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Gemeente Den Helder 
t.a.v. de gemeenteraad en het college van B & W 
Kerkgracht 1  
1782 GJ Den Helder 
 
 
Amsterdam, 21 december 2021 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, college van B&W, 
 
De afgelopen weken hebben wij en u kennis genomen van het feit dat de toekomst van de 
vuurtoren Kijkduin, beter bekend als De Lange Jaap, uiterst onzeker is. Eigenaar Rijkswaterstaat 
gaat er in de berichtgeving al vanuit dat sloop de meest waarschijnlijke optie is. 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging zijn zeer 
geschrokken van bovenstaande berichten. Wij vinden het onvoorstelbaar dat deze unieke, 
markante vuurtoren gesloopt zou worden. De vuurtoren is een rijksmonument en het kan volgens 
ons niet zo  zijn dat door achterstallig onderhoud van de eigenaar zelf deze zou moeten worden 
gesloopt. 
 
Het verval van een rijksmonument is in de Erfgoedwet als strafbaar feit opgenomen. Iedere 
eigenaar van een rijksmonument is verantwoordelijk voor de instandhouding van het monument, 
dit vanwege het maatschappelijk belang. Particuliere eigenaren worden in heel Nederland actief 
aan die verplichting gehouden. Het bevreemdt ons zeer dat nu juist de overheid in de vorm van 
Rijkswaterstaat zich niet aan deze plicht heeft gehouden en dat daar de ultieme maatschappelijke 
prijs voor betaald moet worden: sloop van een beschermd monument. 
 
De handhaving van de Erfgoedwet is een onderdeel van de wettelijke taken van gemeenten. U 
kunt dus Rijkswaterstaat aanspreken op het feit dat zij nalatig is geweest. Volgens ons zou u de eis 
kunnen en dienen te stellen dat behoud van De Lange Jaap koste wat het kost het uitgangspunt 
moet zijn. Als gemeente bent u immers ook vergunningverlener in het kader van de Erfgoedwet. 
 
De Lange Jaap vertegenwoordigt een enorm maatschappelijk belang. Het is een van de meest 
bekende vuurtorens van Nederland en is voor uw lokale gemeenschap een baken van identiteit. 
De toren geeft inwoners en bezoekers een gevoel van herkenning. De emotionele waarde van De 
Lange Jaap is daarmee onvervangbaar. Daarnaast maakt de vuurtoren deel uit van een keten van 
verkenningslichten en het zou daarmee een novum zijn dat er voor het eerst sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog eentje wordt gesloopt.  
 
De Lange Jaap is ook als vuurtoren uniek. Bijgevoegd vindt u een waardestelling van de experts 
van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging waarin ze aangeven welke waarden deze vuurtoren 
vertegenwoordigt. 
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Naar onze mening kan de Lange Jaap worden gerestaureerd. Dat vereist technisch vernuft en 
hoge kosten, maar dat is de inzet meer dan waard. Onze organisaties zullen bovenstaand 
behoudsstandpunt actief onder de aandacht brengen van de provinciale en landelijke politiek. Wij 
zullen inzetten op het beschikbaar stellen van de benodigde kennis en het benodigde budget om 
De Lange Jaap te behouden.  
 
Wij kunnen voor u, als gemeenteraad en college, een partner zijn in de strijd voor het behoud. 
Onze experts weten alles over de technische kant van de vuurtoren, maar ook van de procedurele 
(wettelijke) kant. Daarnaast zullen wij publieke acties ontplooien om De Lange Jaap te behouden.  
 
Wij blijven u hierover actief informeren en wij hopen dat u dit ook bij ons wilt doen en zien uit 
naar uw reactie in deze. 

 
Mede namens de Nederlandse Vuurtoren Vereniging, 
 
 
 
K. Loeff 
Directeur 
 
 
Bijgevoegd: 
- Waardestelling De Lange Jaap door de Nederlandse Vuurtoren Vereniging.  


