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Landschapselementen

Horizons met en zonder kranen
Het veranderende silhouet van de Nederlandse havens en
scheepswerven
JUR KINGMA EN GIEL VAN HOOFF

Sinds de late middeleeuwen werden havenkranen geplaatst op prominente plekken in steden. Lange tijd bepaalden hijsinstallaties het beeld van Nederlandse havenplaatsen. Met de
opkomst van de containervaart liep het aantal kranen snel terug. Bovendien kwamen havenen industriegebieden steeds verder van de bewoning af te liggen. De teloorgang van de ‘klassieke’ vaste kraan leidde tot een toenemende belangstelling voor dit erfgoed.
Aan het einde van de 19e eeuw werd de skyline van de Nederlandse steden nog gedomineerd door kerktorens en een enkele fabrieksschoorsteen (Van Doorn, 2017). In 1960 werden de havens van Rotterdam
en Amsterdam, maar ook die van Delfzijl en Harlingen, overheerst door naar de hemel priemende
stukgoedkranen. Rond 1960 was Amsterdam-Noord van vele kilometers afstand te herkennen aan de
torenkranen van de grote scheepswerven. Eenzelfde aanblik boden andere centra van scheepsbouw als
Vlissingen en Schiedam, maar ook kleinere plaatsen als Gorinchem, Lobith en Heusden. Ook het gebied
langs het Winschoterdiep werd gedomineerd door scheepsbouwkranen.
Houten kranen

Het laden en lossen van schepen gebeurde tot aan de 20e eeuw voornamelijk met spierkracht. Producten
werden opgeslagen in pakhuizen, ter controle naar de waag gebracht of overgeslagen in andere schepen.
In de steden waren de sjouwers, zoals de korendragers of de turfdragers, vaak georganiseerd in gilden.
Die gilden waren streng gereglementeerd, kenden vaste tarieven en een beperking van het ledental.
Voor zwaardere stukken zoals vaten wijn of molenstenen werden al vanaf de middeleeuwen hijswerktuigen gebruikt. Zo zijn er kranen te onderscheiden op de oudste, 16e-eeuwse stadsplattegronden van
Jacob van Deventer en anderen. Meestal was er niet meer dan één per stad, maar er waren ook steden met
meerdere kranen zoals Utrecht dat er drie had.
De meeste stadskranen waren afgeleid van de standerdmolen (Broes, 2002). Maar soms was er een
eenvoudige bokkraan en een enkele keer was een stadskraan afgeleid van een torenmolen. Hijskranen
werkten op spierkracht, ze werden aangedreven door een of twee tredmolens, in beweging gebracht door
mens of dier. De kraandrijvers heetten kraankinderen, maar het waren volwassen mannen die in gilden
waren verenigd. In de St. Jan in ’s-Hertogenbosch is nog een kapel van de kraankinderen.
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Sommige grotere steden telden in voorindustriële
tijden al meerdere stadskranen. In Utrecht waren er
drie. De oudste stond aan de Oude Gracht, de twee
andere bevonden zich ten oosten en westen van het
oude stadshart. Op dit gezicht van de stadsbuitengracht
met de stadswal zien we in het midden de kraan op het
bastion Morgenster. Prent van Dirk Verrijk, circa 1760
(bron: Het Utrechts Archief).

De beperkingen in aandrijfkracht die van toepassing waren voor het hijsbedrijf in de havens golden ook voor de nijverheid. Veel verticaal en horizontaal transport was sjouwerswerk. Eenvoudig
hijsgerei zoals hijsbalken bij pakhuizen werden aangedreven met menselijke of dierlijke spierkracht.
Scheepswerven, ook grote als die van de voc en de Admiraliteit in Amsterdam, hadden bijvoorbeeld
geen kranen. Dat gold in mindere mate voor de bouwnijverheid. Daar vonden hijswerktuigen al vroeg
toepassing. Groter hijsgerei in deze sector als tredmolenkranen – zoals die op het schilderij De Toren van
Babel van Pieter Breughel (1563) – zijn ontleend aan de havenpraktijk. Middeleeuwse kathedralen hadden
vaak een tredmolenkraan in de toren om de klokken op te hijsen, zoals nu nog is te zien in de Grote Kerk
in Haarlem.
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Van hout naar ijzer

