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themanummers laten verschijnen op het 

gebied van:

• Fabrieksschoorstenen

• Erfgoed van de industriële beeldcultuur
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•  De industriële aspecten van de Eerste 

Wereldoorlog

•  De invloed op het landschap door 

brandstofwinning (turf, bruinkool, 

steenkool en gas)

• Industrieel erfgoed van de pers

• Suiker(waren)industrie

• De fabricage van email

Omslagfoto 
Kraan 97, hijsvermogen twee ton, wordt aan de Suezkaai in Antwerpen neergezet met Brabo, hijsvermogen 850 ton (Foto Paul Van Schoors)
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Redactioneel

Eigenlijk vinden we het zo normaal, kranen in de haven, 
kranen langs rivieren, bij fabrieken, maar ook kranen 
bij bouwprojecten. Het is een overweldigend gezicht 
om deze reuzen van industrieel erfgoed bij hun 

werkzaamheden te volgen. 
Helaas zijn kranen ook negatief in het nieuws gekomen. Iedereen 
zal zich Alphen aan de Rijn herinneren, waar drie jaar geleden 
twee kranen bij het verplaatsen van een brugdeel omvielen en 
woningen en winkels ernstig beschadigd werden. Onlangs bleek 
in Krimpen aan den IJssel dat twee kranen kantelden, ook omdat 
ze niet goed waren opgesteld. 
In deze aflevering van Erfgoed worden kranen in een positiever 
licht geplaatst. Kranen zijn een integraal deel van ons technisch- 
en industrieel erfgoed. De Nederlandsche Stichting voor het 
Erfgoed van Kranen (NedSEK) ijvert al jaren voor de inventarisatie 

en het behoud van de Nederlandse kranenbouw. Giel van Hooff, 
bestuurslid van de NedSEK, heeft de Nederlandse bijdragen voor 
dit themanummer aangeleverd en inhoudelijk geredigeerd. Wij 
zijn hem zeer erkentelijk voor zijn werk.

Vijf artikelen benaderen het industrieel erfgoed van kranen 
op verschillende manieren. Het eerste artikel van Helmig 
Kleerebezem richt zich op de kranenbouw in Twente. Het 
volgende artikel van Marc Pinte en Pieter Neirinckx heeft als 
onderwerp de havenkranen in Gent. Giel van Hooff belicht 
vervolgens de geschiedenis van de kranenbouwer Figee uit 
Haarlem. De hydraulische kranen van het Museum aan de Stroom 
in Antwerpen zijn het onderwerp van de bijdrage van Paul Van 
Schoors. Ten slotte worden spoorwegkranen als kranensoort 
historisch geduid door Geert de Weger.
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Op 28 april is John Robinson overleden. Hij heeft 
voor Erfgoed in het themanummer Maritiem Erfgoed 
(2016/2017) een mooi artikel over de Britse ervaringen 
met behoud van schepen geschreven. Tot zijn pensioen 
werkte hij in diverse technische musea in Liverpool, 
Glasgow en Londen. Daarna heeft hij nog talrijke 
bijdragen geleverd aan de industriële en maritieme 
geschiedenis. Bovendien was hij tot vorig jaar een 
verwoed zeezeiler. Met hem gaat een belangrijk 
persoon voor het industriële erfgoed verloren.
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‘Hijskranenspel’ in Twente  
verleden tijd
Helmig Kleerebezem

 
“Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente”

Enkele regels uit het Twents volkslied geschreven in 1926. In dat 
jaar was het industrialisatieproces in Twente al tientallen jaren 
in volle gang. De textielindustrie in Enschede en de metaal- 
industrie in Hengelo waren toonaangevend in ‘het land van de 
arbeid en de natuur’, hun afzetgebieden lagen ook ver daar-
buiten. De wandeldominee J. Craandijk schreef in 1876 over 
zijn bezoek aan Twente: “Behalve de fabrieken, waar de garens 
op verschillende wijzen bewerkt en gebruikt worden, heeft  
Twenthe vier ijzergieterijen, tevens machinefabrieken te 
Enschede, te Hengelo, bij Almelo en te Borne”. 

Industrialisatie in Twente

In vergelijking met de omliggende landen industrialiseerde 
Nederland laat. In Engeland was het proces al in de tweede helft 
van de achttiende eeuw op gang gekomen. België, Frankrijk en 
Duitsland volgden in de eerste helft van de negentiende eeuw om 
na 1890 tot grote bloei te komen. De industrialisatie in Nederland 
kwam pas goed op gang na 1870. De Twentse katoenindustrie in 
Nederland was hierin de voorloper. Vanaf 1860 werd al op grote 
schaal het fabrieksmatig proces ingevoerd. Begin 1830 richtte 
de firma Hofkes & Co in Almelo de eerste stoomkatoenspinnerij 
in de Noordelijke Nederlanden op. In 1846 bestelde de firma in 
Lancashire de eerste vier mechanische stoomweefgetouwen in 

de Twentse textiel. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
volgde de grootschalige invoering van de stoomkracht, van spin-
nerijen tot veredelingsbedrijven. Twente werd het katoendistrict 
van Nederland. Aan het einde van de negentiende eeuw gold 
voor het gehele gebied, met uitzondering van Hengelo, de type-
ring “Twente hangt aan een katoenen draadje”. 
Ook in Hengelo stond de textiel aan de basis van de industriali-
satie, maar de metaalindustrie kreeg naderhand de overhand. 
Grondlegger van deze bedrijfstak was de uit Oldenzaal afkomstige 
Charles Theodoor Stork. Samen met zijn broer Jurriaan Engelbert 
begon hij een bontweverij in Oldenzaal die daarna verplaatst werd 
naar het riviertje de Dinkel bij Denekamp en vervolgens in 1854 
werd verplaatst naar Hengelo. Voor reparatie en onderhoud van 
textielmachines startte hun broer Coenraad Craan in 1859 samen 
met de plaatselijke smid Jan Meyling in Borne een ijzer- en metaal-
gieterij. De ambities van Charles Theodorus Stork (die zijn broer na 
zijn vroegtijdig overlijden, in 1863, was opgevolgd) reikten echter 
verder: hij wilde machines en stoomketels maken. Het leidde tot 
een breuk met Meyling die zelfstandig verder ging, met behulp 
van leden van de familie Ledeboer. In 1868 verhuisde Charles The-
odor Stork de ‘reparatie-inrichtingen’ naar Hengelo. De ligging 
aan het spoor maakte van Hengelo een aantrekkelijke vestigings-
plaats voor bedrijven. Heemaf en Hazemeyer ontwikkelden zich 
vanaf 1900 tot bloeiende elektrotechnische ondernemingen in het 
dorpse Hengelo en met de opening van het Twentekanaal in 1935 
verhuisde de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ) in 
1936 vanuit Boekelo naar Hengelo. De naam van Hengelo als indu-
strie- en metaalstad was definitief gevestigd.
In deze metaalstad begon Stork vanaf 1898, aanvankelijk op 
bescheiden schaal, met de vervaardiging van ‘Hijsch- en Trans-
portwerktuigen’. Daarmee begon het ‘hijskranenspel’ in Twente. 
Bij Stork voegden zich vervolgens namelijk nog drie bedrijven in 
het naburige Enschede. 
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Naast stoomaandrijving voor de hijskranen kwam allengs ook 
de toepassing van de ‘schone’ elektriciteit in aanmerking. Voor 
het ontwerpen en leveren van dit nieuwe ‘fenomeen’ werd 
veelal door het ‘kranenviertal’ gekozen voor de Hengelosche  
Elektrische En Mechanische Apparaten Fabriek (HEEMAF). De 
onderneming werd opgericht in 1908 door R.W.H. Hofstede 
Crull en heeft in Nederland, maar ook ver daarbuiten, een geu-
zennaam verworven in het ontwikkelen en het installeren van 
elektrische installaties voor het ‘wereldse kraanbedrijf’. De firma 
bleef vanaf 1963, na diverse fusies, onder de naam Holec HH  
prominent wereldspeler in het kranenveld voor hijs- en  
transportsystemen. 

Thole (1896)

J.H. Thole begon in 1896 met een smederij in de binnenstad 
van Enschede. Hij breidde zijn bedrijf na 1900 uit tot machine-
fabriek annex constructiewerkplaats. De firma maakte aanvan-
kelijk lichte staalconstructies en zwaar smeedwerk zoals achter- 
stevens en roeren voor de Groninger scheepswerven. Na de Eer-
ste Wereldoorlog verhuisde het bedrijf naar de wijk Lasonder 
tussen de Tollenstraat en het lokaalspoor van Enschede naar 
Lonneker. Hal 1 werd gebouwd in 1921 en hal 2 in 1928. Inmid-
dels was het bedrijf in 1927 omgezet in een nv. De fabriek was 
ondertussen gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van 

Stoomkraan van Thole voor de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken in Amsterdam ca. 1920. (Collectie Helmig Kleerebezem)
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hoogwaardige staalconstructies zowel in Nederland als het bui-
tenland. In deze nieuwe omgeving werd de basis gelegd voor 
het leveren van kranen (stoom-, benzine/diesel- en elektrische 
aandrijving), liften, bruggen, slagbomen, sluisdeuren, complete 
staalconstructies voor fabriekshallen, beladinginstallaties en 
zelfs vuilniswagens. 
In de zomer van 1962 presenteerde de firma zich breeduit met 
een scala aan producten en diensten op de tentoonstelling ‘3xA’ 
in het Volkspark van Enschede (Een eeuw bedrijvigheid in Twente 
op het gebied van industrie, landbouw, handel en cultuur). In 
1965 werd het productiepakket uitgebreid met het leveren van 
slagbomen voor particulieren en de overheid.

Kranenbouw en bruggen

Omstreeks 1920 leverde Thole een van zijn eerste stoomkranen 
bestemd voor de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken 
in Amsterdam. Spectaculair voor Thole was de opdracht voor het 
leveren van een stoomlaadbrug voor de ‘Compagnie Générale 
des Charbons’ te Dakar (Senegal) in 1925. In deze jaren werd al 
een groot scala aan kranen geleverd zoals een stoomderrick-
kraan van zes ton in 1923, een handspilkraan van twee ton in 

1923 en een elektrische spilkraan  van 1,2 ton in 1924. Voor de 
NV ‘De Hoop’ in Terneuzen werd in 1924 een elektrische grijper-
kraan geleverd van vier ton. Een jaar later volgde een kolenlaa-
dbrug voor de Westergasfabriek in Amsterdam en in 1926 een 
soortgelijke inrichting voor een steenkolenhandel te Dordrecht. 
Voor de firma Van Bussel in Helmond werd in 1928/29 een ver-
rijdbare elektrische draaikraan op vaste kraanbaan geleverd. Na 
de Tweede Wereldoorlog leverde de firma veel elektrische kranen 
aan de Nederlandse industrie, havenbedrijven en overslagbedrij-
ven. Zo leverde Thole voor de papierindustrie speciale boven-
loopkranen met elektrisch aangedreven grijptangen voor het 
vertikaal heffen van papierrollen tot 3000 kg. Daarnaast werden 
op bescheiden schaal stoom-, diesel- en elektrische kranen voor 
normaalspoor gebouwd.

Het bouwen van bruggen was het ‘tweede been’ naast het leve-
ren van hijskranen. Veelal ging het om ophaalbruggen. In 1930 
maakte het bedrijf de draaibruggen voor de Afsluitdijk bij Den 
Oever en Kornwerderzand. Na 1945 zijn nog diverse bruggen 
geleverd, onder meer  ter vervanging van de verwoeste bruggen 
over het Twentekanaal.

Vuurwerkramp

Op zaterdag 13 mei 2000 werd Enschede getroffen door de vuur-
werkramp. Die dag kleurde de hemel boven de wijk Mekkelholt/
Roombeek zwart. De vuurwerkopslag van S.E. Fireworks aan de 
Tollenstraat was geëxplodeerd. Vijfhonderd woningen werden 
verwoest en zestig bedrijven werden weggevaagd waaronder 
de Machinefabriek Thole. De stoere bedrijfshijskraan, voor de 
buurtbewoners het kenmerk van Thole op de ‘plas’, overleefde de 
ramp maar mocht niet blijven leven. Dit industrieel monument 
uit 1932 werd na de ramp verkwanseld en uiteindelijk gesloopt. 

Toegangssystemen

Na de ramp werd in 2001 een nieuw pand betrokken aan de Mars-
steden. De hoge huurlasten droegen bij aan een faillissement. 
Ondertussen waren de machinebouwactiviteiten (hijswerktui-

Fabriekskraan uit 1932 op de ‘plas’ van Thole. Opname uit 1980. De kraan is 

na de vuurwerkramp in 2000 verschroot. (Collectie Helmig Kleerebezem)
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gen en kranen) van Thole al gestaakt. Met geld van investeerders 
werd in 2004 een pand betrokken op het Euregio Businesspark in 
Enschede met de naam Thole Toegangssystemen. Negen jaren 
na het eerste faillissement viel opnieuw het doek voor het bedrijf. 
In juni 2013 werd Thole Toegangssystemen overgenomen door 
een groep van drie investeerders en verhuisde de onderneming 
van Enschede naar Hengelo waar de productie van hoogwaar-
dige toegangssystemen werd voortgezet. 

Stork- Hijsch (1898)

De Twentse textielindustrie kwam in de loop van de negentiende 
eeuw tot grote bloei en dit leidde tot de aanleg van een Twents 
spoorwegennet met Hengelo als knooppunt. In dit industriekli-
maat waren de Storken de ‘hoofdrolspelers’. Naast stoomketels 
maakte de afdeling Ketelmakerij eind negentiende eeuw ook 
kranen. De ‘Hengelosche Fabrieksbode’ van Stork vermeldt hier-
over op 2 mei 1896: “Als de nieuwe kranen en verdere inrichtin-
gen gereed zijn, kunnen twee ketels naast elkaar liggend te gelij-
kertijd geklonken worden”. Daarnaast zal voor de fabricage van 
de ketels “een zeer vlugge electrische kraan worden ingericht, 
zodat dan het klinken nog vlugger van stapel zal kunnen loopen 
dan thans het geval is”.
De drie zoons van C.T. Stork, D.W., H.C. en C.F. Stork, die inmid-
dels in de directie waren opgenomen, kwamen tijdens hun stu-
die- en zakenreizen in binnen- en buitenland in aanraking met 
de mechanisatie van het lossen en laden van goederen in haven-
gebieden. Mede daardoor gingen de broers in maart 1898 over 
tot de oprichting van een ‘Hijsch-afdeling’ die zich met de bouw 
van transportmiddelen zou gaan bezighouden in een van de 
werkplaatsen van de fabriek aan de Haaksbergerstraat. Als direc-
teur werd aangesteld de aan de TH Aken opgeleide ingenieur E. 
Driessen die als volontair bij Stork had gewerkt. Het leveren van 
hijskranen was een schot in de roos en al spoedig werd er uitge-
keken naar een terrein waar verdere uitbreiding mogelijk was. De 
nieuwe locatie werd gevonden aan de overzijde van de Haaksber-
gerstraat waar ook de nieuwe gieterij van Stork geprojecteerd 
was. De Hengelosche Fabrieksbode bericht op 28 juli 1900: “Het 
leggen van den zoogenaamden eersten steen van het nieuwe 
fabrieksgebouw, waarin de heer Driessen die, zoo we weten,  tot 

nog toe zijne electrische kranen in een hoekje van onze stelplaats 
fabriceert, mettertijd dat werk op uitgebreider schaal zal voort-
zetten”. 

