eerste boot. Eigen vervoer
kon niet mee, Schiermonnikoog is immers autoluw. Transportbedrijf de Ridder zorgde voor de
aanvoer van de materialen vanuit Lauwersoog.
Waar de stukadoors ook rekening mee moesten
houden in de planning, was de waterdruk. “Die is
heel laag op het eiland”, zegt Anne van der Heide.
“We maakten de mortel aan op de steiger. Je kunt
je voorstellen hoe dat ging, met een tuinslang
naar 33 meter hoog. We hebben dus steeds maar
op twee slagen grote kuipen neergezet, die werden dan een dag van tevoren gevuld. Dan zaten
we tenminste nooit zonder water!”

Renovatie Noordervuurtoren
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Den Haag
Aannemer: Dijkstra Draisma, Dokkum
Stukadoor: De Alde Stjelp, Oosternijkerk
Mortellevernacier: Ardex GMBH, Witten-Annen (D)
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