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Op een woensdagmiddag in mijn herfstvakantie had ik 
afgesproken met Egbert van der Weide in het kantoor 
van Rijkswaterstaat aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Ik 
zou documentatiemateriaal komen halen om een artikel 
te schrijven over de Lange Jaap. Egbert liet me om te 
beginnen een aantal filmpjes zien van de werkzaamheden 
die onlangs zijn uitgevoerd in de Helderse vuurtoren. 
Met zwaar materieel werd geprobeerd de bouten van de 
flensverbindingen tussen de diverse platen door te slijpen. 

De vonken spatten als een vuurwerkregen alle kanten 
op en de binnenruimte van de vuurtoren stond binnen 
korte tijd vol rook. Egbert had opdracht gegeven aan een 
gerenommeerd bedrijf om zes vloerdelen te verwijderen 
om daarmee te ervaren wat de beste manier van handelen 
zou zijn. Het kostte uren om een paar van die bouten 
te verwijderen en wanneer er dan uiteindelijk een hele 
gietijzeren plaat vrijgemaakt was, volgde nog een lastige 
klus: het verwijderen van de plaat. Daartoe waren van 

De Lange Jaap in Den Helder trotseert al 133 jaar weer en wind, maar nu dreigt hij door 
vergaande scheurvorming in de gietijzeren vloeren te bezwijken. Rijkswaterstaat heeft 
in 2010 een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren en advies gevraagd over mogelijke 
herstelmaatregelen. De slijptol is onlangs in een aantal vloerdelen gezet, maar het is 
nog allerminst duidelijk hoe het herstel nu praktisch uitgevoerd moet worden.

Scheuren in de Lange Jaap
door Peter Kouwenhoven

tevoren gaten geboord in het vloersegment, waar lange 
bouten in waren gestoken die in een dwarsligger waren 
bevestigd. De dwarsligger steunde op de vloerdelen aan 
weerszijden van het te verwijderen segment. Door aan 
de lange bouten te draaien kon het gietijzeren segment 
heel langzaam omhoog geschroefd worden. Alles bij 
elkaar een tijdrovende klus. En dan te bedenken dat het 
herstelplan uitgaat van het vervangen van 134 gietijzeren 
vloerdelen, waarvoor dus eerst een paar duizend bouten 
moeten worden doorgezaagd. Bovendien moeten er 
ramen worden hersteld evenals een flink deel van de 
naden tussen de platen aan de buitenkant van de vuurto-
ren, want daar komt nu veel vocht door naar binnen. Als 
alles klaar is moet er bovendien een nieuwe verflaag op. 
Egbert weet nog even niet hoe het nu verder moet. Maar 
ja, het is een rijksmonument, dus er moet een oplossing 
worden gevonden. Dit dossier ‘loopt’ al een krappe twintig 
jaar, ooit begonnen door een collega van Egbert. Nu mag 
Egbert het afmaken.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand met de Lange Jaap? 
Waarom scheuren hier in Den Helder de vloerdelen terwijl 
andere gietijzeren torens daar geen last van hebben. 
Egbert geeft me twee pdf-bestanden mee van rapporten 
die daar inzicht in geven, een aantal foto’s van gescheurde 
platen en een verwrongen wenteltrap en tekeningen met 
daarop alle geïnventariseerde scheuren in de vloerdelen 
van de 17 verdiepingen die de vuurtoren rijk is. Een leuke 
klus om daar een boeiend artikel uit te destilleren.

Onderzoek door TNO in 1998
TNO heeft in 1998 de vloeren van de Lange Jaap geïn-
specteerd en getracht te bepalen door welke belasting 
de toen al enkele jaren optredende scheurvorming werd 
veroorzaakt. TNO constateerde dat de mate van scheur-
vorming van onder naar boven in de vuurtoren toeneemt. 
Veel scheuren lopen in tangentiële richting vlak langs de 
binnen- en buitenschacht. Dit duidt op scheurvorming 
door windbelasting en spanningen ten gevolge van 
uitzettingsverschillen door temperatuurverschillen tussen 
zon- en schaduwzijde van de vuurtoren. In hete zomers 
kan dit verschil wel oplopen tot 150C. 
TNO constateerde tevens dat de meeste scheuren aan-
wezig zijn in de vloer tussen de verdiepingen 12 en 13. 
In deze vloer zijn ook tangentiële scheuren aanwezig in 
het midden tussen de binnen- en buitenschacht. Deze 
kunnen alleen zijn ontstaan door het gewicht van groepen 
bezoekers die op deze verdieping langere tijd verbleven 
omdat hier een expositie aanwezig was. 
TNO adviseerde om geen bezoekers meer toe te laten 
en de scheuren te repareren door er platen overheen 
te ‘bouten’. Gietijzer kan niet worden gerepareerd door 
middel van lassen. 
Bezoekers kwamen er niet meer maar de scheurvorming 
ging door. Zelfs gerepareerde scheuren scheurden weer 
opnieuw. Het gewicht van de bezoekers was dus niet het 
grootste probleem.