Door de goede resultaten werd in maart 1901 de afdeling ver-
anderd in de NV Gebr. Stork & Co Fabriek van Hijschwerktui-
gen. In 1912 werd de afdeling omgezet in ‘De NV Gebr. Stork 
& Co’s Fabriek van Hijschwerktuigen’, kortweg ‘Stork-Hijsch’ 
genoemd, nog steeds onder directie van Driessen. De Hengelo-
sche Fabrieksbode bericht hierover: “Wij behoeven wel niet te 
zeggen, dat wij hopen, dat de betrekkingen tusschen de beide 

Vooromslag van de catalogus die Stork-Hijsch circa 1915 uitbracht. (Collectie 

Helmig Kleerebezem)
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zaken even goed zullen blijven als tot dusverre en dat wij de jon-
gere zusterzaak een voortdurende bloei toewenschen”.
De Ingenieur uit 1914 bericht over de firma: “Op het terreinge-
deelte staat ook de gieterij. De fabriek heeft zich zeer vlug ont-
wikkeld; in den beginne natuurlijk wel ten gevolge van eenige 
‘protectie’ der moederfabriek, die een getrouwe klant van de 
dochterszaak was. Maar spoedig heeft deze zich zelfstandig uit-
gebreid en thans kan zij wijzen op een niet onbelangrijke produc-
tie in hijschkranen, liften, transportinrichtingen van allerlei aard 
en, als specialist in gesneden kamwielen van allerlei vorm”.
In 1919 werd naast E. Driessen ir. J.J. Borren als mededirecteur 
van de vennootschap benoemd. Op initiatief van Borren is in 1921 
begonnen met de fabricage van de Stork-Hijsch topkraan. Het 
ging de onderneming voor de wind. Drijvende stoomkranen wer-
den gebouwd voor diverse havenbedrijven, de Maatschappij tot 
uitvoering van de Zuiderzeewerken en laadbruggen met grijper-
loopkatten. Een bijzondere opdracht in 1927 was de levering van 
de hijsinstallatie voor de hefbrug over de koningshaven in Rotter-
dam. Voor het ophalen en neerlaten is de brug (in de volksmond 
‘De Hef”) met staalkabels aan twee trommels opgehangen. 

Werf Conrad

De banden van Stork met de Haarlemse werf Conrad dateren al uit 
1887. Oprichter van de Werf was Thomas Figee in 1883. Kort daarna 
kwam Figee in de problemen door zijn betrokkenheid bij specu-
laties waardoor zelfs een faillissement dreigde. Stork had vorde-
ringen op Conrad en uiteindelijk werd in 1889 besloten tot een 
reorganisatie van de Werf met geldelijke steun vanuit Hengelo. De 
wereldcrisis in de jaren dertig veroorzaakte voor zowel Stork-Hij-
sch als Conrad minder opdrachten. Conrad was ondertussen in een 
nieuwe fabriek aan het Spaarne ondergebracht. Voor Stork-Hijsch 
kon de overplaatsing naar het Spaarne een belangrijke bespa-
ring zijn op de kosten voor het transport van haar hijswerktuigen.  
Hengelo had toen nog geen kanaalverbinding. 

“Een gewichtig besluit”

De Hengelosche Fabrieksbode opende op 4 juni 1932 met de kop 
“Een gewichtig besluit” waarin de algehele samenwerking van de 
NV Stork & Co’s Fabriek van hijschwerktuigen met de Werf Con-
rad te Haarlem mogelijk en wenselijk werd geacht. “Door deze 
samenwerking zijn in de administratie en het bedrijf belangrijke 
besparingen te verkrijgen, terwijl zij in commercieel en technisch 
opzicht vele voordelen met zich kan brengen”. Punt van aandacht 
is echter het onderkomen van Stork-Hijsch. De werkplaatsen aan 
het Spaarne voor het fabriceren van hijs- en transportinstallaties 
zijn daarvoor niet geschikt. Uiteindelijk waren in de nabijheid 
van de Werf Conrad aan de overkant van het Spaarne werkplaat-
sen vrij voor de productielijnen van Stork-Hijsch. De beambten 
en werklieden van Stork-Hijsch bleven zoveel mogelijk aan de 
zaak verbonden; de werktuigen en inrichtingen werden voor het 
merendeel overgebracht naar Haarlem. De samenwerking met 
de Werf Conrad opende voor Stork-Hijsch nieuwe afzetgebieden. 
Vanaf 1 augustus 1932 was het hoofdkantoor van Stork-Hijsch 
gevestigd in Haarlem. Met de verhuizing naar Haarlem viel het 
doek voor de Stork-Hijsch werkplaatsen in Hengelo. Het vervaar-
digen van drijvende stoomkranen en elektrische loopkranen, 
poortkranen, brugkranen, hellingkranen en torenkranen is verle-
den tijd. De onder handen zijnde opdrachten worden nog in Hen-
gelo afgehandeld zoals de bruggen voor het Twente-Rijnkanaal.

Een Sanders bovenloopkraan bij Breedband NV in 1962, capaciteit 25 ton. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een stimuleringsfonds in het kader van 

de Marshall-hulp waarmee onder meer vanuit Hoogovens in 1950 Breedband 

NV werd opgericht. (Collectie Helmig Kleerebezem)
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Arnhem Rijnkade, 1956. Opname 2014.  

(Collectie Helmig Kleerebezem)
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Sanders & zoon (1901)

De firma is in 1872 opgericht door de smid Gerardus Bernard 
(Bernard) Sanders te Deventer en werkte voornamelijk voor de 
meelfabriek van de firma Van der Lande. Toen deze klant wegviel 
was het moeilijk om in Deventer compensatie te vinden. Aange-
moedigd door zijn jongste zoon Hein, die bij de machinefabriek 
Sanders (zijn ooms) aan de Molenstraat in Enschede het vak 
leerde, besloot Bernard met zijn gezin naar Enschede te verhui-
zen. In 1901 kocht hij een aantal woonhuizen aan de Alsteedsche-
weg waarin een werkplaats werd ingericht. Het was een smede-
rij waar voornamelijk hekken, monumentale ijzeren poorten en 
open haarden werden gefabriceerd. Het bedrijfje van Bernard 
was vermaard om zijn siersmeedwerk, waarmee hij hoge ogen 
gooide op de wereldtentoonstelling van 1905 in Luik. Zoon 
Johannes Hendrikus (Jan) kwam in 1907 in het bedrijf en begon 
met het vervaardigen van goederenliften en transportschroeven 
en veranderde de naam in G.B. Sanders & Zoon.
Zijn tweede zoon Hendrikus Bernardus (Hein) stapte in 1910 in 
het bedrijf als constructeur. Zijn opleiding had hij genoten bij zijn 
ooms aan de Molenstraat en bij Stork-Hijsch. In 1912 werd de 
naam veranderd in NV Transportwerktuigen- en Machinefabriek 
v/h G.B. Sanders & Zoon naar aanleiding van het uittreden van 
vader Bernard ten gunste van zijn zonen Jan en Hein. Het bedrijf 
verhuisde toen naar de Bleekerstraat in Enschede. Op deze loca-
tie ging men zich toeleggen op de fabricage van draaikranen, 
loopkranen, lieren en constructiewerken. 
Andere constructies zoals fabriekshallen, bruggen en sluisdeuren 
werden aan het productieprogramma toegevoegd in 1930 om 
het hoofd te bieden aan de afnemende hoeveelheid opdrach-
ten. In 1935 werden nog vier elektrische kranen geleverd voor de 
haven van Delfzijl.
In 1938 zocht Hein toenadering tot de machinefabriek Kampna-
gel in Hamburg die, net als Sanders hijskranen produceerde. Hun 
gezamenlijke project was de bouw van vier zware havenkranen 
voor een overslagbedrijf in Delfzijl. Sanders specialiseerde zich 
naderhand in zware transportinstallaties en in de bouw van grote 
kranen, zoals bovenloopkranen, havenkranen en overslagkra-
nen. Volgens een referentielijst uit 1974 werden tussen 1930 en 
1974 op grote schaal elektrische loopkranen geleverd aan de 
Hoogovens en nevenbedrijven. 

De lijst vermeldt tevens de levering van negenendertig elek-
trische portaalgrijperkranen sinds 1959 aan betoncentrales en 
betonfabrieken in heel Nederland. In Hengelo werken er nog drie 
in het havengebied aan het Twentekanaal.  
In 1982 volgde het faillissement van de firma als gevolg van de 
recessie en omdat de familieleden die aandeelhouder waren 
niet tot overeenstemming konden komen, het dagelijks bestuur 
geen effectieve leiding kon geven en vernieuwingen uitbleven of 
niet goed werden doorgevoerd. De laatste jaren van het bestaan 
vervaardigde de firma ook Offshore kranen voor platforms op de 
Noordzee die speciaal aan de eisen van het Staatstoezicht op de 
Mijnen moesten voldoen. Zo leverde Sanders nog in 1980 de kra-
nen voor het mobiele graafeiland ‘Camel’.

Rörink & Van den Broek (1902)

Oprichter Johan Gerhard Rörink, opgeleid tot ketelmaker in 
Leeds (Engeland), begon in 1902 met een machinefabriekje in 
een pand aan de Molenstraat in Enschede met de vervaardiging 
van staalconstructies voor de Engelse en Indonesische markt. 
Het kapitaal voor uitbreiding vond Rörink bij J. van den Broek die 
in 1908 als medevennoot toetrad. Het bedrijf bouwde tussen de 
Lasonderstraat en het lokaal spoor van Enschede naar Lonneker, 
gelijk Thole, een gerenommeerd constructie- en kranenbedrijf 
op. Het bedrijf vervaardigde naast constructiewerk als fabrieks-
hallen, trappen, torens en masten, bruggen en sluisdeuren uit-
eenlopende hijswerktuigen als bovenloopkranen, portaalkranen, 
hijsmasten, draaikranen, spilkranen, torenkranen, muurkranen 
en verplaatsbare handkranen maar ook verplaatsbare stapellif-
ten, stapellieren en paternosterliften. In de geïllustreerde catalo-
gus ‘Hijsch-Werktuigen’ uit 1921 verwoordt het bedrijf zijn onder-
nemerszin aldus: “Vooruitgang in zaken is gelijk overwinning in 
Oorlog, men komt voort door geestdrift, men delft het onderspit 
door beschroomdheid. Men zegt “Gelegenheid komt maar eens, 
doch wij zijn altijd bezig onze afnemers de gelegenheid te ver-
schaffen tot koopen van het beste hijschmateriaal tegen voor-
deelige prijzen”. 
In 1955 treedt Rörink uit de firma en deze wordt omgezet in een nv. 
Het bedrijf verhuisde in 1989 naar het industrieterrein de Mars-
steden in Enschede. In 1996 ging de onderneming failliet en 
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werd in sterk afgeslankte vorm voortgezet als onderdeel van 
Wijnker van Lint uit Schagen. Hierna verrichtte het bedrijf nog 
hoofdzakelijk constructiewerk maar is uiteindelijk in 2005 failliet 
verklaard. Er resten nog twee Rörink & van den Broek-kranen in 
het openbaar in Nederland. Bij de Museumhaven ‘Koningspoort’ 
in Rotterdam staat een werkende driemotorenportaalkraan uit 
1916. En aan de Rijnkade in Arnhem werd in 2013 de driemoto-
renportaalkraan uit 1956 van de voormalige betoncentrale aan 
de nieuwe haven, na restauratie, geplaatst. 

 Kranensymfonie

Met het heengaan van de vier gerenommeerde kranenbouwers 
in Twente verdween de ‘kranensymfonie’ uit ‘Het land van de 
natuur en de arbeid’. Nog slechts stille getuigen uit Twente zijn 
langs de waterkant van havens en overslagbedrijven te vinden, 
herinneringen aan een tijdperk waarin de vier een groot aandeel 
hadden in de markt voor transportwerktuigen voor het verladen 
van goederen in binnen- en buitenland.

Bronnen

1  Archief gemeente Enschede voor Thole, Sanders en Rörink & van den 

Broek.

2  Stephan Sanders, Transportwerktuigen- en Machinefabriek v/h/ G.B. 

Sanders & Zoon-Enschede, kwartaalblad n Sliepsteen herfst 2006.

3  Geïllustreerde Catalogus van Hijsch-Werktuigen vervaardigd door 

Rörink & van den Broek, 1921.

4 Archief/bibliotheek Hengelo’s Educatief Industrie Museum (HEIM).

5  Hengelosche Fabrieksbodes 1898-1935, Weekblad voor het personeel 

der Machinefabriek Gebr. Stork & Co.

6 Stork-Hijsch (catalogus circa 1915).

7  N.V. Gebr. Stork & Co’s Fabriek van Hijschwerktuigen (brochure? 

1917).

8  Helmig Kleerebezem, De kraan die overleefde maar niet mocht leven, 

HEIM vizier 2009.

Over de auteur:

Helmig Kleerebezem (1945) was 35 jaar Engineer Elektrotechniek op het projectenbu-

reau van AkzoNobel in Arnhem en Hengelo. Als amateurhistoricus was hij medeoprich-

ter van het Techniekmuseum HEIM in Hengelo. Bij de stichting NedSEK  bekleedt hij de 

functie van penningmeester. 
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Kranen geven Gentse haven  
een gezicht
Marc Pinte en Pieter Neirinckx

Tien havenkranen krijgen een hoofdrol in het Gentse stadsont-
wikkelingsproject Oude Dokken. In dit oude havengebied komt 
een nieuwe stadswijk met 1500 woningen, groen, recreatiemo-
gelijkheden, werkgelegenheid, lokale kleinhandel en publieke 
voorzieningen. De kranen zullen de skyline van dit nieuwe stads-
deel domineren als getuigen van het maritieme verleden. Ze zijn 
bovendien te bewonderen in hun oorspronkelijke stedenbouw-
kundige context.

Enkele voorlopers

De Gentse havenkranen kennen een lange geschiedenis. Archief-
stukken uit 1353-1354 vermelden de oprichting van een grote 
kraan of engien. Ze werd opgesteld in de kuip van de stad, op de 
Kraanlei, ter hoogte van de Vleeshuisbrug. Na het graven van de 
Sassevaart en de aanleg van de Lievekaai werd, tussen 1619 en 
1638, een tweede cleene craene up de Lieve in gebruik genomen. 
Daarnaast beschikte de Sint-Pietersabdij in de zeventiende eeuw 
over een eigen kraan, om onder andere bouwmaterialen te take-
len. De grote kraan bleef tot 1754 in gebruik. De kleine werd in 
1787 openbaar verkocht.
Het ging om zogenaamde tredmolenkranen. Ze bestonden uit 
een houten huis of kast van één verdieping hoog, aan weerszij-
den geflankeerd door een bijna even groot tredrad en op de kop 
voorzien van een schuinoplopende vaste giek. Het geheel stond 
op een in de grond verankerde spil gemonteerd en was daardoor, 
net als een windmolen, zwenkbaar. De bediening van de kranen 
was voorbehouden aan de craenkinders.1 Processietoortsen van de Gentse Kraankinderen uit de zeventiende eeuw. De 

Kraankinderen droegen een schaalmodel van hun molen. (Bron STAM Gent 

©Lukas Art in Flanders vzw, foto Michel Burez)
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Voor zwaardere karweien werd, eveneens in de Voorhaven, 
beroep gedaan op een unieke stoom-portaalkraan. De zwenkba-
re kraancabine, met geïntegreerde stookketel, stond op een op 
rails verrolbaar portaal, dat onderaan ruimte liet voor de doorrit 
van een trein. Het moet een complex proces geweest zijn om de 
steenkolen voor de stookketel tot aan de cabine te takelen en het 
water omhoog te pompen.