De overgang van hout naar ijzer bij de constructie van kranen ging geleidelijk. Net als in molens werd
het gaandewerk in kranen steeds vaker van ijzer gemaakt. Het waren dus houten kranen met een lierwerk van smeedijzer. In 1834 construeerden Hick en Rothwell in Bolton de eerste gietijzeren kraan. In
datzelfde jaar ontwikkelde de Duitse mijningenieur Albert de staaldraad, een combinatie van geslagen draad en ijzeren ketting, in eerste instantie bestemd voor de mijnbouw, later ook toegepast voor
hijsgerei. In 1850 was de eerste kraan in gebruik die door stoomkracht werd aangedreven (Bachmann,
1997, pp. 45-53). De eerste ijzeren kraan in Nederland werd in 1844 gemaakt voor de gemeente Deventer
door de firma Nering Bögel. In 1848 kreeg de Haagse ijzergieterij Enthoven een octrooi op een ijzeren
weegkraan. Het bedrijf kreeg er op de wereldtentoonstelling van 1851 in Londen een onderscheiding
voor (Van Hooff, 1990, p. 213). De Britse uitvinder en fabrikant William Fairbairn (1789-1874) ontwierp
de eerste volledig ijzeren vrijstaande kranen. Hij was betrokken bij het testen van de onderdelen van de
Brittania Tubular Bridge, een buisvormige brug gemaakt van gietijzeren secties die aan elkaar werden
geklonken. Op basis van deze kokervormige ijzeren secties – en geïnspireerd door de vorm van de hals
van een kraanvogel – ontwikkelde Fairbairn een gebogen kraan samengesteld uit smeedijzeren secties.
In 1850 bouwde hij voor de marinebasis Devonport bij Plymouth de eerste kraan volgens zijn octrooi.
Zijn kraan had een aantal belangrijke voordelen boven de bestaande houten giekkranen met ijzeren
gaandewerk. Door de gebogen vorm kon de kraan werken over een hoge scheepsromp. Door de drukvaste smeedijzeren segmenten was het hijsvermogen veel groter. Met een houten kraan kon maximaal
4 ton worden gehesen, met de grootste Fairbairn maar liefst 60 ton. De kraan werd een groot succes en
vond ook snel zijn weg in het buitenland. De Haagse ijzergieterij De Prins van Oranje kreeg een licentie
voor de Nederlandse markt. En spoedig verscheen deze karakteristieke kraan in tientallen Nederlandse
steden. De eerste Fairbairn kraan van De Prins van Oranje dateert van 1861 en was bestemd voor de
gemeente Rotterdam. Het ontwerp van deze 30-tonskraan was van de Rotterdamse gemeentearchitect
W.A. Scholten. In Middelburg staat nog de tweede door De Prins van Oranje vervaardigde kraan van het

Het havenhoofd van Zwolle
in 1633. Op het Rode Torenplein
staat de relatief bescheiden
kraan, de Rode Toren en de
Peperbus op de achtergrond. Dit
type stadskraan is verwant aan
de paltrokmolen en de standerdmolen. Tekening door Gerard
ter Borch (bron: Rijksmuseum
Amsterdam, Rijks Prentenkabinet RP-T-1888-A-1797-26(R)).
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In Zoutkamp staat aan de kade van de Binnenhaven een gietijzeren spilkraan die is gebouwd door de
machinefabriek Figee in Haarlem. De kraan dateert
waarschijnlijk uit 1895. Deze kraan vormt een erfgoed-ensemble met de loods van de betonningsdienst
van de Koninklijke Marine. In dit gebouw is nu het Visserijmuseum gevestigd (foto: Helmig Kleerebezem, 28
juli 2016).

De machinefabriek P.M. Duyvis & Co in Koog aan de
Zaan bouwde deze Fairbairnkraan in 1908 voor eigen
gebruik. De kraan is recent gerestaureerd door medewerkers van het bedrijf (foto: Jur Kingma).
Elf jaar na de bouw van de eerste Fairbairnkraan
in Nederland plaatste de gemeente Dordrecht op de
Merwekade een exemplaar. De 30-tonslast kon zonder
bijzondere inspanning door acht man worden opgehesen. In beladen toestand kon de kraan door twee man
in 3,5 minuut gedraaid worden (bron: Regionaal Archief
Dordrecht, collectie W. Meijers).
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Fairbairn-type, gemaakt in 1861. Een vergelijkbare kraan werd vervolgens in 1863 in Zutphen geplaatst,
waarna andere plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Amsterdam, Maassluis, Kampen en Arnhem volgden. In
35 jaar tijd maakte deze ijzergieterij 25 Fairbairn-kranen (Van Hooff, 1990, p. 213). Ook de Helmondse
gieterij en machinefabriek Begemann heeft een enkele Fairbairn-kraan gebouwd. Bij de scheepswerf De
Schelde stond een 50-tons Fairbairn-kraan fabrikaat Krupp. Behalve de kraan in Middelburg zijn al deze
kranen in de loop van de jaren verdwenen. Alleen in Koog aan de Zaan staat nog een Fairbairn-kraan die
door de machinefabriek P.M. Duyvis & Co in 1908 is gemaakt.
Mechanisatie

