NedSEK

Kranendag 2018: Varend door de Rotterdamse haven. Gerard Jacobs

Op 22 september 2018 organiseerde de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) weer een kranendag voor haar achterban,
medestanders en verder publiek. Ditmaal weer een vaartocht, nu
door de haven van Rotterdam. Hieronder treft de geinteresseerde
lezer een verslag van deze tocht, inclusief een omschrijving van de
havens die we aangedaan hebben met de daaraan gevestigde bedrijven. Tevens gaat dit verhaal in op de ontwikkeling van de Havenkanen in Rotterdam vanaf de Middeleeuwen tot aan het tijdperk van
de containerisatie.

zeer in de hijscapaciteit van de kranen, maar meer in hun snelheid
van werken, vlucht en maneuvreerbaarheid, dus hun overslagcapaciteit. De schepen werden alsmaar groter en de ligtijd korter, want ze
brachten én brengen alleen maar geld op als er gevaren werd.
Midden jaren ’60 van de vorige eeuw stokte de ontwikkeling van de
havenkranen, de containerisatie was daar, de wipkraan was uit, de
losbrug nam het over en die ontwikkeling is nog steeds gaande.

De tocht

We hebben allemaal weleens door de haven gereden, tot niet zolang geleden kon je overal bij en was alles goed te bekijken. Nu is
dat veel moeilijker, de hekken zijn meters hoog, alles is beveiligd en
is weggestopt achter gebouwen of stapels containers. Alleen de
kraangieken steken overal bovenuit maar dat is voor ons, kranenmensen, niet voldoende. Reeds tijdens de voorbereidingen van onze
Kranendag 2016, waarbij wij de Delta Terminal op Maasvlakte I bezochten en Kranendag 2017 met onze vaart door de haven van Amsterdam, merkten wij de discipline van de International Ship and Port
Facility Security (ISPS) en de nodige security maatregelen. Dus omdat er van de weg af niets meer te zien is moet je of overal toegang
aanvragen met alle gevolgen zoals helm, veiligheidsschoenen en
hesjes en de nodige legitimaties. Óf je neemt de boot - die wel overal een vaarvergunning dient te hebben - en vaart gewoon langs alle
interessante kades en zo geschiedde.

Inleiding

Ook al zijn heel veel havenkranen verdwenen, toch was er nog genoeg te zien. Zo kregen we een goed beeld in de nog aanwezige
kranen van de recente ontwikkelingen van de Havenkranen in het
Rotterdamse. Ook voor de haven van Rotterdam is de ontwikkeling
van het kranenpark en de kraantechniek van het grootste belang
geweest. De invoering van ijzer en staal als constructiemateriaal en
van de elektrische aandrijvingen naast nieuwe types als de Wipkraan
waren ieder op zich markante ontwikkelingen. Maar de vorm en aard
van de goederen die werden overgeslagen veranderden daarbij
weinig, wel nam het aantal kilo’s toe wat in één hijs kon worden opgepikt. Door het gebruik van pallets, die trouwens nog steeds gebruikt worden, balen en de zogenaamde Big Bags kon wel meer per
eenheid verplaatst worden maar het bleef stukgoed waar veel menselijke arbeid aan te pas kwam. De ontwikkeling zat hem dus niet zo1

Café-restaurant Courzand. (Foto: Helmig Kleerebezem)

Gemini II aan de Aqualinersteiger bij het inschepen. (Foto: Helmig Kleerebezem)

Na onze samenkomst in café-restaurant Courzand met koffie of thee
scheepten we om ca. 11.00 uur in op de Gemini II. De duur van de
vaartocht zou ca. 3 uur bedragen, het tij en de wind waren niet ongunstig. Aldoende ging de vaarroute als volgt:

infragebied en de Zevenmanshaven tot aan de Botlek. Bij de Botlek
aangekomen, over Het Scheur de Botlek in. Varend door de Botlek
kwamen we langs de Insteekhavens n.l.: Insteekhaven Verolme, Torontohaven, St.-Laurenshaven. We lieten de Chemiehaven en de 3e
petroleumhaven links liggen omdat we daar niet in mochten, alhoewel daar toch weinig of geen kranen te bekennen zijn, en retour naar
Het Scheur.