Elektriciteit

Vanaf 1904 kwamen er elektrische kranen in omloop. Gent koos 
dus al bijzonder vroeg in de geschiedenis voor elektriciteit. Dit is 
gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de stad een eigen cen-
trale bouwde, waardoor ook de trams al vroeg geëlektrificeerd 
werden. De eerste elektrische kraan stond op de Schipperskaai. 
Het was een portaalkraan met een vaste giek vóór de cabine. 
Een tweede bewijs voor het absolute vertrouwen van het stads-
bestuur in de nieuwe technologie is de aankoop in 1905 van 
25 elektrische kranen. Van deze lichting bleven twee halfpor-
taalkranen (nummers 15 en 22), gemaakt bij Le Titan Anversois, 
op de Voorhaven bewaard (zie verder). Ze vervingen er de kleine 

In de tweede helft van de achttiende eeuw verhuisde het Gent-
se havengebeuren van de kuip naar de Coupure, waar aan de 
Sint-Agnetekom, tussen 1778 en 1780, een nieuw Keizerlijk 
Entrepot werd opgetrokken. Vóór dit pakhuis kwam in 1780 een 
houten T-vormige kraan of wippe. Ze werd zowel bediend door 
de kraankinderen als door de stukwerkers. Voor zware lasten 
trokken soms meer dan twintig stukwerkers op rij aan hetzelf-
de trekzeel.2 Na een vernieuwing in 1837 werd de wippe in 1885 
verkocht.
Door de openstelling van het Kanaal Gent-Terneuzen in 1827 en 
de ingebruikname van het nieuwe Handelsdok twee jaar later, 
verschoof de havenactiviteit geleidelijk aan naar de noordkant 
van de stad. Hier werd in 1857, vóór het door Louis Roelandt ont-
worpen Entrepot van Vrije Wederuitvoer, een ijzeren handkraan 
in gebruik gesteld.3 Ze kon lasten takelen tot vijftien ton en kwam 
uit de plaatselijke werkhuizen van Charles-Louis Carels.4

Het ging de Gentse haven einde negentiende eeuw duidelijk voor 
de wind. De toenemende trafiek en de omschakeling van zeil- 
naar stoomvaart, lieten de nieuwe haven al snel uit haar voegen 
barsten. Verschillende uitbreidingen tussen 1880 en 1900, zoals 
het graven van het Houtdok (1881) en de Voorhaven (1886) of de 
verbreding van het bestaande Handelsdok (1893-1894), zorgden 
voor een grotere capaciteit. De nieuwe dokken en kaaien werden 
vanzelfsprekend voorzien van de nodige superstructuur.5  
Het schaarse beeldmateriaal uit deze periode toont een mix van 
stoom- en hydraulische kranen. Aan het Handelsdok stonden een 
viertal hydraulische kranen. Ze hadden als basis een herkenbare 
piramidevorm, waarin de hydraulische dommekracht of jigger 
zat. Voor hun aandrijving stonden ze via een netwerk van leidin-
gen met koud perswater in verbinding met een stoommachine. 
Die was ondergebracht in een speciaal gebouwde machinezaal 
of pershuis. Rond 1888 bedienden minstens zes stoomkranen 
van twee ton, aangekocht bij de Appleby-Brothers in het Lon-
dense East Greenwich, de katoenloodsen aan de Voorhaven.6 
Ze stonden op een soort spoorwegonderstel en konden dankzij 
een draaischijf van slechts vier zwenkwielen 360 graden draaien. 
De gekromde vaste giek, in vakwerkbouw, paste net onder de 
luifels van de loodsen. Rondvliegende gensters (vonken) van de 
stookketels, in combinatie met de licht ontvlambare balen ruwe 
katoen, vormden een aanzienlijk brandgevaar. 

Stoomkranen van 2 ton, aangekocht bij de Appleby-Brothers in het Lon-

dense, East Greenwich, bij de katoenloodsen aan de Voorhaven, rond 1888. 

(Bron Archief Gent, SCMS_FO_6942_ter.tif)
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Rotterdam in acht dagen en in Antwerpen in dertien dagen!7

Zo'n kraan was geen einzelgänger. Ze werkte in samenspel. 
Dankzij een ingenieus ballet van de gieken konden twee kranen 
tegelijk de vracht van een schip laden en lossen. De actieradius 
van de ene was perfect afgesteld op die van de andere. Dit lever-
de de Gentse haven een belangrijk voordeel ten opzichte van de 
concurrentie. De financiële crisis van de jaren dertig en de daar-
opvolgende Tweede Wereldoorlog blokkeerden nieuwe inves-
teringen. Uit het interbellum bleef uiteindelijk maar één kraan 
bewaard. Het gaat om een elektrische portaalkraan met vaste 
giek, die rond 1925 gemaakt werd bij Le Titan Anversois.8 Ze zou 
een van de pronkstukken worden van het Gentse Museum over 
Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT). 
Waar kranen als erfgoed thuishoorden, was in België lang ondui-
delijk. Musea verzamelden roerend erfgoed, Monumentenzorg 
beschermde onroerend erfgoed. Een kraan hield soms het mid-
den tussen beiden.
De eerste kranen die op locatie bewaard bleven, waren de twee 
elektrische tweeënhalve ton Titans (nummers 15 en 22) uit 1905, 
aan havenloods 20 in de Voorhaven.9 Deze verrolbare halfpor-
taalkranen steunen aan de waterzijde op twee benen en volgen 
langs de landzijde de gevel van de loods, ter hoogte van de eer-

Appleby-stoomkranen van twee ton, die voorlopig werden door-
geschoven naar het nieuw afgewerkte Groot Dok of Port Arthur. 
Daar moesten ze in 1909 opnieuw wijken voor 30 nieuwe elektri-
sche kranen van tweeënhalve ton. 

Snel en goedkoop

Tijdens het interbellum kenden de havenkranen van Gent hun 
hoogdagen. Ze wonnen aan complexiteit en mogelijkheden. 
De twee grootste exemplaren gingen tot 40 ton. Bij de nieuw-
ste modellen werd de giek boven de cabine geplaatst en indien 
nodig voorzien van een topmechanisme. Hierdoor kon de giek 
worden uitgestoken of ingehaald, waardoor de reikwijdte van de 
kraan verstelbaar werd.
De Gentse haven stond bekend voor haar snelle en goedkope 
afhandeling. Zowat elke kaai was uitgerust met een maximaal aan-
tal kranen. Een belangrijke troef, want elk uur extra kostte de eige-
naars van de schepen geld. Zijn goede reputatie had Gent te dan-
ken aan de gemotiveerde havenarbeiders en aan de elektrische 
kranen. In 1929 werden proefnemingen gedaan in de belangrijkste 
ijzeruitvoerhavens. 1000 ton werd in Gent geladen in vijf dagen, in 

De katoenloodsen aan de Voorhaven, kort na de plaatsing in 1905, van de 

2,5 ton, Titan halfportaalkranen. Rechts de zware stoomportaalkraan, die al 

voor 1900 in dienst was. (Bron Archief Gent, MA_SCMS_FO_2113)

De twee elektrische 2,5 ton Titans (nummers 15 en 22) uit 1905, aan haven-

loods 20, in de Voorhaven, in afwachting van de verder ontwikkeling van de 

site. (Foto Marc Pinte)
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Weerspiegeling van de tijdsgeest

Dat kranen mee evolueerden met de maatschappelijke tenden-
sen, zien we goed in de jaren zestig. Net zoals de auto-industrie 
weerspiegelen ze het vooruitgangsdenken. De limieten van de 
technologie werden opgezocht en ook een toenemende aan-
dacht voor esthetiek komt naar voor. Het lijken op het eerste 
gezicht puur functionele objecten, maar details verraden dat 
ontwerpers en opdrachtgevers evengoed aandacht hadden voor 
design. 
Mooie voorbeelden uit de jaren zestig en zeventig zijn de drie 
Peinerkranen (twee blauwe en een groene), langs het Handels-
dok op de Schipperskaai. De laatste kreeg de bijnaam 'de groe-
ne grijper'.10 Deze evenwichtskraan uit 1961 betekende een 
stap voorwaarts in de evolutie van de kraantechnologie. Een 
tegengewicht voor de giek bewoog mee met de op te hijsen 
last. Bovendien werd het contragewicht voor de volledige kraan 
geïntegreerd in het ontwerp van de cabine. Deze esthetische 
ingreep was een meerkost, maar resulteerde in een uitermate 
mooi design. Omdat dit type kraan bekend stond als een rela-
tief goedkoop werkpaard, met een eenvoudige en betrouwbare 
mechaniek, werd het populair na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 
1960 stonden er verschillende in de Gentse haven. De twee blau-
we Peinerkranen uit 1966 en 1974 deden dienst bij het bedrijf Ch. 
Kesteleyn. Ze wegen elk 170 ton en hebben een maximaal hijs-
vermogen van acht ton. Het zijn de laatsten in hun soort. 

De stad Gent had in totaal enkele honderden kranen in dienst. 
Naast constructeurs als Le Titan Anversois en Peiner kwamen La 
Meuse, Boomse Metaalwerken en ABR vaak voor. Het onderhoud 
werd verzekerd door de technische diensten van het Havenbe-
drijf.
In 1975 stonden er op de Schipperskaai nog tientallen kranen, 
zelfs de allereerste elektrische portaalkraan uit 1904. Maar het 
onderhoud bleef een teer punt. Door de hoog oplopende kosten 
en de oliecrisis raakten ze dan ook in onbruik. De stadskranen 
maakten plaats voor private kranen. Met de jaren werden ze 
afgedankt, verkocht of tot schroot herleid.

ste verdieping. Sinds 1996 vormen ze samen met de loods, de 
spoorrails, het droogdok en enkele andere markante onroerende 
erfgoedelementen, het grootste Gentse beschermde stadsge-
zicht ‘Tolhuis en Voorhaven’. Het geheel is een van de mooiste en 
meest homogene, negentiende-eeuwse havenlandschappen van 
Europa. De Voorhaven is geen actief havengebied meer. Het zal 
over enkele jaren een bruisend stadsdeel worden met woningen 
en kantoren in de oude loodsen. 

Waar kranen in niet-actief havengebied relatief makkelijk konden 
blijven staan, is dat anders voor afgedankte kranen in de actieve 
haven. Hier moesten ze plaatsmaken voor nieuwe exemplaren 
en stonden ze dus in de weg. Steden als Londen en Antwerpen 
hadden al vroeg de visie om van elk type kraan één exemplaar te 
bewaren. In Gent werd de link met het onroerend erfgoed door-
geknipt, waardoor de kranen uit het interbellum, met uitzonde-
ring van het exemplaar in het MIAT, verdwenen. Naar het voor-
beeld van andere steden probeert het museum samen met de 
Stad Gent de Titan-portaalkraan te herbestemmen, bij voorkeur 
binnen haar oorspronkelijke context.

De drie Peinerkranen uit de jaren zestig en zeventig, bij hun inhuldiging op de 

Schipperskaai, 2017. (Foto Marc Pinte)
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Bewaren in juiste stedenbouwkundige 
context

De kranen die in Gents bezit zijn zullen allemaal een plaats krij-
gen op of in de omgeving van de Oude Dokken. Dit is het gebied 
rond het Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Uniek is dat de 
plaatsing van de kranen ingeschreven staat in het stedenbouw-
kundig masterplan van dit stadsontwikkelingsproject.11 Gent 
verlaat hierbij het puur museale verhaal en wil de kranen in hun 
juiste historische en stedenbouwkundige context laten zien. Op 
die manier kunnen bezoekers proeven van het maritieme erf-
goed en het industriële verleden oproepen op de plaats waar het 
zich ooit heeft afgespeeld, zoals ook het geval is in de Londense 
Docklands. 
De drie Peinerkranen uit de jaren zestig en zeventig staan nu al 
langs de Schipperskaai. De twee blauwe staan opgesteld in hun 
originele houding van communicerend kranenspel. De slanke 
gieken vormen zo een fotogenieke getuigenis van de arbeid die 
ze in het verleden verrichtten. 
Aan de overkant, op de kaai Dok Noord, voor de gebouwen van 
het voormalige ACEC, staat ongetwijfeld de bekendste, name-
lijk de blauwe kraan van de Boomse Metaalwerken uit 1973. Het 
scheelde geen haar of ook deze kraan was in 2001 bij het oud ijzer 
beland. Wat tegen haar pleitte, was dat ze met haar 30 jaar geen 
grote historische waarde had. Net voor de sloop kocht de priva-
te investeerder van het aangrenzende bouwproject ACEC ze aan 
om ze te gebruiken als kantoorruimte. Dit markeerde het begin 
van het Gentse bewustzijn dat kranen, hoewel mobiel, waar-
devol waren als historisch erfgoed. Boven in de machinekamer 
bevinden zich nu een bureau en een vergaderruimte. Door het 
grote raam heb je een fantastisch uitzicht over de haven. Op die 
manier werd de kraan onbedoeld een iconische landmark van het 
nieuwe stadsdeel in aanbouw. 

Ook deze kraan bleef in haar historische context bewaard, name-
lijk bovenop de grindbakken waar ze vroeger het grind naar 
boven haalde. De bezoekers kunnen op die manier niet enkel 
de kraan bewonderen, maar zich ook een beeld vormen van het 
zware werk dat ze toen verrichtte. Kraan en ondergrond vormen 
hier een geheel.

Trekpleisters voor bewoners en toeristen

Terwijl het stadsontwikkelingsproject verder vormt krijgt, zullen 
meerdere kranen deel gaan uitmaken van dit nieuwe stadsland-
schap. Rond het Houtdok, Handelsdok en Achterdok komen 
verkeersvrije promenades voor wandelaars, fietsers en andere 
recreanten. De kranen zullen een onderdeel vormen van hun 
beleving en komen telkens aan deze promenades ter hoogte van 
groenzones. Bewoners, bezoekers en toeristen kunnen langs en 
onder de kranen wandelen en fietsen.

De blauwe kraan van de Boomse Metaalwerken uit 1973, aan Dok-Noord, 

waar nu de burelen van de n.v. Vastgoed Noord in ondergebracht zijn.  

(Foto Marc Pinte)
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over de haven en de stad. Op die manier vormen de kranen een 
belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van dit nieuw 
stadsdeel. We zien dergelijke voorbeelden ook in het buitenland, 
zoals in het Duitse Bingen. 
De stad Gent kocht onlangs nog twee extra kranen om het plaatje 
te vervolledigen. De Nicaise en Delcuve, een manuele spoorweg-
kraan uit 1871, is de oudste in de Gentse collectie. Deze kleine 
handkraan heeft een hijsvermogen van 3000 kg en werd opge-
steld langs de vier kilometer lange maritieme promenade, ter 
hoogte van de Bataviabrug. Op deze plaats stond ooit de hand-

Aan het Houtdok, op het uiterste noordelijke punt van het nieu-
we stadsdeel, komt in de lente van 2018 een 60 meter hoge 
ST1-kraan van de Boomse Metaalwerken. Deze zogenaamde 
stukgoed-portaalkraan uit 1983, was eigendom van Euroports 
en stond oorspronkelijk in het Sifferdok, waar ze jarenlang mest-
stoffen loste. De ST1-kraan heeft een hijsvermogen van maar 
liefst 35 ton. Het totale gevaarte weegt zelf 370 ton. 
Het Houtdok zal uitgroeien tot een waar trekpleister voor ont-
moeting, recreatie en toerisme. Boven de ST1 komt een uitkijk-
platform, waar de bezoekers een weids uitzicht zullen hebben 

Overzichtskaart met schaalaanduiding en inplanting van het havenerfgoed aan de Oude Dokken en een gedeelte van de Voorhaven. 

(Afbeelding	Marc	Pinte)
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Reuzekranen als ballerina’s
Zwieren sierlijk in het rond.
Bij het lossen en het laden
Van de stalen mastodont
Pirouettes die ze maken
Zijn het ballet van arm en rijk
Het ballet van grote winsten
Nooit voor iedereen gelijk.