De eerste ijzeren kranen werden nog door zwengels, dus spierkracht, bewogen. De vergroting van de
hijskracht ging zo aanvankelijk niet gepaard met extra snelheid. Zo bepaalt het leveringscontract van
de Bossche kraan dat vier mannen de maximale last van 10.000 kilogram in 16 minuten 4 el (= 1 meter)
moesten kunnen hijsen. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd geëxperimenteerd met stoomkracht
in hijswerktuigen. Maar het waren vooral de hydraulische kranen, die werkten op waterdruk, die de
mechanisatie van het verticale transport inluidden. In 1848 bouwde William Armstrong in Newcastle
de eerste hydraulische kraan. Aan het begin van de hijscyclus wordt een klep geopend zodat water onder
druk in de cilinder wordt geperst en zo de zuiger uit de cilinder wordt gedrukt. Om de zuigerstang zit
een katrolmechanisme zodat de hijsdraad wordt ingekort en de last omhoog wordt gehesen. Een cilinder met dit druksysteem op waterdruk heet een hydraulische ram. Een voorwaarde was wel de nabije
aanwezigheid van een hydraulische infrastructuur, met een pomphuis (pershuis), een wateraccumulator en een buizenstelsel. Veel Britse havens werden uitgerust met een dergelijk hydraulisch netwerk
inclusief kranen en kolentippen om complete spoorwagons met steenkolen in zeeschepen leeg te kiepen. Een aantal havens op het Europese vasteland, ook Amsterdam en Rotterdam, volgde. In Antwerpen
is een deel van de hydraulische infrastructuur in stand gebleven met onder meer de pershuizen.

Hydraulische kranen werden
eind 19e eeuw snel groter. Het
laden van de Prinses Irene met
machineonderdelen met behulp
van een 30-tons hydraulische
kraan, 1894 (bron: Stadsarchief
Amsterdam).
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In Amsterdam werd aan de nieuwe Handelskade
in 1885 een hydraulische centrale gebouwd om hijskranen te laten werken met waterdruk. Deze was het
middelpunt van het hydraulische krachtnet, een nieuwe
technische infrastructuur (bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed).

Een woud van kranen

De combinatie van ijzeren kraan en mechanische aandrijving (stoom en hydraulisch) zorgde voor een
snelle toename van het aantal kranen in havensteden. Na de vernieuwingen in de stoomvaart, de aanleg van de grote kanalen, zoals het Suezkanaal en in Nederland het Noordzeekanaal en de Nieuwe
Waterweg, nam het scheepvaartverkeer snel toe. Schepen kregen steeds grotere afmetingen en hadden
krachtiger stoommachines nodig. De investeringen door de rederijen werden steeds groter zodat de verblijftijd in de havens, waarin de reder geen geld verdiende, zo ver mogelijk teruggebracht moest worden.
Rond 1880 werden havensteden als Amsterdam en Rotterdam nog gedomineerd door de masten van
zeilschepen. Twintig jaar later waren de kranen beeldbepalend. De hydraulische infrastructuur was
ook wegbereider voor een nieuwe vorm van aandrijving: de elektromotor. Het was vrij gemakkelijk om
288 JUR KINGMA EN GIEL VAN HOOFF
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de hydraulische infrastructuur in fasen te vervangen door een infrastructuur voor elektriciteit. De ontwikkeling naar steeds grotere schepen en dito kranen zette zich in de 20e eeuw voort. Vanaf circa 1930
gingen elektrische topkranen het landschapsbeeld van havens als Amsterdam en Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook Delfzijl bepalen.
Werfkranen

