
Overzicht ingediende ideeën en suggesties voor vuurtoren Lange Jaap 

 
Voorstel Toelichting op voorstel Toelichting op kansrijk 

1 Stabiliseren of weghijsen Stabiliseren gentry torens met tuien. Hulp bij 
ontmantelen. Bereid mee te denken met hijs 

oplossingen. 

Afhankelijk van gekozen scenario van uitvoering. Dit richt 
zich vooral op het stabiliseren van de toren, wat belangrijk is. 

Daarnaast is dit bruikbaar bij het scenario amoveren.  

2 Stabiliseren met magneten Stabiliseren dmv magneten. Afhankelijk van gekozen scenario van uitvoering. Echter zal 
de zwelroest door blijven gaan, wat voor een verdere 
degradatie van de vuurtoren zal zorgen.   

3 Koud repareren van Gietijzer Koud repareren van scheuren uitboren en 
vullen.  

In het kader van de hoeveelheid werk mogelijk niet haalbaar. 
De reden hiervoor is dat er een zeer groot aantal scheuren 
aanwezig zijn, daarnaast lost dit mogelijk niet het probleem 
van de zwelroest op. Mogelijk in combinatie met een andere 
aanpak wel uitvoerbaar.  

4 Versterken met composiet Innovatie op composiet, wil de vuurtoren 
met composiet inpakken. 

Oplossing om PU om de toren heen te plakken.  Dit zal 
mogelijk wel een estetisch nadeel opleveren.  

5 Pipe tank repair Composiet, Tape en lijm (epoxy) (nen 2487) 
levensduur 5 jaar, max 20 jaar.  

In het kader van de hoeveelheid werk mogelijk niet haalbaar. 
Door het vele aantal scheuren en gebreken mogelijk niet 
haalbaar. Daarnaast blijft de vraag of dit voldoende het 
probleem van de zwelroest tegen gaat.  

6 Akoestische monitoring scheuren Meetsysteem voor scheuren en of corrossie. 

Sensoren 4 stuks per element. Constateren 
als er nieuwe scheuren ontstaan.  

De toren is niet toegankelijk, daarnaast richt zich dit enkel op 

monitoring. In deze fase zijn wij nu nog niet. 

7 Repareren behouden van Gietijzer   De toren is niet toegankelijk, daarom is dit werk nu niet 
uitvoerbaar. Daarnaast lost dit mogelijk het probleem van de 
zwelroest niet op.  

8 Intapen en dicht kitten   De toren is niet toegankelijk, daarom is dit werk nu niet 
uitvoerbaar. Daarnaast lost dit mogelijk het probleem van de 

zwelroest niet op.  



9 Hardsolderen solderen met epoxyhars De toren is niet toegankelijk, daarom is dit werk nu niet 

uitvoerbaar. Daarnaast lost dit mogelijk het probleem van de 
zwelroest niet op.  

10 Lassen van Gietijzer Lassen van Gietijzer 600 graden is niet 
mogelijk. Vervang ze met gietijzer. Met 
piepschuim mallen maken zodat je nieuwe 
gietijzeren segmenten. 

De toren is niet toegankelijk, daarom is dit werk nu niet 
uitvoerbaar. Daarnaast lost dit mogelijk het probleem van de 
zwelroest niet op.  

11 Nieuw bouw, vervangen van 

bestaand op andere locatie 

Plaats op de juiste plek i.v.m. het wijzigen 

van de dijk  een nieuwe toren. Deze 
gemaakt als windmolen toren. Pas de kop 
aan voor het licht. Maak kunstof ramen, en 
monteer deze aan de buiten wand. Schilder 
hem rood. Demonteer na plaatsing nieuwe 
toren, de oude Lange Jaap.  

Dit is enkel een oplossing indien er gekozen wordt voor de 

sloop van de toren, daarna een alternatief aanbieden voor de 
Lange Jaap.  

12 Diverse oplossingen aangeboden Lassen. 
Intern skelet van stalen balken met 
bout/moer verbindingen+lassen.                                       
Metalock "krammen van de scheur" 

De toren is niet toegankelijk en het is geen oplossing voor 
zwellend ijzercement  

13 Amoveren Oplossing aangeboden, manier van 
amoveren. Kan het werk goed uitvoeren om 

te amoveren, kraan bovenop de toren en 
dan afpellen naar beneden.  

Afhankelijk van gekozen scenario 

 

 