(Uit: Ballerina van de zeeman - Walter De Buck)

Bronnen

1   Over de betekenis van de benaming kraankinderen, die overigens 

zowel in België als in Nederland gebruikt werd, bestaat nog enige 

onduidelijkheid. Wordt de benaming kind geïnterpreteerd als 

knecht? Of gaat het om personen van jonge leeftijd of met een kleine 

gestalte? In Gent waren ze eveneens wijnschroeders, die met behulp 

van lange planken of schroodladders, instonden voor het lossen van 

wijntonnen. Toetreden tot de kraankinderen was betalend, waarbij de 

zoon van een vrij kraankind slechts de helft van het toetredingsgeld 

diende te betalen. De leertijd duurde een jaar en de minimum leeftijd 

om meester te worden werd aanvankelijk vastgelegd op 20 jaar. Kin-

derarbeid was dus onwaarschijnlijk.

2  Ronald De Buck, Van wijn in Gent tot Gent in wording. De Gentse 

wijnhandel tussen 1302 en 1795 en de wordingsgeschiedenis van Gent, 

(Gent 1995) 116.

3  Eddy Levis, ‘Het Stapelhuis aan het Handelsdok’, Ghendtsche Tyding-

hen, 15 (1986) 75.

4  In 1838 richtte Charles-Louis Carels, eerst aan de Tichelrei, later 

verder aan het Merhemkanaal, een ijzer- en kopergieterij op en een 

werkplaats voor stoommachines en mechanische werktuigen. In 1863 

verhuisden de ateliers naar het Handelsdok waar de firma bekendheid 

verwierf voor de productie van de eerste ABC-dieselmotoren en er de 

basis vormde voor de S.E.M ‘Société d’Électricité et de Mécanique’ 

dat uiteindelijk opging in de ACEC ‘Ateliers de Constructions Électri-

ques de Charleroi’.

5  Met superstructuur wordt het geheel aan kranen, loodsen, spoorrails, 

pershuizen en ander infrastructuur aangeduid, die het laden en lossen 

van schepen ondersteunt.

kraan, die gemaakt werd in de nabijgelegen ateliers van Carels. 
Na 148 jaar is de Nicaise en Delcuve nog altijd in werkende staat. 
Maar om veiligheidsredenen werd het mechanisme wel geblok-
keerd.
Een kraan uit 1988 van de Maldegemse constructeur Sobemai is 
voorlopig de jongste van de Gentse kranencollectie. Deze hydrau-
lische evenwichtskraan, naar Belgisch patent, werd gemaakt met 
een vaste arm. De vracht wordt niet meer met kabels opgetrok-
ken, maar star overgebracht, waardoor er minder energie nodig 
is. De 150 ton wegende Sobemai-kraan komt op de Kleindokkaai. 
Het is de bedoeling ze aan te kleden met grafische kunst.
En, last but not least, komt de kraan uit het MIAT naar buiten. Ze 
krijgt een plaats in het verlengde van de Kraankindersstraat, die 
in rechte lijn van de oude haven naar het museum loopt. Het ont-
brekende portaal wordt gereconstrueerd. Hierbij wordt doelbe-
wust gekozen voor een moderne interpretatie, een herkenbaar 
nieuw onderdeel, een poort tussen de oude en de nieuwe stad, 
tussen het stedelijk en het industrieel verleden. Ze zal fungeren 
als ambassadrice van het MIAT in de oude industriële context.
Dit alles betekent wel een stevig kostenplaatje. De Stad Gent 
vroeg subsidies aan in het kader van het Europese EFRO-project  
om volgende delen van het plan te kunnen realiseren: de verwer-
ving van de Sobemai en ST1-kraan, het transport en de plaatsing 
van deze twee en van de MIAT-kraan, het opknappen en het bou-
wen van een uitkijkplatform op de ST1-kraan en de communica-
tie. Het dossier is momenteel in behandeling.
Als het project helemaal klaar is, zal het een uniek landschap 
vormen met een gevarieerde collectie kranen. Ze overspannen 
meer dan een eeuw aan kraantechnieken en bieden niet alleen 
een chronologisch, maar ook een technologisch divers overzicht 
van de industriële geschiedenis.
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www.doknoord.be/ (geraadpleegd op 02/01/2018)
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www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-

ontwikkeling (geraardpleegd op 25/03/2018)
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Pieter Neirinckx (*1981) is wetenschappelijk medewerker bij het MIAT, het Museum 

over Industrie, Arbeid en Textiel in Gent. Hij studeerde Kunstwetenschappen en archeo-

logie aan de VUB, en Gestion Culturelle aan de ULB (2004). 

Contact: pieter.neirinckx@stad.gent

 

Marc Pinte (*1975) is ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Plan-

ning van de Stad Gent. Hij studeerde Landschapsarchitectuur en Stedenbouw aan de 

Hogeschool Gent (2000) en Monumenten- en Landschapszorg in Antwerpen (2001). 

Hij doceerde op verschillende plaatsen en is momenteel gastprofessor Landschaps- en 
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Contact: marc.pinte@stad.gent

6   René De Herdt, Guido Deseyn en Pieter Vandewalle, Onder stoom. 

Aspecten van de geschiedenis van de stoommachine, (Gent 1983) 184.

7  Decavele, De Herdt, Decorte, Gent op de wateren, 237.

8  Er werden in deze periode verschillende kranen geleverd. Voor de 

exacte datering is nog verder onderzoek nodig.

9  De beschermingsbeschrijving van de twee Havenkranen 15 en 22, 

online (geraadpleegd op 2 januari 2018), Agentschap Onroerend 

Erfgoed 2016: Havenkranen 15 en 22 [online], https://id.erfgoed.net/

erfgoedobjecten/200734. geeft weer: “Aan de kaaizijde bevonden 

zich aanvankelijk volgende kranen, portiekkranen en grote vaste 

kranen die alle werkten op hydraulische kracht voortgebracht door 

een stoommachine van 100 pk van het systeem Compound onder-

gebracht in een machinezaal aan de overkant van de Voorhavenlaan 

tussen de Oslostraat en de Liverpoolstraat (verdwenen). Van deze 

kranen blijven er nog twee over (nummers 15 en 22): "Le Titan Anver-

sois s.a. Hoboken" - 2500 kilogram; halfportaaltype; geklinknagelde 

ijzeren constructie met houten cabine; giek: vakwerkbouw; aandrij-

ving via tandwiel op rail ter hoogte van de eerste verdieping loods 

20.” Op het tot nu toe teruggevonden historisch beeldmateriaal van 

deze locatie en omgeving, daterend van 1888 en later, konden op de 

kranen geen typische piramide structuren, hydraulische ‘jiggers’ of 

zuigerstangen worden herkend. Maar op de site en omgeving werd 

met zekerheid hydraulica gebruikt.

10  Groen was lange tijd de vaste livrei van de stedelijke kranen.

11  De basisvisie voor het projectgebied Oude Dokken werd ontwik-

keld door OMA (Office for Metropolitan Architecture) uit Nederland. 

http://sogent.be/projecten/oude-dokken

12  Het Europese EFRO project (Europees Fonds voor Regionale Ont-

wikkeling) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de 

Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen 

de regio's. De activiteiten van het EFRO zijn ontwikkeld om economi-

sche, milieugerelateerde en sociale problemen in stedelijke gebieden 

te beperken, waarbij er een speciale focus is op duurzame stadsont-

wikkeling. Minimaal 5% van de EFRO-middelen wordt hiervoor gere-

serveerd via "geïntegreerde acties" die door steden worden beheerd. 
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Figee, de erfenis van 145 jaar  
kranenbouw in Haarlem
Giel	van	Hooff

Van pakkistenmakerij tot speciaalfabriek 

Overal staan ze. Op bezoek in de haven van Göteborg: kranen van 
Nederlandse makelij. En dat ondanks de reputatie van de eigen 
Zweedse machine-industrie die in eigen land wordt gekoesterd. 
Een handvol fabrikanten is verantwoordelijk voor het leeuwendeel 
van de Nederlandse kranenproductie. Daarbinnen bekleedt het 
oudste bedrijf, de firma Figee, een speciale plaats. Na een beknop-
te bedrijfsgeschiedenis volgt een toelichting op een aantal specia-
le producten.

 
Hendrik Figee en zijn zonen

In 1836 begon de timmerman Hendrik Figee (1812-1894) – geïnspi-
reerd door zijn werk in de opkomende mechanische textielnijver-
heid te Haarlem - met een pakkistenmakerij; zeewaardige kisten 
voor verzending van textielgoederen overzee. Het bedrijf groeide 
uit, het productiepakket werd diverser. De vervaardiging van werk-
tuigen werd ter hand genomen en daarbij kreeg Figee na 1860 hulp 
van drie van de vijf zoons: Hendrik jr. (1838-1907), Thomas (1841-
1897) en Johannes (1847-1889).
Vanaf 1870 begon men complete werktuigen te produceren, zoals 
een eerste (halftons) kraan in 1871 en een stoombaggermolen in 
1873. In 1874 namen de zonen het bedrijf over, als een vennoot-
schap onder firma onder de firmanaam Gebroeders Figee. In 1883 
verliet Thomas Figee de firma en begon aan het Spaarne in Haar-
lem de werf Conrad, gericht op de bouw van baggermolens. Zes 
jaar later overleed Johannes waardoor Hendrik Figee jr. uiteinde-
lijk alleen aan de leiding van het bedrijf kwam te staan. Onder zijn 
beheer ontwikkelde het bedrijf zich steeds verder. Hendrik jr. wist 

zich daarbij gesteund door een aantal bekwame en trouwe tech-
nici. 
Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw 
produceerde de onderneming een divers assortiment producten 
zoals inrichtingen voor stoomgemalen, pompwerktuigen, lieren 
en allerlei (draagbaar) spoorwegmaterieel. Voor de bouw van het 
Centraal Station in Amsterdam in 1881 leverde Figee de heimachi-
nes. De eerste grijperkraan werd omstreeks 1882 vervaardigd, in 
1883 de eerste stoomkraan. Toen de elektrisch aangedreven hijs-
kranen eind jaren tachtig van de vorige eeuw opkwamen richtte 
ook Figee zich al snel op door deze nieuwe energiebron aangedre-
ven werktuigen. De producten vonden niet alleen in Nederland, 
maar ook in diverse Europese landen en de koloniën afzet.

De stoomlier op de Willem Barents in bedrijf, met een rokende schoorsteen-

pijp op de staande stoomketel. (Stichting Historie der techniek)



Een belangrijk product uit de beginperiode: de stoomheistelling waarvoor 

Figee een verbeteringsoctrooi bezat. (Archief P. v. Leen)
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Naamloze vennootschap

In 1896 werd de vennootschap onder firma Gebroeders Figee 
omgezet in een NV, de Haarlemsche Machinefabriek v/h Gebr. 
Figee. Deze naamloze vennootschap zette ook de zaken van de 
firma P.H. ter Meulen & Co te Amsterdam, een elektrotechnisch 
bureau, voort. De familie Figee was hoofdaandeelhouder, met 260 
van de 320 aandelen. De directie van Ter Meulen & Co., Prosper 
Henri ter Meulen en Florentin Charles Dufour, verkregen dertig 
aandelen, terwijl de overige dertig aandelen in handen kwamen 
van bekenden, een aantal personen uit industrie en politiek zoals 
het lid van de Tweede Kamer en latere minister, de waterstaatkun-
dige ir. Cornelis Lely, en plaatsgenoten als Jhr. Frederik Teding van 
Berkhout, directeur van de Haarlemse Bankvereniging, Jacob The-
odoor Cremer, eveneens lid van de Tweede Kamer, maar ook Jan 
Frederik Hulswit, sinds 1883 in dienst van Figee. Hij werd samen 
met Dufour onderdirecteur. Hulswit was, in overleg met Figee, een 
aantal jaren in Noord-Amerika werkzaam geweest om buitenland-
se inzichten en ervaring op te doen.
Dufour en Hulswit namen in 1903 de leiding over nadat Hendrik 
Figee jr. zich om gezondheidsredenen als directeur terugtrok. Hij 
bleef als adviseur aan de fabriek verbonden tot aan zijn dood vier 
jaar later. Figee was inmiddels een bedrijf met een internationale 
reputatie, vooral op het gebied van hefwerktuigen, mede dankzij 
de samenwerking met de Brown Hoisting Machinery Comp. te 
Cleveland. Het vervulde binnen de Nederlandse machine-industrie 
een voortrekkersrol, onder meer op het gebied van beloningssy-
stemen en leerlingstelsel. Als voorbeeld kan hier de oprichting 
van de bedrijfsschool in 1892 worden genoemd. De groei van 280 
werklieden in 1905 tot 475 in 1914 dwong de nieuwe leiding uit te 
zien naar een nieuw en ruimer onderkomen buiten de vesting-
wallen, mede om de bruggen met beperkte doorvaarhoogte en 
-breedte in de binnenstad te vermijden.

Nieuwe fabriek

De directie wist de hand te leggen op een terrein aan het Noorder 
Buiten Spaarne. De eerste werkplaats kwam daar in januari 1914 
in bedrijf, de rest van het fabriekscomplex volgde successievelijk, 
totdat in 1927 ook het laatste oude bedrijfsgebouw aan de Leid-

Aanzicht van het nieuwe bedrijfscomplex van Figee in de Waardpolder, aan 

het Spaarne, 1914. (Stichting Historie der techniek)
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aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Een vervolgorder 
voor maar liefst 41 kranen, te leveren ultimo 1963, oversteeg de 
capaciteit in Haarlem. Extra arbeidskrachten waren schaars, veel 
werk moest worden uitbesteed. In dat kader paste de overname, in 
1962, van een gelijksoortig bedrijf "De Nederlandsche Staalindu-
strie NV" (NSI) in Rotterdam. Maar aan deze periode van overspan-
nen hoogconjunctuur kwam een einde. De markt voor havenkra-
nen was inmiddels verzadigd. Daarbij vormde de opkomst van de 
container een nieuwe uitdaging. Figee leverde geen complete con-
tainerbrugkranen, wel wist men enkele opdrachten voor plaatsing 
of gedeeltelijke bouw van dit soort kranen in de wacht te slepen. 
Maar ook de levering van enkele bijzondere hefconstructies mocht 
de teruggang niet keren. Vanaf 1965 vertoonde de hele bedrijfs-
tak een neergaande lijn én een sterk toenemende concurrentie. 
De kansen en vooruitzichten op nieuwe of alternatieve producten 
als bruggen of zware dekwerktuigen waren beperkt, een samen-
werking met de Amerikaanse Besser Company op het gebied van 
betonblokken machines mislukte. De dochter NSI begon verlies te 
lijden, waardoor in 1968 170 man werden ontslagen.

