BORKUMRIFF
De geschiedenis tot nu toe

Het in 1911 gereedgekomen lichtschip “Borkumriff III”, diende tot 1956 als hoofdlichtschip op de
positie “JE33-Borkumriff ”, 16 zeemijlen van Borkum verwijderd. Na 45 dienstjaren werd het op
18 maart 1956 omgeruild voor het huidige vierde
hoofdlichtschip BORKUMRIFF.

In 1875 werd voor het eerst de positie bij de zandbank Borkumriff, ten noordwesten van Borkum,
door een Feuerschiff ingenomen. Nog drie schepen
met die naam volgden. Tot 15 juni 1988 deed de Borkumriff IV dienst op zee.

De Vrije Radio Omroep Nederland (VRON), waaruit later Radio Veronica ontstond, kocht het schip
voor 69.000 gulden, verwijderde de lichttoren en
rustte het schip uit voor gebruik als commerciële
zeezender zonder vergunning.
Vanaf 21 april 1960 tot 16 november 1964 zond
het als piratenzender Radio Veronica uit vanaf de
standplaats in internationale wateren bij Katwijk
en Scheveningen. Het werd een groot succes bij
het Nederlandse publiek.

Door de persoonlijke betrokkenheid van vele leden
van de Vereniging Borkumriff , de Stadt Borkum, het nationaal park Waddenzee Niedersachsen, de NABU Niedersachsen en het Wereld Natuur Fonds is het gelukt
om het schip te behouden in de haven van Borkum.
Door voortdurende inzet van de leden voor het behoud van het schip, is ze nog steeds zeewaardig.
Daarnaast is de Borkumriff een maritiem, technisch
en cultureel monument en doet ze ook dienst als
het informatiecentrum van het Nationalpark und
Weltnaturerbe Wattenmeer.

Veel leden van de verenging en vrienden van het
Feuerschiff Borkumriff ondersteunen het schip met
een jaarlijkse bijdrage van 30 euro. Hiervan wordt
het schip onderhouden en in de vaart gehouden.

Contact
Fördervein Feuerschiff Borkumriff e.V.
c/o Klaus Kühl-Peters, Vorsitzender
Goethestraße 18, 26757 Borkum
Tel.: 04922 / 30 40
Fax: 04922 / 30 49 11
feuerschiff@borkum.de
www.nationalparkschiff-borkum.de
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Piratenzender “Radio Veronica”

Bij bijzondere gelegenheden zorgt de ervaren bemanning ervoor dat de Borkumriff als ambassadeur voor
Borkum en het Nationalpark Wattenmeer uitvaart.

Een schip, de bemanning, een team

Wij willen JOU aan
boord hebben!