Bij de bouw van houten schepen werden geen hijswerktuigen gebruikt. Dat veranderde met de bouw van
ijzeren schepen. Transport op de werf gebeurde aanvankelijk vaak met vaste giekkranen bewogen door
spierkracht. Met de groeiende omvang en toenemende complexiteit van stoomschepen en later motorschepen kwam er steeds meer behoefte aan mechanisch verticaal transport. Vanaf ongeveer 1920 kregen
nieuw opgerichte scheepswerven zoals de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en de Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappij kraanbanen met hoge ijzeren torenkranen. Omdat deze werven relatief ver
van de stadscentra lagen, was hun dominantie aanvankelijk niet zo duidelijk zichtbaar.
Maar de steden groeiden en er kwamen wijken als Heijplaat en Tuindorp-Oostzaan omheen. In
Duitsland en Schotland waren heel grote hamerkopkranen ontworpen voor scheepswerven waar vooral
marineschepen werden gebouwd. Deze draaibare torenkranen werden gebruikt om kanonslopen en
stoomketels aan boord te hijsen. Uit deze zware kranen werd door Nederlandse werven een lichtere
variant ontwikkeld die over een vaste kraanbaan langs een helling of afbouwkade kon rijden. Talloze
steden en dorpen waren te herkennen aan hun werfkranen. Een bekend voorbeeld is Vlissingen waar
de kranen van scheepswerf De Schelde hoog boven de stad uit torenden. Maar ook in kleinere plaatsen
als Alblasserdam, Hoogezand-Sappemeer, Millingen aan de Rijn en Heusden domineerden de scheepsbouwkranen.
Oorlog en wederopbouw

Een aanzienlijk deel van de werf- en havenkranen is door de Duitse bezetter na Dolle Dinsdag vernietigd
om te verhinderen dat de Geallieerden de havens zouden kunnen gebruiken, zoals dat in Antwerpen
was gebeurd. Na de bevrijding werden de havens in snel tempo weer opgebouwd en werden ook nieuwe
havenbekkens aangelegd zoals de Amerikahaven in Amsterdam en de Eemhaven in Rotterdam. De
havens werden voorzien van moderner materiaal. Tientallen kraanbouwbedrijven hadden volop werk
aan de bouw van topkranen voor stukoverslag, brugkranen voor kolen- en ertsoverslag en torenkranen
voor werven.
Het containertijdperk

In 1966 kwam de eerste container per schip aan in Europa, in Rotterdam. In eerste instantie losten de
containerschepen zelf hun containers. Spoedig was duidelijk dat containers hun eigen infrastructuur
vroegen. De grote laadbruggen die eerder schepen met steenkool of ijzererts losten, stonden model voor
de eerste containerkranen. Deze nieuwe kranen domineerden in toenemende mate de horizon. De kranen groeiden mee met de omvang van de containerschepen. De toename van het containervervoer vroeg
steeds grotere opslag- en overslagplaatsen. De ruimte daarvoor was alleen te vinden in nieuwe havenbekkens ver buiten de stedelijke bebouwing, bijvoorbeeld op de Maasvlakte. Rond 1990 had de contaiHORIZONS MET EN ZONDER KRANEN 289
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Gezicht op de nieuwe scheepswerf van de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam in
1928. Op de kraanbanen rijden torenkranen. Links
staan de eerste torenkranen die over de kade reden
(bron: Stadsarchief Amsterdam).

De skyline van Vlissingen werd bijna een eeuw
gedomineerd door de torenkranen van scheepswerf
De Schelde. Gezicht vanaf de gieterij op De Schelde,
de Dokhaven met schepen aan de afbouwkades en de
kranen (bron: Gemeentearchief Vlissingen).
Affiche uit 1945 van de Vereniging De Amsterdamsche Haven. Veel havensteden hadden grote schade
geleden in de Tweede Wereldoorlog (bron: Stadsarchief
Amsterdam).

290 JUR KINGMA EN GIEL VAN HOOFF

ISSN24682187.pinn.THG20184.indb 290

27-11-18 08:57

nerkraan de traditionele stukgoedkraan verdrongen. Ook in de overslag van massagoed, zoals kolen en
ertsen, kwam een grote verandering. Momenteel kan een grijperkraan op de Maasvlakte in een keer 85
ton erts of kolen uit een scheepsruimte halen. In een uur tijd kan zo 3000 ton worden gelost. Dat is het
totale laadvermogen van een kolenschip van rond 1900. Het lossen van een dergelijk schip kostte toen
wel een week. De schaalvergroting heeft enorme gevolgen gehad, ook voor het verticale transport. De
tankschepen die ruwe olie vervoerden werden steeds groter. In 1950 laadde een gemiddelde olietanker
van Shell 18.000 ton ruwe olie, rond 1960 was dit 40.000 ton en in 1980 was 300.000 ton laadvermogen de
standaard. Slechts een paar Nederlandse scheepswerven kon dergelijke mammoettankers bouwen. Deze
supertankers werden gebouwd in onderdelen of secties die door grote portaalkranen vanuit de bouwloodsen op de helling of in het bouwdok werden gezet. De rol van de torenkraan raakte uitgespeeld.
Bouwkranen