Beleggersgroep

In 1968-‘69 verwierf een beleggingsgroep ongeveer 70 procent van 
de aandelen Figee. De toenmalige aandeelhouders hoopten met 
deze nieuwe groep, waaronder eigenaren van bouw- en metaal-
bedrijven, continuïteit in het orderbestand te verkrijgen. Het liep 
anders ondanks diverse herstructureringen. Het personeelsbe-
stand liep sterk terug. De hoofdvestiging van de NSI te Rotterdam 
werd in 1971 gesloten en begin jaren zeventig vond Figee – afge-
slankt maar zelfstandig – weer de weg omhoog. Op de sterk afge-
nomen markt voor kranen in Nederland was het Haarlemse bedrijf 
weer concurrerend; daarnaast werden nieuwe producten ontwik-
keld, vooral op het gebied van automatische machines. 
De jaren zeventig kenden weer een wisseling van directie en 
machthebbers. In 1973-’74 verwierf Vincent BV (eigenaar ir. H.N.M. 
Nefkens) de meerderheid van de aandelen en werd de Haarlem-
sche Machinefabriek een BV. Eind 1976 werd een houdstermaat-
schappij met de naam Figee Beheer Haarlem BV opgericht. Ook 
onder Nefkens bleef het een moeilijke tijd. Verschillende kranen-
fabrikanten sneuvelden of fuseerden. Zo nam Figee in 1977 de 

sevaart werd verlaten. Het nieuwe fabriekscomplex was modern 
en elektrisch uitgerust met hoge hallen en een groot buitenterrein 
waar zeer hoge kranen konden worden afgebouwd. In het inter-
bellum specialiseerde Figee zich verder. Hoofdproducten bleven 
hefwerktuigen, waaronder zowel vaste als drijvende kranen. Het 
bedrijf richtte zich op suikerrietkranen naast bietenloskranen waar-
van in 1924 de honderdste geleverd werd. Verder waren beweeg- 
inrichtingen voor sluizen en bruggen een belangrijke specialiteit. 
De leiding van de firma bleef bij technisch geschoolde managers, 
Dufour en Hulswit. Zij werden opgevolgd door ingenieur P.J. van 
Zwieten die sinds 1900 in dienst was. De economische crisis van de 
jaren dertig liet ook Figee niet onberoerd. Het personeelsbestand 
werd danig ingekrompen.Men overleefde door opdrachten van-
uit de Staatsmijnen (o.a. outillage van de haven in Stein), de NS, 
speciale hefwerktuigen als een grijper-rupskraan en verder door 
diversificatie met uiteenlopende producten als graafinstallaties en 
bruggen. De verbetering eind jaren dertig werd afgebroken door 
de nieuwe Wereldoorlog. Er brak een roerige en moeilijke periode 
aan. Directeur Van Zwieten werd in 1941 door de Duitse bezetter 
uit zijn functie ontheven, de Raad van Commissarissen aan de kant 
gezet en een beheerder aangesteld. Figee was kriegswichtig, van 
belang voor de nieuwe machthebbers. Het werk continueerde zo 
goed en zo kwaad als het ging gedurende de vijf oorlogsjaren. 
De inmiddels 170 personeelsleden waren bezet met veel repara-
tiewerk en hielden zich verder bezig met haveninstallaties en de 
bekende hefwerktuigen. Het bedrijfscomplex werd tweemaal 
getroffen door geallieerde bombardementen. In 1943 kregen de 
aandeelhouders weer enigszins invloed in het bedrijf en benoem-
den, na het aftreden van de beheerder, bedrijfsleider ingenieur W. 
Koppen tot directeur. 

De wederopbouw

Het herstel van de oorlogsschade in de havens van Amsterdam 
en Rotterdam was voor Figee in de eerste naoorlogse periode van 
groot belang. De wederopbouw vormde een grote bloeitijd voor 
het Haarlemse bedrijf. In 1952 werkten er zo'n 400 mensen, meer 
dan een verdubbeling ten opzichte van het laatste oorlogsjaar. 
Figee groeide verder, in 1953 kwamen drie grote hallen in gebruik. 
Begin 1961 werd de honderdste elektrische havenkraan geleverd 
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Jan Anton Rijsdijk via het bedrijf Markgraaf Port Equipement BV 
90 procent van de aandelen Figee Beheer Haarlem BV van Nef-
kens over. Vervolgens werd in april 1995 de naam Figee Beheer 
Haarlem BV gewijzigd in ‘Rijsdijk Intergroup BV’. Midden 1999 
koopt projectontwikkelaar IMCA Vastgoed het bedrijfsterrein en 
gebouwen. In november van dat jaar wordt de grootste drijvende 
grijperkraan (50 ton in een hijs) ter wereld afgebouwd, genaamd 
Nijlpaard en bestemd voor de OBA Amsterdam. Het is de laatste 
indrukwekkende prestatie van de BV Machinefabriek Figee op 
Haarlemse bodem. Het bedrijf verhuist namelijk naar het Weste-
lijk Havengebied in Amsterdam. Figee wordt door de IMCA-Group 
toegevoegd aan kranenbouwer Nista op het terrein van de werf 
Shipdock in Amsterdam–Noord, op een gedeelte van het terrein 
van de vroegere NDSM. 

Producten

Het valt buiten het bereik van dit artikel om een compleet over-
zicht te bieden van alle producten van Figee op het gebied van 
transport en heffen en hijsen. Wat hieronder volgt is slechts een 
greep uit het totale leveringsprogramma. Veel aansprekende voor-
beelden zijn buiten beschouwing gelaten. Een deel daarvan kan 
nog werkzaam (of in rust) worden aangetroffen in Nederland en 
ver daarbuiten, zoals bolders, maar vooral de talrijke havenkranen, 
grijperdraaikranen, grijperlosbruggen en de vele drijvende kranen 
waaronder de bekende Lemniscaat-kranen. 

Lieren
Figee fabriceerde in de loop der tijd talloze (in 1905: totaal al ruim 
2000) lieren in diverse uitvoeringen. Lange tijd bleven handlieren 
in velerlei capaciteiten tot het leveringsprogramma behoren. Het 
was een interessante afzetmarkt; een beetje schip  beschikte over 
meerdere lieren. Zij werden vervaardigd uit smeedijzer en bevat-
ten naast de trommel en het drijfwerk ook een bandrem en een 
pal voor het vasthouden en beheerst laten vieren van de last. Voor 
het gemakkelijk uitlopen van de draad of ketting is er een vrij-
loopstand waarbij het aandrijfrondsel in- of uit het grote tandwiel 
geschoven wordt. De trekkracht aan de trommel bedroeg 500 tot 
2000 kg afhankelijk van de uitvoering en de tandwieloverbrenging. 
De lieren konden ook uitgevoerd worden met een zogenaamde 

Nederlandse Kraanbouw Maatschappij (NKM) in Utrecht over 
en verplaatste de productie naar Haarlem. Slechts een klein deel 
van het personeel werd overgenomen. In 1983 verwierf Figee ook 
een deel van de fabriek van werktuigmachines Hembrug van de 
Nederlandse staat. In hetzelfde jaar bereikte Nefkens een overna-
meaccoord over de inboedel en activiteiten van de in staat van fail-
lissement verkerende Boomse Metaalwerken NV, die voortgezet 
werd als Nieuwe Boomse Metaalwerken NV. Maar ondanks deze 
initiatieven nam het aantal opdrachten in de jaren tachtig en begin 
jaren negentig af en liep het personeelsbestand terug tot ongeveer 
150 man. In die periode ging de markt voor kranen over in een ver-
vangingsmarkt. Toch overleefde Figee, vooral door specialisatie 
in ontwikkeling en bouw van drijvende kranen voor massagoed-
overslag, waarvoor in de jaren negentig steeds meer modellen 
beschikbaar kwamen. Op dit gebied werd Figee een begrip. Daar-
naast richtte Figee zich vanaf eind twintigste eeuw steeds meer op 
export naar landen als India, China en Australië.

Wisseling van eigenaren, vertrek uit 
Haarlem

Ondertussen veranderde het eigendomsbeheer diverse keren. In 
1994 nam de voormalige eigenaar van massastuwadoorsbedrijven 

Voorbeeld van een eenvoudige handlier. (Stichting Historie der techniek)
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Derrickkranen
Derrickkranen bestaan uit een draaibare verticale spil welke aan 
de onderzijde in een taatslager draait en bovenin vastgehouden 
wordt door twee veelal onder 90 graden gepositioneerde stijlen 
die trek en druk op kunnen nemen. De verstelbare mast is onder-
aan de verticale stijl bevestigd en hangt in de topdraden waarmee 
ook de vlucht of radius van de mast versteld wordt. Het zwenkbe-
reik was zodoende 250 graden. De hijscapaciteit van de Derrick-
kranen kon variëren tot vijftien ton en de vlucht tot acht en een 
halve meter.
In eerste instantie waren de stijlen en grondliggers vervaardigd van 
hout en de draaipunten van smeedijzer, later werd de gehele kraan 
van smeedijzer vervaardigd.
De hijslier kon direct aan de arm of verticale stijl bevestigd zijn 
en werd met de hand aangedreven. Figee bouwde Derrickkranen 
voor spoorwegemplacementen en scheepswerven.

Loopkraan
Ook loopkranen behoorden lang tot het productieprogramma. 
Figee kon eind negentiende eeuw al snel - gezien de voordelen 
die elektrische aandrijving bood – elektrische loopkranen als 
compleet pakket aanbieden en leverde bijvoorbeeld meerdere 
van deze kranen aan de Grofsmederij en Werkspoor. Lange tijd, 

dubbelwerk, waarbij de tandwieloverbrenging kon worden over-
geschakeld naar een lichte last met hogere snelheid en hogere last 
met lage snelheid, met gelijkblijvende slingerkracht en snelheid. 
De eerste decennia, voor de invoering van de staalkabel, waren de 
lieren meestal met touw of ketting opgewikkeld. De lieren konden 
ook met een verhaalkop uitgerust worden of uitgevoerd worden 
als ankerkettinglier waarbij de trommel door een nestenschijf ver-
vangen werd. 
Naast de handlieren gingen het laatste kwart van de negentien-
de eeuw ook stoomlieren tot het productiepakket behoren. Deze 
vonden ruim toepassing op stoomschepen. Een van de eerste 
stoomlieren van Figee betrof een exemplaar voor het poolschip 
‘Willem Barents’ dat in 1878 bij de werf Meursing & Huygens te 
Amsterdam werd gebouwd. Zoals gemeld ging het vaak om gro-
tere aantallen. Zo leverde Figee in 1903 zes stoomlieren voor het 
schroefstoomschip ‘Baud’ van de NSM. Een volgende stap waren 
elektrische versies, die later ook gemengd elektrisch-hydraulisch 
werden uitgevoerd. 

Spilkraantjes
Een ander product uit de beginperiode waren zogeheten spilkraan-
tjes. Deze werden door Figee in verschillende grootten gefabri-
ceerd, vanaf 500 kg tot meer dan tien ton. Het geraamte bestond 
deels uit gietijzer en smeedijzer, de giek was tot eind negentiende 
eeuw nog veelal van hout. Spilkraantjes konden worden uitge-
voerd met een vaste spil, waarbij de spil stevig verankerd was in de 
ondergrond of met een draaiende spil waarbij deze bijvoorbeeld in 
een put verzonken was met onderin het taatslager. Het hijswerk 
lijkt daarbij sterk op dat van de losse lieren, maar dan geïntegreerd 
in het geraamte. Het zwenken diende met de hand te gebeuren, 
bijvoorbeeld door te duwen tegen de kraan zelf of tegen de last. 
Bij de grotere kranen geschiedde dit ook door middel van een 
handslinger, haakse overbreinging en bonkelaar met tandkrans 
bevestigd aan de fundering. Bij de zwaardere uitvoering werd het 
hijswerk in de tweede helft van de negentiende eeuw aangedreven 
door een stoominstallatie. 
In diezelfde periode werden veel spilkranen geplaatst van het 
type Fairbairn, die Figee in licentie vervaardigde. Een ander type 
spilkraan was de hydraulische (op waterdruk werkende) kraan 
van William Armstrong waarvan Figee er ook ettelijke in licentie 
gebouwd heeft.

Een voorbeeld van een loopkraan met machinistenhuis, begin twintigste 

eeuw. (Stichting Historie der techniek)
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Liften
Figee heeft zo’n halve eeuw, tussen 1890 en 1940, vele liften 
voor verscheidene toepassingen geleverd: personenliften en 
goederenliften in een normale uitvoering en als paternosterlift. 
Het bedrijf produceerde liften voor fabrieken, kantoren, zieken-
huizen, woontorens, mijnen et cetera in Nederland en andere 
Europese landen. Sommige zijn nog steeds in functie. Wanneer 
Figee met de vervaardiging hiervan is gestart, is onbekend. In 
ieder geval was de firma er vroeg bij. De vroegste vermelding 
dateert van 1894, namelijk vatenliften in de nieuwe pakhuizen 
van het Blaauwhoedenveem aan de Wilhelminakade te Rotter-
dam. Het jaar daarop leverde Figee ook liften voor de concurrent 
Vriesseveem, aan de Rijnhaven. Beide keren in samenwerking 
met Siemens & Halske, waarvan het eerder genoemde bureau 
van Ter Meulen & Co vertegenwoordiger was. In 1895 werd ook 
een goederenlift voor het nieuwe centraal station te Utrecht 
geleverd. Begin twintigste eeuw waren de nieuwe of gemoder-
niseerde treinstations een belangrijke afzetmarkt: Utrecht (1904, 
drie goederenliften), Haarlem (1905, zeven goederenliften) en 
Amsterdam CS (1927). Ook al verschenen na 1900 de eerste 
gespecialiseerde liftenproducenten in Nederland ten tonele, 
Figee bleef concurrerend. In 1909 kreeg plaatsgenoot het Ver-
kooplokaal van Hoogeveen een lift van ‘bijzonder veilige con-
structie’ met een draagkracht van 500 kg van Figee. In de jaren 
dertig leverde het bedrijf onder andere een lift voor de nieuwe 
AVRO-studio (1935). Vermoedelijk is het bedrijfsonderdeel na de 
Tweede Wereldoorlog verkocht. 

Met dank aan Gerard Jacobs en Jur Kingma voor hun bijdragen.

zelfs nog na 1945, werd vastgehouden aan een volledig geklon-
ken vakwerkconstructie. Nadat midden jaren vijftig het elek-
trisch booglassen algemeen in zwang kwam werd de construc-
tie gemoderniseerd tot vollewandliggers. Figee was geen echte 
specialist op het gebied van bovenloopkranen. Toen de NKM 
overgenomen werd, kon er een ruim leveringsprogramma van 
dit type kranen toegevoegd worden, met name kranen voor de 
aluminiumindustrie.

Een van de tientallen paternosterliften geleverd door Figee, voornamelijk 

voor de particuliere markt, zoals hier het geval lijkt gezien de aanwezigheid 

van een liftboy. (Archief P. v. Leen)
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Literatuurlijst en bronnen

Over Figee is nooit een samenvattende geschiedenis verschenen. Voor 

een overzicht van de meest belangrijke literatuur zie de lijst in: Giel van 

Hooff, Familie Figee, Nederlandse ondernemers 1850-1950, Noord-Holland 

Zuid-Holland (Zutphen, 2013). Op het internet zijn nog volop bronnen te 

vinden, o.a. https://productforums.google.com/forum/#!topic/gec-open-

forum/XNf25lnJGeU 

Over de auteur:

Giel van Hooff (1951) is historicus van zijn vak en in zijn werkzame leven 35 jaar verbon-

den geweest aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1990 gepromoveerd 

is op een proefschrift over de geschiedenis van de Nederlandse machinenijverheid. Hij is 

sinds de jaren ’80 betrokken bij het industrieel erfgoed, onder meer als medeoprichter/

bestuurslid van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond en tegenwoordig al enkele 

jaren als bestuurslid van de stichting NedSEK en secretaris van de Federatie Industrieel 

Erfgoed Nederland.
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De hydraulische museumkranen  
van het MAS...
binnenkort terug aan het werk?
Paul Van Schoors

De geschiedenis van de Antwerpse 
havenkranen in een notendop1

Havenkranen hebben van oudsher de ontwikkeling van de haven, 
en dus ook van de stad Antwerpen, bepaald. In 1263 wordt voor het 
eerst melding gemaakt van een tredkraan in Antwerpen (een van 
de eerste steden in Europa die kranen verhuurde), een dienstver-
lening voor de schepen die er goederen kwamen laden en lossen. 
In de zeventiende eeuw staan er vier tredkranen in de haven. De 
laatste wordt in 1811 uit dienst genomen. Het aantal kranen blijft 
erg beperkt, tot een eind in de negentiende eeuw. De industrië-
le revolutie brengt daarin verandering: de haven breidt snel uit. 
Zeilschepen worden vervangen door stoomschepen, met minder 
bemanning aan boord, waardoor minder mankracht beschikbaar is 
voor het laden en lossen. De stoomschepen zijn ook breder, hebben 
een grotere diepgang en een groter laadvermogen.