De wenteltrap op de zestiende verdieping is door druk– schuif– en 
trekkrachten in de vuurtoren stevig verdraaid, zoals aan de 
onderste trede te zien is. Foto EvdW.

In veel vloerdelen zijn deze tangentiële scheuren vlak langs 
de  binnenschacht te zien. Dit duidt op belasting door wind en 
verschillen in uitzetting door temperatuurverschillen. Foto EvdW.
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Nieuw onderzoek in 2010
In juli 2010 heeft ‘International Engineering Consultant for 
Restoration Technology B.V.’ de Lange Jaap opnieuw aan 
een onderzoek onderworpen; dit keer een stuk uitge-
breider dan de toch wat vluchtige inspectie van TNO in 
1998. Deze opdrachtnemer heeft niet alleen de scheuren 
geïnventariseerd maar ook gekeken naar lekkages en 
andere mankementen. Bovendien zijn er laboratoriumon-
derzoeken uitgevoerd met het gietijzer, het voegmateriaal 
waarmee de stootnaden zijn afgedicht en de verf die 
binnen en buiten is verwerkt.
Bij inspectie is gebleken dat de eerste vier gietijzeren 
vloeren geen scheuren bevatten maar wel zo hier en 
daar sporen van lekkage vertonen. De constructie van 
de ramen, die uit verschillende delen bestaat, blijkt niet 
helemaal waterdicht te zijn. Ook zijn er veel stootnaden 
aan de buitenkant van de vuurtoren beschadigd. Het 
voor het afdichten van de naden gebruikte ijzercement 
– een mengsel van kalk en ijzervijlsel – is door corrosie
aangetast. Vanaf de vijfde verdieping is scheurvorming in 
de vloeren geconstateerd, die vanaf de tiende verdieping 
extreem toeneemt. Ook de lekkage neemt toe.
Gietijzer heeft een behoorlijke drukvastheid, maar kan in 
de regel slechts beperkt belast worden. Statische belastin-
gen leiden al gauw tot breuk of scheurvorming. Dit heeft 
te maken met de samenstelling van het materiaal. Om het 
gietijzer bij relatief lage temperaturen gietbaar te maken 
werd destijds koolstof, zwavel en fosfor toegevoegd. De 
giettemperaturen waren toen nog niet hoog genoeg om 
hoger gekwalificeerde gietijzersoorten te gieten. Deze 
toevoegingen maakten het ijzer wel heel hard, maar ook 
bros.

Bij de inventarisatie van de vloeren viel op dat deze 
vanaf de vijfde verdieping scheef staan, ofwel richting 
binnenschacht of richting buitenschacht. Mogelijk zijn 
er rekenfouten gemaakt. De flenzen aan de binnen- en 

buitenschacht, die dienen als oplegging voor de vloeren, 
zijn haaks, terwijl de vloeren niet waterpas zijn gemon-
teerd. De bouten zijn desondanks strak aangedraaid, zodat 
er spanningen zijn ontstaan.  
Nadere controle heeft uitgewezen dat er nergens vol-
doende ruimte is voor expansie tussen de verschillende 
segmenten. De vloerplaten ondervinden zodoende druk-, 
schuif- en trekkrachten, mede ontstaan door thermische 
uitzetting tijdens periodes van opwarming en afkoeling, 
maar ook door de windbelasting, die op haar beurt voor 
trillingen zorgt.
Er zijn ook enkele bouten onderzocht in het laboratorium. 
In twee van de drie onderzochte bouten werd corrosie 
geconstateerd. Grootschalig onderzoek van de bouten is 
niet mogelijk omdat deze in de flenzen opgesloten zitten, 
maar het vermoeden is dat een groot percentage van de 
bouten in de vuurtoren is aangetast.
Achteraf kun je constateren dat de firma Penn & Bauduin 
uit Dordracht, die de vuurtoren heeft gebouwd, een paar 
constructiefouten heeft gemaakt, waardoor de toren 
minder duurzaam is dan zijn soortgenoten elders in het 
land. Toch wel een postuum smetje op de reputatie van 
deze vuurtorenbouwer. 

Advies
De firma IECRT adviseert om alle gebroken vloerdelen te 
vervangen door nieuwe elementen met exact dezelfde 
afmetingen en deze ook weer in dezelfde scheefstand 
te monteren. Het tegenwoordige gietijzer is echter van 
betere kwaliteit en de bouten kunnen nu wel op de juiste 
manier worden aangebracht. Tevens zouden de ramen 
vervangen moeten worden door ramen uit een stuk. 
De beschadigde naden moeten worden uitgezaagd, 
waarna er een nieuwe moderne kit in zou moeten worden 
aangebracht. Tot slot is er een nieuwe coating nodig aan 
de binnen- en buitenkant van de vuurtoren.