Voor de Tweede Wereldoorlog speelden kranen nauwelijks een rol in de burgerlijke en utiliteitsbouw.
Wel vond in het interbellum de bouwlier toenemend toepassing en in het constructiebedrijf werden
bij het oprichten van staalconstructies voor bedrijfshallen en bruggen verplaatsbare hijswerktuigen
toegepast. Na 1945 kwam met de komst van de hoogbouw behoefte aan gemechaniseerd verticaal transport. In eerste instantie waren dat eenvoudige bouwliften en torenkraantjes. Torenkranen domineren
nu bij de bouw van grote gebouwen vaak het stadsbeeld. Het zijn symbolen van economische groei. In
toenemende mate gebruikt de bouwnijverheid mobiele telescoopkranen van steeds grotere afmetingen.
Deze monsters, vervoerbaar over de snelwegen, zijn flexibel in te zetten. Er worden ook steeds meer
toepassingen voor bedacht. Ze worden ingezet in de constructie-industrie en zijn te vinden in havens
en op scheepswerven.

De topkranen ten top bij de havenstaking in Rotterdam in 1979, hier op de pier van de firma Müller (bron:
Nationaal Archief).

Uit de bescheiden grijperlosbruggen werden de
containerloskranen ontwikkeld. Terminal van Euromax
met omhoog priemende containerkranen op de Tweede
Maasvlakte in 2016 (foto: Helmig Kleerebezem).
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Nieuwe landschapselementen: een bouwkraan bij
het windmolenpark Krammer, 2018 (foto: Geert de
Weger).
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Kranen als erfgoed

Het beeld van de Nederlandse havensteden heeft in de loop van de 20e eeuw grote veranderingen
ondergaan. De snelle opkomst van grote haven- en werfkranen was een heel dynamisch proces. Struc
tuurveranderingen leidde vanaf 1980 tot een sterke afname van het aantal kranen en een locatie steeds
verder van de steden.
Inmiddels is het grootste deel van de nog bestaande kranen erfgoed dat niet direct meer functioneel is. Op een aantal plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Voorbeelden zijn te vinden in Oostrum bij
Dokkum en in Zutphen. Er zijn nog traditionele torenkranen in gebruik in Westbroek, Heusden en
Boven-Hardinxveld. De laatste twee plaatsen zijn nog herkenbaar aan hun kranen.
Een aantal kranen heeft een museale functie. Sommige hebben een tweede leven gekregen als stedelijk markeringspunt met bijvoorbeeld een horeca of recreatieve bestemming. Er staat een gerestaureerde
havenkraan als bed & breakfast in Harlingen en een als hotel in Amsterdam. Ook de lokale overheid
ziet het publieke belang. Aan de Haagse Laakhaven is men bezig de twee nog aanwezige naoorlogse
kranen te restaureren als herinnering en als symbool van de regeneratie van dit stadsdeel. Dat geldt ook
voor de kranen van de marinewerf Willemsoord in Den Helder. In Beek en Donk en Helmond hebben
gemeenten kranen aangekocht en gerestaureerd. In sommige steden wordt gestreefd naar de bouw van
een replica om een verloren stadsbeeld op te roepen. Zo bouwt men sinds dit jaar op de museumwerf in
Vreeswijk aan een replica van de stadskraan die op zijn oude plaats aan de Oude Gracht in Utrecht moet
herrijzen. Een ander voorbeeld is Kampen, waar een burgerinitiatief plannen heeft voor de herbouw
van een Fairbairn-kraan. Op andere plaatsen wordt gezocht naar kranenerfgoed dat kan dienen om een
gebouwencomplex of een nieuwbouwwijk rond industrieel erfgoed extra historische identiteit te geven,
zoals op de Figeekade in Haarlem.
Cranes and the Dutch landscape
In the flat Dutch landscape even small projections in
the skyline of villages and towns can be traced easily.
The more permanent changes are recognized as a kind
of landmark. For about a century the port cranes and
industrial cranes achieved the status of landmark (esp.
at docks). The Netherlands have a long history as a
commercial nation and already in medieval times the
first wooden cranes were established in trading ports.
After 1860 they were gradually replaced by iron cranes,
which were driven by hydraulic power, steam power,
and after 1900, by electricity. These port cranes were

joined by an ever-growing number of shipyard cranes.
The Dutch shipbuilding trade flourished and the number and size of the cranes grew. So around 1960 cranes
marked the skyline of many Dutch towns and even
more rural areas. But the breakbulk port cranes were
replaced by the container cranes, far away from the
inhabited areas and the shipbuilding trade diminished.
As it often goes, inhabitants started to miss these
points of reference. So at the beginning of the 21th century a growing number of old cranes is being restored
and former cranes re-created.
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