Het Antwerpse stadsbestuur volgt de evolutie op de voet. Er komen 
een beperkt aantal stalen, handbediende kranen en stoomkranen.2 
Maar zowel voor handkranen als voor stoomkranen is nog te veel 
personeel nodig.

Er komt een doorbraak wanneer de stad kiest voor het systeem 
van kranen die werken met koud water onder hoge druk, centraal 
opgewekt in de zogenaamde ‘pershuizen’, een uitvinding van de 
Brit William Armstrong uit 1869. Al in 1878 wordt deze vernieu-
wende techniek ook in Antwerpen toegepast. Via een uitgebreid 

ondergronds buizennetwerk wordt, vanuit het Noorderpershuis en 
het Zuiderpershuis, koud water onder een druk van 50 bar naar de 
kaaien geleid. Niet alleen de kranen, maar ook bruggen, sluizen en 
kaapstanders werken met dit water onder druk. 

In 1800 waren in heel de haven maar enkele kranen opgesteld. Tus-
sen 1878 en 1912 kocht de stad 335 hydraulische kranen.3 Dit cijfer 
alleen al geeft een duidelijk beeld van de explosieve ontwikkeling 
van de haven aan het eind van de negentiende eeuw. 

Vanaf 1900 krijgen de waterperskranen meer en meer concurrentie 
van de elektrische kranen. Toch blijven er nog een aantal in dienst 
tot in 1975. Dan worden de pompen van het Zuiderpershuis stilge-
legd. De elektrische kranen daarentegen evolueren verder en wor-
den steeds groter, krachtiger, sneller en efficiënter. 
De waterperskranen hadden een hijskracht van een, twee of vijf 
ton. Zo ook de eerste elektrische kranen. De hijskracht van de elek-
trische kranen evolueerde verder naar drie, vijf, acht en tien ton. 
De laatste reeks elektrische kranen op sporen die dateert uit 1980-
1983, de zogenaamde M-kranen, hebben een hijskracht van 27 ton. 
Maar ook de laatste M-kranen worden nu stuk voor stuk verkocht 
of uit dienst genomen en verschroot. Wellicht wordt in de komen-
de jaren een exemplaar aan de museumcollectie toegevoegd, als 
sluitstuk van de museumcollectie en als laatste getuige van het vak-
manschap van de verdwenen ‘Boomse Metaalwerken’.
De hedendaagse ‘mobiele’ kranen rijden niet meer op sporen 
maar op wielen met luchtbanden. De eerste mobiele havenkraan 
die door de stad in dienst genomen werd had een hijskracht van 
40 ton, de hedendaagse mobiele havenkranen gaan tot meer dan 
250 ton. 
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vooral door haar grote diversiteit. De oudste kraan uit de collectie 
is een handbediende kraan van tien ton uit 1884 die staat opgesteld 
aan het MAS. 

Verder zijn er twee waterperskranen bewaard. Ze zijn beschermd 
op hun oorspronkelijke plaats aan het Noorderterras, maar ston-
den en staan gedeeltelijk nog, tijdens de restauratiewerken, op 
diverse locaties. Op die restauratiewerken focussen we verder in 
dit artikel. 

De kranencollectie van het MAS

In 1974 besluit het stadsbestuur, onder impuls van enkele havenin-
genieurs, om van elke reeks kranen die buiten dienst gesteld wordt, 
één exemplaar te bewaren en over te dragen aan het Nationaal 
Scheepvaartmuseum. Dat was voor die tijd een visionaire beslis-
sing: pas vanaf het ‘Monumentenjaar’ 1975 kwam er écht schot in 
de bescherming van het onroerend erfgoed (het industrieel erf-
goed kreeg pas nog later een bredere erkenning).  De collectie, die 
nu door het MAS wordt beheerd, telt achttien havenkranen. Ze is 
uniek in de wereld, niet alleen door het aantal kranen, maar ook en 

Het Noorderterras met de toen nog actieve waterperskranen (Foto: Stadsarchief Antwerpen)
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De restauratieopties voor de hele 
collectie 

Aanvankelijk werden de kranen die aan het Scheepvaartmuseum 
waren overgedragen nog onderhouden door het Havenbedrijf. 
Toen het Havenbedrijf in 1997 een autonome entiteit werd, is dit 
onderhoud op een laag pitje gezet. Het Scheepvaartmuseum had 
niet de middelen en niet de knowhow om verder zelf voor het 
onderhoud in te staan. De kranen takelden langzaam maar zeker 
af, door roest, vandalisme en …duiven, die door hun corrosieve 
uitwerpselen het roestproces versnelden. Een eerste stap naar 

Het meest bekende deel van de collectie wordt gevormd door de 
twaalf elektrische kranen op de Rijnkaai, in chronologische volg-
orde opgesteld. Daar komen in het voorjaar van 2018 nog twee 
beschermde kranen bij, die op dit ogenblik nog elders in de haven 
staan. 

Naast zeventien walkranen is er nog Vlotkraan 9, de enige vlot-
tende stoomkraan die in Antwerpen bewaard is gebleven. Ze is 
beschermd als varend erfgoed en ligt voorlopig aangemeerd in het 
Bonapartedok. In de loop van 2018 moet ze naar de droogdokken 
voor een eerste restauratiefase. 

De elektrische museumkranen aan de Rijnkaai: in de open ruimte komen nog twee exemplaren (Foto Paul Van Schoors)
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een oplossing kwam er in 2002: toen werden alle veertien kranen 
van de toenmalige collectie als monument beschermd. Jef Vre-
lust, conservator van het maritiem erfgoed van het MAS, werkte 
een eerste conceptnota uit voor de conservatie en de restaura-
tie van de historische kranen, in samenwerking met het stede-
lijk kraanbedrijf. Na al het voorbereidend werk, onder meer een 
inspectie van alle kranen door Monumentenwacht, kon uiteinde-
lijk in 2007 effectief aan de restauratiewerken begonnen worden. 

Oorspronkelijk was het idee om kraan per kraan volledig te restau-
reren, te beginnen met de oudste. Het bleek al snel dat dit geen 
goed idee was: de overige kranen uit de collectie zouden volledig 
weggeroest zijn voor de eerste kranen gerestaureerd waren. 
Eerst moesten alle kranen geconserveerd worden; in een tweede 
fase kon men dan kraan per kraan restaureren en terug in werken-
de staat te brengen. Ook waren de oudere kranen soms in betere 
staat, minder dringend aan herstelling toe. 

Om dit te realiseren, bracht het MAS een team deskundige vrijwil-
ligers bijeen: (oud)kraandrijvers, technici, ingenieurs en medewer-
kers van het kraanbedrijf, docenten met een grondige materialen-
kennis voor de restauratie van staalstructuren, en een deskundige 
in de monumentenzorg. 
De werken werden grotendeels uitgevoerd door partners uit de 
sociale economie. Werkvormm herstelde de staalstructuren, Wote-
pa nam de houten cabines voor zijn rekening en Talentenwerf schil-
derde jaarlijks twee kranen. Het Steunpunt Tewerkstelling herstel-
de of vernieuwde recent de drukleidingen en het kleppenblok van 
waterperskraan 97.

Die eerste fase, de conservatie, werd in 2018 afgerond. De stalen 
structuur van alle kranen is dan hersteld, ontroest en geschilderd. 
Ook de houten of stalen cabines zijn grondig gerestaureerd. 

In de tweede fase, vanaf 2019, zullen de kranen stuk voor stuk terug 
in werkende staat worden gebracht. Dit is toch de uiteindelijke 
doelstelling die in alle beheersplannen voor de kranen is opgeno-
men. Of dit einddoel haalbaar is, zal van vele factoren afhangen. Er 
zijn een aantal belangrijke hindernissen te nemen:
-   bij heel wat kranen zijn koperen of bronzen onderdelen verdwe-

nen. Vervangstukken zijn meestal niet meer te krijgen, ze laten 
Kraan 97 (links, zonder bovenbouw) en kraan 111 (rechts achter), volledig 

gerestaureerd maar niet in werkende staat (Foto Paul Van Schoors)

Kraan 97, hijsvermogen twee ton, wordt aan de Suezkaai neergezet met 

Brabo, hijsvermogen 850 ton (Foto Paul Van Schoors)
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De elektrische kranen kwamen terecht op de Rijnkaai, waar de col-
lectie elektrische kranen verder groeide. De hydraulische kranen 
werden voorlopig opgesteld aan kaai 140, waar ze gerestaureerd 
zouden worden in het kader van een project rond deeltijds leren. 
Maar de opdracht bleek te zwaar en de kranen bleven er verlaten 
achter, tot ze in 2012 aan de beurt waren in het kader van de eerste 
restauratiefase van heel de collectie. Voor die werken werden ze 
overgebracht naar de Suezkaai. 

Deze jarenlange zwerftocht was op zich al een reden om ze drin-
gend verder aan te pakken, maar er was veel meer. De waterpers-
kranen behoren tot de oudste kranen uit de collectie. Nu de eer-
ste conserveringsronde (bijna) achter de rug is voor alle kranen, 
kunnen we teruggaan naar een chronologische aanpak. Boven-
dien is de technologie van machines die werken met koud water 
onder hoge druk nauwelijks bekend bij het grote publiek. Ook de 
ontsluiting van dit bijzonder industrieel-archeologisch erfgoed is 
een belangrijke doelstelling. 
Komt daarbij dat er nog slechts een paar kraandrijvers van de 
hydraulische kranen overblijven. 
Ten slotte kwam er druk vanuit de afdeling Onroerend Erfgoed 
om de kranen terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten waar 
ze, mét sporen en uitrusting, beschermd zijn. Bij besprekingen 

maken is technisch en financieel niet haalbaar;
-  geen enkele van de kranen beantwoordt nog aan de veilig-

heidsnormen van vandaag. 
De vraag is of ze nog voldoende aangepast kunnen worden voor 
demonstraties, zonder de industrieel-archeologische erfgoedwaar-
de van de oorspronkelijke mechaniek te laten verloren gaan:
-   een voedingsnet van 550 volt gelijkstroom met voldoende ver-

mogen is niet meer beschikbaar;
-   van sommige kranen vinden we vrij volledige plannen en hand-

leidingen in de archieven, van andere dan weer niet. De kraan-
drijvers die nog met de museumkranen gewerkt hebben, worden 
elk jaar minder talrijk. Er wordt hard gewerkt aan het archiveren 
van mondelinge en schriftelijke bronnen, maar de tijd dringt en 
de middelen zijn beperkt. 

Er zijn twee kranen die wél al verder staan: de handbediende tien-
tonskraan, vroeger opgesteld aan het Lobroekdok, was nog perfect 
in werkende staat en werd nog regelmatig door schippers gebruikt, 
tot ze daar in 2007 voor restauratie werd weggehaald, en na vol-
tooiing naast het MAS werd opgesteld. Vandaag wordt ze nog 
regelmatig gebruikt voor demonstraties. 

Een tweede kraan die al een fase verder staat is een van de hydrauli-
sche of waterperskranen, kraan 97. Aan de volledige restauratie van 
die kraan wordt al twee jaar gewerkt. Er was meer dan één reden 
om ze bij prioriteit aan te pakken. 

De restauratie van waterperskraan 97: 
om vele redenen een prioriteit 

De twee hydraulische museumkranen – van 1907 en 1912 – heb-
ben een vrij bewogen geschiedenis achter de rug. Ze werden 
in 1975 uit dienst genomen, bij de sluiting van het Zuiderpers-
huis. Ze bleven opgesteld op hun oorspronkelijke plaats aan het 
Steen – toen het Nationaal Scheepvaartmuseum – en kregen er 
het gezelschap van enkele elektrische kranen die ook aan het 
museum werden overgedragen. Het eerste ‘kranenmuseum’ was 
geboren. Maar op vraag van de toenmalige burgemeester werd 
“die oude roestige rommel” weggehaald toen Antwerpen cultu-
rele hoofdstad werd in 1993… 

Het kleppenblok van kraan 97 (Foto Paul Van Schoors)
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serveerd, maar vertoonde nog een aantal zwakke plekken in de 
metaalstructuur. Daar was nog bijkomend laswerk nodig. Omdat 
we zeker wilden zijn van de stabiliteit van de staalstructuur als 
de kraan terug in werking gesteld werd, was eerst een materi-
aaltechnische studie uitgevoerd: het staal van 1900 is immers 
niet het staal zoals het vandaag wordt geproduceerd. De studie 
omvatte ook een aantal lasproeven. De voorbereidende werken 
zullen uitgevoerd worden door Werkvormm, de eigenlijke laswer-
ken moeten door een gecertificeerd lasser worden uitgevoerd. 

Een volgende stap is het losmaken en herstellen van de cilinders 
en de zuigers.
Het was snel duidelijk dat daar gespecialiseerde technici en werk-
tuigen voor nodig waren. Het is een bijna onmogelijke zaak om 
voor dit soort herstellingen een bedrijf te vinden dat daarvoor tijd 
en interesse heeft. Maar dankzij het netwerk van de deskundi-
ge vrijwilligers werd Hego, een erg gespecialiseerd bedrijf voor 
allerlei industriële- en scheepsherstellingen, bereid gevonden 
om de herstellingen aan de cilinders en zuigers op zich te nemen 
en zelfs te sponsoren. 
Zonder deze sponsoring zou het project waarschijnlijk (tijdelijk) 
zijn stilgelegd. Maar ook mét de hulp van Hego zijn niet alle pro-
blemen opgelost. Als uniek bedrijf in zijn soort heeft Hego de 
handen vol met dringende herstellingswerken voor de haven, en 
uiteraard moet het gratis werk regelmatig wijken voor commer-
ciële opdrachten. De beloofde deadline voor het einde van de 
werken is hierdoor al enkele keren verschoven. 
Bovendien blijken de werken een stuk moeilijker dan ook Hego 
had voorzien. 
De kleine zwenkcilinders werden eerst uiteen gehaald. De zui-
gers, aangetast door corrosie, werden met een staalharde 
epoxy-coating terug glad gemaakt en de pakkingen werden ver-
nieuwd. Bij het testen van de cilinders onder hoge druk werkt één 
zuiger volledig normaal, de tweede komt niet vanzelf terug: het 
coatingssysteem moet herzien worden. Met de grote hijscilinder 
is het nog moeilijker. Tot op vandaag is men er niet in geslaagd de 
kop van de cilinder te demonteren. Meer kracht zetten op moe-
ren en bouten die al meer dan 100 jaar vastzitten, kan onherstel-
bare breuken veroorzaken. 

over de geplande heraanleg van de Jordaenskaai bleek het steeds 
moeilijker om te verwijzen naar het belang van deze beschermde 
monumenten, die er al lang niet meer te zien waren…

Uit de grondige diagnose van de fysieke toestand van de kranen, 
naar aanleiding van deze eerste conserveringsfase, bleek dat 
kraan 97 in duidelijk betere staat was dan kraan 111. De conclu-
sie was duidelijk: kraan 111 kwam, na herstelling van de stalen 
structuur en de houten cabine, terug naar haar oorspronkelijke 
locatie. Kraan 97 werd volledig gedemonteerd en terug in wer-
kende staat gebracht.

Enkele bezoeken aan het Maritiem Museum van Rotterdam 
vormden een eerste en uiterst belangrijke voorbereiding. Daar is 
zo’n vijftien jaar geleden een gelijkaardige hydraulische kraan uit 
Antwerpen volledig gerestaureerd. Uit de ervaringsuitwisseling is 
heel wat onmisbare kennis meegebracht, maar ook een belang-
rijke conclusie: we mogen de kraan niet restaureren zonder ook 
het probleem van de energievoorziening van water onder hoge 
druk op te lossen. In Rotterdam heeft men de kraan voor een 
aanzienlijk bedrag gerestaureerd, eenmaal gedemonstreerd met 
een te lichte pomp en daarna niet meer laten werken. We kun-
nen ervan uitgaan dat het systeem opnieuw vastgeroest is en de 
kraan nu niet meer werkt. 