Nabeschouwing
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is van mening dat er 
opnieuw ijzercement moet worden gebruikt om de naden 
te herstellen, om het historische karakter te behouden. 
Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo verstandig. De nieuwe 
gietijzeren platen hebben ook niet meer dezelfde samen-
stelling als vroeger, dus waarom zou je dan wel weer zo’n 
corosiegevoelige nadenvuller gebruiken. Onderhoudskos-
ten moeten zoveel mogelijk worden beperkt.
Nog los van het feit dat het vervangen van de gebroken 
vloerdelen een megaklus is, vraag ik me af wat er vervol-
gens na restauratie gebeurt met de oorspronkelijke nog 
niet gescheurde vloerdelen. Die gaan natuurlijk ook weer 
scheuren, want de constructiefouten en de corrosie zijn 
niet opeens opgeheven en de windbelasting en belasting 
door temperatuurverschillen blijven bestaan. Maar ja, dit is 
lekenpraat, de deskundigen zullen er wel over nagedacht 
hebben.
Ik benijd Egbert niet en ben benieuwd hoe hij deze klus 
gaat klaren. Wordt vervolgd.

Vooral de noordelijke vaarroute tussen het vaste land en 
het eiland is druk bevaren. Vele vrachtschepen, container-
schepen, tankers, cruiseschepen en lijnschepen banen zich 
een weg door de relatief smalle vaarweg, die ten noorden 
van het 284 km2 grote eiland ligt. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Britten in 1901 hier op kaap Spathi de 
Moudari vuurtoren bouwden. Het is het hoogste gebouw 
dat de Engelsen hier hebben gebouwd en is bovendien 
één van de hoogste vuurtorens van Griekenland. De toren 
zelf is 25 meter hoog, maar het licht bevindt zich op 114 
meter boven zeeniveau. Het kenmerk is elke 30 seconden 
3 witte lichtflitsen.
De ronde toren zelf is onbeschilderd, behalve de onder-
kant die wit geverfd is. De koepel is groen.
Een prachtige wandeling door een ongerept natuurgebied 
leidt je tot de toren met een aantal bijgebouwen. Een 
woongebouw voor de vuurtorenwachters en een apart 
gebouwtje waarin zich 2 toiletten, 2 bakruimtes en 2 
stookhokken bevinden. Ook een waterput is aanwezig op 
het erf. Meer noordelijk op de kaap staat nog een voorma-
lig seinpost. 
,
De andere toren bevindt zich bij de ingang van de haven 
van Kapsali, ten oosten van de hoofdstad Kythira (Chora). 
Omdat de belangrijkste haven van het eiland verplaatst is 
naar het centraal gelegen Diakofti-schiereiland doet deze 
haven tegenwoordig vooral dienst als jacht- en vissersha-
ven. In het verleden echter, tijdens de Engelse bezetting, 

speelde deze natuurlijke haven met verbindingen naar 
Antikythira, Kreta en Pireaus een belangrijke rol.
De Engelsen bouwden de markante vuurtoren. Een 8 
meter hoge, ronde toren, wit geverfd met een blauwe 
koepel. Ook het vuurtorenwachterhuis is wit. Het licht 
bevindt zich 24 meter boven zeeniveau en kenmerkt zich 
door een witte flits elke 3 seconden. Vanaf de makkelijk te 
bereiken toren heb je een prachtig zicht over de baai.
Als je geluk hebt en de vuurtorenwachter van de Moudari-
toren is aanwezig, laat hij je de toren beklimmen. Toen 
wij er waren was dat helaas niet zo. Na een uur op het 
terrein te hebben vertoefd, met een prachtig uitzicht over 
de zee en de Peloponnesos hebben we, in de hoop dat 
de wachter hem bij zijn volgende inspectie zou vinden, 
een ansichtkaart met de vuurtoren van Schiermonnikoog 
onder de deur geschoven. Een dergelijke kaart heb ik 
altijd bij me als ik een vuurtoren ga bekijken. Het breekt 
vaak het ijs met de wachter en een praatje, al dan niet met 
handen en voeten, is dan het gevolg.
Eén week terug thuis ligt er een enorme envelop op de 
deurmat. Petty Officer First Class, Mr. Ntokopolous Michail, 
reageert op de vondst van onze kaart. Hij bedankt ons. 
Verontschuldigt zich dat hij niet aanwezig kon zijn en stopt 
er een prachtige herdruk op A4 formaat van de toren uit 
1904 bij.
Het tekent de aard van de bewoners: vriendelijk, gastvrij 
en behulpzaam. Kythira is daarom een belevenis en dat 
niet alleen vanwege zijn vuurtorens!

Het eiland Kythira behoort tot de Ionische eilandengroep, maar ligt zo afgezonderd 
van de rest, dat het eigenlijk de grens vormt tussen de Ionische en Cycladische zee. Het 
ligt tussen de Peloponnesos (één uur varen van Neapolis) en het eiland Kreta (vier uur 
varen). Op het eiland bevinden zich twee vuurtorens: één in het uiterste noorden en 
één in het zuiden.

De vuurtorens van Kythira
tekst en foto´s Harm Carrette

Moudari met lichtwachterwoning Kapsalis