Een eerste stap was uiteraard het volledig demonteren van het 
kraanmechanisme. Een zware en niet ongevaarlijke opdracht, 
waarbij opeenvolgend de hijsketting, de tegengewichten, de 
giek, de trekstangen, de centrale kolom met de grote cilinder 
voor het hijsen en vieren, de twee kleinere zwenkcilinders en het 
kleppenblok gedemonteerd moesten worden. Dit kon in eigen 
regie gebeuren, dankzij Werkvormm en de logistieke steun van 
het havenbedrijf. Niet alleen het gewicht van alle onderdelen 
was daarbij een probleem. Het feit dat zware bouten en moeren 
na meer dan 100 jaar totaal vastgeroest zaten, maakte van de 
voorbereiding een zware klus, ook al omdat specifieke gietsta-
len onderdelen uiteraard niet stuk mochten. Het veilig bergen en 
inventariseren van alle onderdelen in de Suezloods was trouwens 
niet haalbaar. 
Het portaal, bevrijd van alle gewicht bovenop, kon nu op een 
behoorlijk spooronderstel geplaatst worden: het was al gecon-
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voerd. De werken aan het Steen én de werken aan de Jordaens-
kaai starten in 2018.

Bij de opmaak van het recent goedgekeurde beheersplan voor 
de hydraulische kranen is ook de ondergrondse en bovengrondse 
infrastructuur zoveel mogelijk onderzocht.
De sporen en de volledige uitrusting – voor de hydraulische kra-
nen zijn dat de hogedrukleidingen en de aansluitputten – zijn 
immers ook beschermd over de hele lengte van het Noorder-

Ondertussen, aan het Noorderterras...

De plannen voor een herbestemming van het Steen tot hét toe-
ristisch infopunt en tegelijk het onthaal voor de passagiers van de 
Cruiseschepen brengen nu de restauratie van de ondergrondse 
en bovengrondse infrastructuur van de hydraulische kranen op 
de Jordaenskaai in een stroomversnelling. Aan het Noorderter-
ras komt een nieuwe terminal, en daarom wordt de consolidatie 
en de restauratie van de Jordaenskaai sneller dan voorzien uitge-
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Met bijzondere dank aan ingenieur Eric Schoonbaert, MAS-vrijwilli-
ger en voormalig manager van het kraanbedrijf, aan ingenieur Seerp  
Visser, MAS-vrijwilliger, smid en voormalig docent smeden aan de 
Academie van Antwerpen, aan alle vrijwilligers van het kranenteam, 
en aan alle partners, in het bijzonder de organisaties en medewerkers 
uit de sociale economie.

Noten

1  Voor een uitgebreide geschiedenis van de Antwerpse havenkranen 

verwijzen we naar:  Jef Vrelust e.a., 750 jaar havenkranen in Antwerpen 

 (Antwerpen 2014).

2  Voor een uitgebreide geschiedenis en meer informatie over de 

werking van de waterperskranen verwijzen we naar: 

  Albert Himler, ‘De haven onder hoge druk. Hydraulische kranen van 

1878 tot 1975’,  in: Jef Vrelust e.a.,  750 jaar havenkranen in Antwerpen 

(Antwerpen 2014), derde hoofdstuk.

3  Meer informatie over deze organisaties voor sociale tewerkstelling of 

opleiding: www.werkvorm.be - www.wotepa.be - www.talentenwerf.

be - www.steunpunttewerkstelling.be (datum laatste raadpleging  

1 januari 2018)

Over de auteur:

Paul Van Schoors is als vrijwilliger bij het MAS coördinator van de havenkranen in  

Antwerpen. 

terras. In deze zone worden de kaaien zodanig gerestaureerd en 
versterkt, dat de achterliggende archeologische zone bewaard 
kan blijven. Dit is immers de meest belangrijke van heel Antwer-
pen: de zone van het kranenhoofd. Maar dat betekent dat de 
oorspronkelijke drukleidingen niet bewaard kunnen blijven. Na 
heel wat overleg kwam een aanvaardbaar compromis uit de bus: 
de vijftien oorspronkelijke aansluitputten, het enige zichtbaar 
element, worden bewaard. Enkele daarvan worden aangesloten 
op een nieuwe ondergrondse drukleiding, waarop een hogedruk-
pomp zal worden aangesloten, zodat met de waterperskranen 
kan gedemonstreerd worden. Uiteraard worden bij de afwerking 
van de kaaien ook de kraan- en treinsporen opnieuw aangelegd, 
die nu te veel verzakkingen vertonen om nog effectief bruikbaar 
te zijn. 
Tijdens de werken zal kraan 111, die vorig jaar werd terugge-
plaatst, opnieuw moeten verhuizen. Kraan 97, die er dit jaar had 
moeten staan in werkende staat krijgt nu meer tijd voor haar pro-
blematische restauratie. Ze kan er pas na de werken, eind 2019, 
teruggeplaatst worden.
De optimistische dromers van het kranenteam zien in hun ver-
beelding al hoe de reuze cruiseschepen van de hydraulische kra-
nen dwergjes maken, maar vinden ook wel dat dit contrast de 
technologische evolutie van de haven in de laatste 100 jaar meer 
dan duidelijk in de verf zal zetten. 

Conclusie 

Na tien jaar conservatie van de hele museumcollectie is, met de 
restauratie van hydraulische kraan 97, de tweede fase van het 
alomvattende restauratieproject effectief begonnen: de kranen 
stuk voor stuk terug in werkende staat brengen. De restauratie 
van kraan 97 toont aan dat zelfs een relatief eenvoudig mecha-
nisme terug in werkende staat brengen heel wat concrete moei-
lijkheden met zich meebrengt. De problemen bij de restauratie 
van de hele reeks elektrische kranen en de vlottende stoomkraan 
zullen van een andere aard zijn, maar zeker niet minder complex.
De uiteindelijke doelstelling geformuleerd in de beheersplannen, 
het terug in werkende staat brengen van alle kranen, wordt een 
niet te onderschatten uitdaging voor de komende tien à vijftien 
jaar. 
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Spoorwegkranen
Geert de Weger

Inleiding

Veel kranen - denk aan havenkranen, brugkranen of portaalkra-
nen - vinden hun weg doordat ze op een railbaan staan en daarover 
voortbewogen kunnen worden. Soms betreft dit een vast  traject 
van enige tientallen meters maar vaak ook een veelvoud daarvan, 
echter wel steeds aan een bepaalde locatie gebonden. De spoor-
wegen gebruikten al vrij vroeg locatiegebonden kranen voor hijs-
klussen op en rond het spoor: het laden en lossen van goederenwa-
gons, ongevallen en aanleg en onderhoud van het spoor en voor het 
bevoorraden van stoomlocomotieven. In onderhavige tekst gaat 
het over kranen die op elke willekeurige spoorweg ingezet kunnen 
worden en waarvan de actieradius zich dus over een groot gebied 
uitstrekt. Daarbij moet men erop bedacht zijn dat de gemiddelde 
treinreiziger zo goed als nooit een spoorwegkraan in werking ziet. 

Wanneer kwamen er spoorkranen: 
oorsprong

Voor het hersporen van ontspoord materieel en het opheffen van 
versperringen werd in het begin van de spoorwegtijd  gebruik 
gemaakt van relatief eenvoudige hulpmiddelen als vijzels en dom-
mekrachten in combinatie met stophout en natuurlijk veel mens-
kracht. Dit was geen probleem omdat het materieel relatief licht 
was. Maar ook toen de locomotieven en rijtuigen zwaarder werden 
bleef deze werkwijze aanvankelijk veelal bestaan, mede omdat er 
soms geen ruimte voor kraaninzet was. Denk daarbij aan tunnels 
en later natuurlijk ook aan de bovenleiding die vanaf het begin van 
de twintigste eeuw steeds meer toepassing vond.  Maar de spoor-
wegmaatschappijen waren al spoedig overtuigd van het nut van 
kranen die over het aanwezige spoorwegnet naar de plaats van het 
ongeval of naar de plaats van de werkzaamheden gereden konden 

worden. Dit leidde in het midden van de negentiende eeuw tot de 
eerste spoorwegkranen.  In eerste instantie ging het daarbij om 
handbediende spilkranen gemonteerd op een platte spoorwagen. 
Een van de eerste spoorwegkranen werd gebouwd door de firma 
Klett, voorganger van het huidige MAN (Maschinenbau-Actien-
gesellschaft-Nürnberg), die in 1853 een handmatig aangedreven 
spilkraan met een hefvermogen van 1,5 ton plaatste op een platte 
wagen. Dergelijke kraantjes werden veelal gebruikt bij de aanleg 
van spoorlijnen en op de verschillende depots. In 1853 gaf de Great 
Northern Railway (Engeland) Kirkstall Forge Co in Peterborough 
opdracht voor de bouw van een ongevallenkraan, hun eerste: een 

Maatschappij de Atlas, fabriek van stoom- en andere werktuigen, uit 

Amsterdam bouwde deze vijftientons spoorwegkraan in 1866 en presen-

teerde deze in hetzelfde jaar tijdens de “Algemene tentoonstelling van 

Nederlandsche Nijverheid en Kunst”, in het paleis voor Volksvlijt in Amster-

dam.		(Afbeelding	uit	Nederlandsch	Magazijn,	1866)
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In een geïndustrialiseerd land als Duitsland kwamen pas aan het 
eind van de negentiende eeuw spoorwegstoomkranen in zwang. 

Kraanlocomotieven

Rond 1900 deed een opmerkelijk fenomeen zijn intrede, de 
kraanlocomotief. Met dergelijke machines kon met stoomkracht 
gerangeerd en gehesen worden, ze deden vooral  dienst op een 
bedrijfsemplacement. De kranen stonden op het machinistenhuis 
of over de ketel. Bij veel locomotieffabrieken kon een dergelijke 
machine besteld worden zoals in Duitsland bij Henschel en Borsig 
en in Engeland bij R. and W. Hawthorn en Leslie & Co. De Engel-
se spoorwegindustrie leverde dergelijke machines echter ook 
aan gewone spoorwegmaatschappijen over de gehele wereld en 
in allerlei as-opstellingen en spoorwijdten. Door hun bouwwijze 
waren kraanlocomotieven echter maar beperkt inzetbaar. Zo kon 
in veel gevallen zelfs de giek niet opgetopt worden. Scheepswerf 
De Schelde in Vlissingen had een dergelijke kraan in gebruik met 

handgedreven exemplaar met een hefvormogen van 8 ton. Hoewel 
al in jaren zestig van de negentiende eeuw de eerste door stoom 
aangedreven spoorwegkranen werden gebouwd, bleven veel 
handkranen in gebruik tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.  
De eerste in Nederland gebouwde spoorwegkraan werd door de 
Atlas in Amsterdam gebouwd en gepresenteerd op de algeme-
ne tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst in het 
Paleis voor Volksvlijt in 1866 te Amsterdam. Daar kreeg de vijftien-
tons (met twee man te bedienen) kraan een zilveren medaille voor 
de soliede bewerking. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 
augustus 1866 staat hierover : ‘Een reusachtige machine, schijn-
baar van uitmuntende constructie, maar wier werking niet door ons 
te controleren was’. De kwaliteit was kennelijk prima want nog in 
1950 werd een dergelijke kraan, dienstnummer NS 366, compleet 
met schutwagen gefotografeerd in Eindhoven.

Deze kranen konden soms op eigen kracht met een beperkte snel-
heid rijden. Normaal stoot- en trekwerk, nodig voor vervoer in een 
trein was niet altijd aanwezig wanneer de kraan naar een andere 
locatie moest dan waren soms  aanvullende voorzieningen nodig. 
De vijf eerste twee-assige vijftons spoorwegstoomkranen die bre-
dere inzetmogelijkheden hadden, werden in 1875 gebouwd door 
Appleby Brothers in Londen, voor de Midland Railway, gevolgd 
door twee drie-assige tientons kranen voor de London & South 
Western Railway. Deze kranen waren reeds voorzien van een in 
hoogte verstelbare giek, waren 360° draaibaar, hadden goede lie-
ren en waren deels voorzien van een rijwerk, een ontwerp van de 
bedrijfsleider van Appleby Brothers, Henry James Coles. Later werd 
hij een bekende technicus in de kranenbouw. De ongevallenkranen 
die in de decennia daarop worden geconstrueerd beschikken over 
een steeds grotere hijscapaciteit. Dat gebeurt ook door toevoeging 
van extra assen om de asdruk niet te hoog op te laten lopen. Om 
het vervoer over de rails/spoorweg makkelijk te maken was het bij 
de betreffende spoorwegmaatschappij gehanteerde profiel van 
vrije ruimte natuurlijk eveneens van belang. De omvang in hoogte 
en breedte van een kraan in rust werd daardoor beperkt. Maar het 
was in 1873 voor het Nederlandse leger geen enkel probleem om 
het voordeel van een spoorwegkraan in te zien aangezien je met 
een spoorwegkraan kleine spoorbruggen geheel kon uitnemen in 
plaats van deze te vernielen indien dat voor de verdediging van het 
land nodig mocht zijn.

Appleby Brothers in Londen bouwde in 1875 de eerste twee-assige vijftons 

spoorwegstoomkranen die breder inzetbaar waren. Een ontwerp van de 

bedrijfsleider van Appleby Brothers, Henry James Coles. Later een bekende 

technicus	in	de	kranenbouw.	(Afbeelding	uit	www.gracesguide.co.uk/

Appleby_Brothers)
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Na 1900

In de loop van de tijd wordt het gemiddelde gewicht van het spoor-
wegmaterieel steeds groter, dit noopte om ook zwaarder materi-
eel in te zetten bij ongevallen. Lag het dienstvaardige gewicht van 
spoorweglocomotieven in het midden van de negentiende eeuw 
beneden de 50 ton, aan het begin van de twintigste eeuw was dat 
opgelopen tot 100 ton en meer. Rond 1925 bedroeg het gewicht 
van een internationale trein van Amsterdam naar bijvoorbeeld 
Parijs zo’n 500 ton. Veel spoorwegmaatschappijen hadden daar-
om hulp- of werktreinen met allerlei materiaal gereed staan die 
bij ontsporingen direct ingezet konden worden. Waarbij de eerder 
vermelde vijzels etc. veelvuldig werden gebruikt om de baan weer 
vrij te maken. 

een hijsvermogen van vijf ton. Deze locomotiefkraan beschikte niet 
over een lierwerk maar had een middels een zuigerstang  in hoog-
te verstelbare giek met een drietal vaste haken. Daarmee kon een 
last tot vijf meter hoog worden gehesen. Tevens was de kraanarm 
zwenkbaar. 

Toch waren kraanlocomotieven handig in het gebruik voor onder-
houdswerkzaamheden aan de spoorweg zoals het vervangen van 
gegoten puntstukken in wissels. Vanaf 1972 werden 17 locomo-
toren (sikken) van de Nederlandse Spoorwegen voorzien van een 
HIAB-autolaadkraan die een grotere beweeglijkheid heeft dan de 
oorspronkelijke kraanlocomotieven.  

 

In 1895 kocht had Scheepswerf de Schelde in Vlissingen een kraanlocomotief 

met een hefvermogen van vijf ton en gebouwd door de Engelse locomotieven 

fabriek R. en W. Hawthorn, Leslie & Co onder het fabrieksnummer 2287 . De 

giek was alleen met een zuigerstang in hoogte verstelbaar.  De kraanloco-

motief nam ook rangeerwerk voor haar rekening. Op de foto heeft ze een 

platte wagen waarop een scheepsstoommachine aan de haak. Boven de 

man in het wit is de kolenbunker van de loc zichtbaar. De schoorsteen van 

de locomotief steekt door de giek van de kraan. (Foto Gemeentearchief Vlis-

singen (513-229))

Locomotor NS 360 van de dienst Weg en Werken 4 (nog in groene kleur) met 

een HIAB-telescoopkraan en het opschrift 'Los- en laadkraan', op het empla-

cement van Utrecht. In tegenstelling tot soortgenoten heeft deze locomotor 

geen werkvloer op het dak. In 1998 wordt de kraan weer verwijderd en gaat 

de locomotor over naar de NV Havenbedrijf Rietlanden. (Foto J.A. Bonthuis, 

15 december 1972, collectie NVBS-Railverzamelingen [NEG530-379])
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De Nederlandse Spoorwegen (NS) stelden pas in 1929 twee stoom-
spoorkranen in dienst voor het opruimen van ernstige ontsporingen 
die dus vooral ongevallenkraan of zoals elders gebruikelijk deraille-
mentskraan waren. In het materieelbestand van NS kregen ze de 
nummers 356 en 357. De eerste werd gestationeerd in Boxtel, de 
tweede in Utrecht. De kranen waren gebouwd door de Haarlemsche 
Machinefabriek voorheen Gebroeders Figee in Haarlem. De kranen 
hadden zes assen waarvan twee in een draaistel, voor het vervoer 
in een trein was tevens een door de Centrale Werkplaats in Zwolle 
gebouwde schutwagen aanwezig met daarop een bok voor de giek 
in rust en tevens zes vijzelbalken.  Daarnaast was nog een gesloten 
wagen aan elke kraan toegevoegd met daarin vijzels, stroppen en 
overig gereedschap. De kranen konden zelfstandig met beperk-
te snelheid rijden. Het maximale hefvermogen voor de hoofdhijs, 
met dubbele haak, was 40 ton op 6 meter en voor de hulphijs, met 
enkele haak, 15 ton. Indien nodig waren beide hijsen tegelijkertijd te 
gebruiken waarbij de haken met gelijke snelheid werkten. De kraan 
was ook uitgevoerd met lierwerken om materieel op te slepen. Om 
te voorkomen dat de kraan dan in beweging kwam werd de kraan 
met zware klemmen aan de rails vastgezet. Om de stabiliteit bij het 
hijsen en zwenken te garanderen waren de eerder vermelde vijzel-
balken beschikbaar die met dubbelspillige schroefvijzels afgestem-
peld konden worden op daartoe aangebrachte onderstoppingen. 
De stoomketels met een verwarmd oppervlak van 20 m² hadden 
de vorm van een locomotiefketel met een koperen vuurkist en een 
werkdruk van 10 kg/cm².  Voor de kolengestookte ketel had men op 
de kraan de beschikking over 0,8 ton kolen, terwijl de watervoor-
raad 1500 liter bedroeg. Voor de nodige elektrische verlichting stond 
naast de ketel een dynamo van het fabricaat Smit met een vermo-
gen van 4 kW. Om de kraan snel inzetbaar te krijgen bestond de 
mogelijkheid de stoomketel voor te verwarmen middels de stoom-
verwarming van de trekkende locomotief. 
 

Naast deze krachtige stoomkranen was bij de NS nog een flink 
aantal spoorwegkranen in gebruik die met handkracht werden 
bediend. Tevens was er nog een lichte stoomkraan beschikbaar met 
een hefvermogen van 2,5 ton uit het bestand van de voormalige/
overgenomen Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschap-
pij (NBDS).  Deze werd gebruikt naast een tientons handgedreven 
kraan, eveneens oorspronkelijk van de NBDS die ook voor het 
oplossen van ongevallen gebruikt werd.

Om zwaar materieel van het spoor te krijgen kwamen doelmati-
ge hefkranen in gebruik. Deze werden ook wel deraillementkra-
nen of ongevallenkranen genoemd. De Compagnie du chemin de 
fer de Paris à Orléans was in 1907 een van de eerste spoorweg-
maatschappijen met een stoomgedreven spoorwegkraan (met 
een hefvermogen van 50 ton). De Belgische Spoorwegen lieten 
in 1905 door Cowans Sheldon & Co. Ltd. uit Engeland een spoor-
wegstoomkraan bouwen met een hijsvermogen van 25 ton. Deze 
kraan bestaat nog steeds en is eigendom van de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij in Simpelveld waar hij te bewonderen 
is. Engeland was de bakermat van dergelijke kranen. De giek was 
veelal aan de top gekropt (gebogen/geknikt), om in een bijna 
verticale positie voldoende uitlading te hebben bij een maximaal 
hefvermogen.

Rond 1933 zijn in ’s-Hertogenbosch de twee stoomongevallenkranen 356 en 

357 (rechts) van NS de bezig een verongelukte goederentrein te bergen. Deze 

kranen zijn in 1929 gebouwd door Figee uit Haarlem. Ca. 1933. (Spoorwegen 

in Beeld, Spoorwegmuseum, [13766A])
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gestationeerd was in Zwolle. De ongevallentrein bestond uit een 
giekwagen, schutwagen, de stoomkraan, ontlastingswagen, geslo-
ten wagen en in voorkomend geval een waterwagen. Daarnaast 
waren er nog wagens voor personeel en gereedschap.

In 1956-1957 bouwde  Krupp-Ardelt GmbH uit Wilhelmshaven voor 
de Nederlandse Spoorwegen een tweetal ongevallenkranen (NS 

Dat dergelijke kranen, evenals overig spoorwegmaterieel, lang 
mee konden blijkt wel uit de overdracht na 36 jaar aan een parti-
culier bedrijf. Volgens een artikel in de “Stork Fabrieksbode” van 
22 januari 1965, verdwenen drie tot dan op het fabrieksterrein in 
gebruik zijnde twee-assige stoomrailkranen dat jaar, maar daar-
mee was het stoomtijdperk nog niet voorbij. De hierboven ver-
melde NS-stoomkraan uit 1929 werd door Stork-Hengelo van NS 
overgenomen. De NS had hem niet meer nodig omdat hij te licht 
bevonden was voor de berging van het steeds zwaardere rollend 
materieel. De kraan werd bij Stork ingezet voor het zwaarste werk 
op hun haventerrein.  In de fabrieksbode werd tevens aangege-
ven dat: “Het ligt in de bedoeling dat deze kraan niet dagelijks in 
gebruik zal zijn. Men zal er werk voor opsparen. Ongeveer eens in 
de twee tot drie weken zal men deze “zware jongen” aan het werk 
zetten. Incidenteel zal men deze NS-veteraan ook elders op ons 
fabrieksterrein in actie kunnen zien, namelijk bij die gelegenheden 
waarbij we vroeger moesten vijzelen.”

Stoomspoorwegkranen werden speciaal als kraan ontworpen en 
de bouw was dan ook niet voorbehouden aan locomotieffabrieken. 
Omdat de ruimte op een stoomkraan beperkt was werd altijd een 
staande stoomketel toegepast. De uitvoering van de stoomketel 
was divers, zo werden vuurgangketels, waterpijpketels, kruispijp-
ketels en vlampijpketels toegepast e.e.a. mede afhankelijk van 
het gewenste vermogen.  In tegenstelling tot de eerder vermelde 
stoomkraanlocomotieven werd de stoomspoorwegkraan aange-
dreven door een enkele stoommachine die middels klauw- en wrij-
vingskoppelingen alle functies van de kraan aandreven.

Na 1945

Bij de bevrijding van Nederland gebruikten de Amerikaanse en Britse 
legers allerlei spoorwegmaterieel, waaronder ook spoorwegstoom-
kranen. Na de bevrijding stond in Hengelo een zo goed als nieuwe 
kraan met het nummer SSIV/TN 539 WD 226 gebouwd in 1943 door 
Cowans Sheldon & Co Ltd in Carlisle. Ook de laatste stoomaange-
dreven spoorwegkraan van de Nederlandse Spoorwegen, een 45 
tons Ransomes & Rapier ‘Breakdown Crane’ met het dienstnummer 
NS 459 stamt uit die periode. Deze kraan maakte deel uit van de 
ongevallentrein die eerst in Eindhoven stond en vanaf 1956 tot 1973 

Op 12 april 1957 is ongevallenkraan NS 482 aan het werk in Amersfoort. In 

de takels een dieselelektrische locomotief uit de serie 2000 van de N.S.  Daar 

de kraan nog maar net was afgeleverd is het vermoeden gerechtvaardigd 

dat	het	hier	om	een	oefening	gaat.	(Foto	W.P.F.M.	van	Schaik	(NS)/	collectie	

Het	Utrechts	Archief	/	169681])
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Midden jaren tachtig van de vorige eeuw besloot NS de twee 
Krupp-Ardelt kranen te vervangen. Bij Krupp werd een 65 tons (op 
5,5 meter) twee-assige ruw-terrein kraan besteld die hangend tus-
sen twee draaistellen naar de plaats van bestemming vervoerd kon 
worden, om aldaar zelfstandig de beste positie in te nemen voor 
de werkzaamheden. Op 1 juli 1988 werd kraan overgedragen aan 
de NS om getest te worden om uiteindelijk een van de oude kra-
nen te gaan vervangen. Indien de kraan goed beviel dan was er een 
optie op een tweede exemplaar.  De testen brachten niet wat er van 
verwacht werd. De kraan bleek instabiel en niet goed bruikbaar en 
is dan ook maar een paar jaar gebruikt. Na een paar jaar heeft NS 
hem overgedaan aan haar dochter Strukton.

Vanaf dat moment werden bij ongevallen steeds vaker autokranen 
ingezet om de spoorbaan weer vrij te maken van gestrande rail-
voertuigen.

Na 2000

Een van de nieuwste grote spoorwegkranen in Nederland is de in 
2002 door de aannemer Volker Stevin Rail & Traffic aangeschafte 
Kirow KRC 1200. Deze kraan is onder de belangstellenden beter 
bekend onder de naam Obelix. Met dit type kraan, een ontwikke-
ling van de firma Kirow uit Leipzig, is het mogelijk complete wissels 
voor de kop te leggen middels een speciale evenaar/hijsbalk die 
meegevoerd wordt op een van de materiaalwagens die bij de kraan 
horen. Het maximale hefvermogen van deze kraan, met opgetopte 
en volledig ingeschoven giek en volledig afgestempeld is 150 ton, 
terwijl bij de volledige gieklengte van 28 meter een hefvermogen 
van 37 ton beschikbaar is. Een bijzonderheid van deze spoorkraan is 
de dubbele draaikrans waardoor het contragewicht tijdens het hij-
sen niet boven het nevenspoor komt waardoor er treinverkeer op 
de nevensporen mogelijk blijft. De kraan heeft een uitschuifbaar, 
afneembaar, contragewicht van 45 ton met een radius van 7,9 tot 
13,5 meter.  Bij deze kraan horen platte wagens voor de evenaar, 
het contragewicht, stroppen etc.  en een verblijfswagen. De platte 
wagens dienen tevens als schermwagens voor de giek en de con-
tragewicht-arm. De rijsnelheid met eigen aandrijving is 25 km/u. 
De kraan kan in een konvooi met 120 km/u vervoerd worden. Dit is 
een moderne spoorkraan die snel overal inzetbaar is en natuurlijk 

481 en 482) met een hefvermogen van 63 ton en met een diesel-
motor aangedreven. Deze zes-assige kranen waren voorzien van 
een schutwagen waarop de neergelaten giek lag.  Deze kranen zijn 
naast hun werkzaamheden als ongevallenkraan ook ingezet voor 
allerlei spoorwegbouwwerkzaamheden. De NS 482 werd gestatio-
neerd in Utrecht en de NS 481 in Eindhoven tot 1973 in het gezel-
schap van de stoomkraan NS 459 uit 1943 die in Zwolle gestatio-
neerd was. In 1995 werden de kranen buitendienst gesteld. Ze zijn 
bewaard gebleven: de NS 482 is eigendom van het Spoorwegmu-
seum in Utrecht maar is nu uitgeleend aan de Stichting Stadskanaal 
Rail (STAR) en de NS 481 is tegenwoordig van de Veluwse Stoom-
trein Maatschappij (VSM). Beide zijn niet dienstvaardig.  

Het inzetten van dergelijke kranen was een zaak van zorgvuldige 
planning. Ze werden immers bij een ontspoorde trein het liefst ter 
weerzijden van het ongeval ingezet. In de praktijk kon dit beteke-
nen dat ze soms via grote omwegen naar de plaats van bestem-
ming werden vervoerd. Dit was voor NS mede de reden om het 
eens heel ander aan te pakken.

Op 1 augustus 2012 staat in Zwolle de grootste spoorwegkraan in Nederland 

te wachten op een volgende klus bij werkzaamheden op het emplacement. 

Deze kraan, een Kirow 1200, genaamd Obelix, is een ontwikkeling van de 

firma	Kirow	uit	Leipzig	en	is	in	2002	gekocht	door	aannemer	Volker	Stevin	

Rail	&	Traffic.	(Foto	G.R.	de	Weger)
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(september 2014, uitgave van de Nederlandsche Vereniging van 

Belangstellenden in het Spoor en tramwegwezen)  437- 443.

•  www.industriespoor.nl/Stoomrailkranen.htm

•  Hans Kaas, Van Snellopers en Sprinters, een eeuw spoorwegervaringen 

(Uitgeverij  Uquilair B.V. Rosmalen 2002 , ISBN 90-71513-42-4) 85-86.

•  Henk  Kolkman en Peter Wijshake, ‘Kraanlocomotieven en 

locomotiefkranen’, Op de Rails  (1990) 327-333.

•  Nederlandsch Magazijn, nieuwe serie (Gebroeders van Es,  Amsterdam 

1866) 173 en 175, 

•  Nieuwe Rotterdamse Courant, 20 augustus 1866

•  Polytechnisch weekblad, 2 september 1926, 713 en 714.

•  Ir. S. Posthumus, ‘De nieuwe ongevallen kranen van de Nederlandse 

Spoorwegen’,  Spoor- en Tramwegen 1930, 128 – 131.

•  Verslag der werkzaamheden van de jury van deskundigen bij de 

algemene tentoonstelling van Nederlandsche nijverheid in het Paleis 

voor Volksvlijt te Amsterdam in 1866 gehouden (C.A. Spin en Zoon, 

Amsterdam 1867) 45.
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Geert de Weger is bouwkundige en liefhebber van techniek in het algemeen en van 

industrieel erfgoed in het bijzonder. Waarbij de spoor- en tramwegen een bijzondere 

plaats innemen. Is auteur van de geschiedenis van de “Stoomtramwegmaatschappij 

Oostelijk Groningen 1915-1948”,  Haarlem 1999.  Is bestuurslid van  de Nederlandse 

Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) en een paar  andere stichtingen op het gebied van 

het industrieel erfgoed.

ook voor het hersporen van spoorwegmaterieel gebruikt kan wor-
den. Voor wie wil zien hoe een dergelijke kraan werkt, dan kan dat 
op Youtube (www.youtube.com/watch?v=EAgxuvACH3U). Bij de 
Duitse spoorwegen zijn sinds een paar jaar vijf van dergelijke kra-
nen inzetbaar.

Tot slot

Tegenwoordig voeren veel verschillende bedrijven onderhoud uit 
aan het spoorwegnet, waarbij ze  werken met  allerlei railkranen 
maar ook vaak met een KROL (kraan op lorries). Dit zijn van oor-
sprong wegkranen die tevens zijn voorzien van al dan niet aange-
dreven spoorwielen en dus inzetbaar zowel op de weg als op het 
spoor. Als de spoorwielen niet zijn aangedreven dan zorgen de ban-
den voor tractie. Tegenwoordig zijn er echter ook grote wegkranen 
die met een set draaistellen op de spoorbaan aan het werk kunnen. 
Voor een beschrijving van deze vaak interessante voertuigen is hier 
echter geen plaats.
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