Vaarroute

Start: Aqualinersteiger van de RDM-campus, voor Hoofdkantoor. Afvaart langs de Noordoever stroomafwaarts in westelijke richting naar
Schiedam.
Langs de Voorhaven, Maasboulevard, Spuihaven, Wilhelminahaven,
Wiltonhaven (dit is reeds Schiedam), naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen-Oost, op ons speciaal verzoek vanwege de aldaar met sloop
bedreigde losbruggen van de RBT. Na de Vulcaanhaven verder langs
de Vopak terminal in Vlaardingen, de oude Koningin Wilhelminahaven, de Kreber Machinefabriek, het Delta Hotel/ Restaurant, het Delta

Stroomopwaarts varend in de richting van het oosten [terug naar de
stad dus], langs de Oude Maas, de Vondelingenplaat met de Shell
raffinaderijen (ook weinig kranen), 1e Petroleumhaven, 2e petroleumhaven en langs het oude dorp Pernis met de voormalige Pernisserhaven. Dan naar de Eemhaven die we echter vanwege de tijd niet
invoeren, alhoewel er genoeg te zien was, andere keer. Dus misten
we de Prinses Christinahaven met de roeiershaven, Prins Willem
2

Niet bekeken
Met het oog op de historie is er van tevoren gedacht aan een bezoek
aan de Oude Haven met de museumwerf Koningspoort met de oude
electrische stukgoedkraan van Rörink & van de Broek die nog steeds
functioneert. Maar met de rondvaartboot is de werf niet te bereiken
en te voet zou de hele groep de Maasboulevard moeten oversteken,
met alle perikelen van dien. Ook een bezoek aan het Entrepot, waar
ook een hele kraangeschiedenis ligt vanaf waterkranen tot de nu
nog aanwezige elektrische halfportaalkraan, is overwogen maar geschrapt, hoewel het Entrepot op zich al als gebouw de moeite waard
is. Maar dat is dus voor eenieder om zelf eens te bekijken, net als de
Rijnhaven waar op de Fenixloodsen diverse dakkranen hebben gefunctioneerd en later volportaalkranen op de kade, en waar plannen
zijn om er weer een wipkraan terug te plaatsen.
Vaarroute (tekening: Ed Schulte)

En dan als aanrader natuurlijk nog het Maritiemmuseum met de verscheidene, nog werkende, havenkranen, stoombok Simson en ander
los- en laadgerei.

Alexanderhaven en de gedempte voormalige Prinses Margriethaven,
Prinses Beatrixhaven, Prins Johan Frisohaven. Langs de 1e Eemhaven
voeren we dus verder over de Nieuwe Maas.
Opvarend kwamen we langs de RDM op de Heijplaat, naar de Waalhaven, waar we een rondje in varen, langs de voormalige Waalhaven
pieren, waar vooral pier 1, aan Sluisjesdijk veel te bieden had. Daarna terug naar de Nieuwe Maas en stuurboord uit langs de Sluisjesdijk, Schiehaven en de Lloydkade met verderop nog de Maashaven
met de SS Rotterdam, en aan een “rondje” Katendrecht kwamen we
niet toe, want we kwamen aan bij het eindpunt in de St. Jobshaven,
waar we on ca. 14.00 uur weer van boord gingen. Vervolgens hadden we nog een gezellige nazit in Hotel Stroom, een oude krachtcentrale en het zal rond 3 uur geweest zijn dat eenieder weer huiswaarts
keerde na een flinke dag met vele indrukken. Hierbij dan ook het
verslag van de tocht, maar eerst wat historie, tenslotte koesteren we
ons erfgoed en alles wat daaraan voorafging.

De vroege geschiedenis van de Rotterdamse havenkranen
In de Middeleeuwen werd de Rotte afgedamd met een houten uitwateringssluis. De monding van de Rotte in de Maas, dat dus rechtstreeks met de zee in verbinding bleef, werd gebruikt als haven. Het
was voornamelijk een vissershaven maar ook handel en overslag
vonden plaats ter wille van het achterland.
In de dam zijn resten van tien spuibuizen uit de 14e en 15e eeuw
aangetroffen, de meest westelijke was ook een schutsluis die leidde
naar de Delftse vaart, onderzoek wees uit dat de sluis uit 1270 stamt.
De Rottegeul was de voorloper van de Rotterdamse haven eerst als
Kolk later genoemd de Oude Haven, de oudste haven van Rotterdam. Op 7 juni 1340 verleende graaf Willem IV van Holland stadsrechten aan Rotterdam en de rechten om kosten te innen. Vervol3

gens verleende de landsheer Rotterdam in 1358 het omvestings privilege, het graven van vesten en de aanleg van verdedigingswerken.
In die tijd heersten de Hoeksche en Kabel-jauwse twisten.
De grachten werden ook als havens gebruikt, zoals Blaak, Nieuwehaven, Coolse- en Goudse Vest.
Tot ver in de zeventiende eeuw was de visserij veruit de belangrijkste
activiteit in de havens. In verband met die visserij ontstonden er
taanderijen, zeilmakerijen, lijnbanen, touwslagerijen, kuiperijen,
mandenmakerijen en een vijftiental scheepstimmerwerven.
De haven van Rotterdam ging in toenemende mate een rol spelen
als overslaghaven. Door het verzanden van de Maas richting zee verliep de scheepvaart via de Dordtsche Kil, waardoor Schiedam verder
van zee af kwam te liggen dan Rotterdam. Schiedam verloor aan betekenis, terwijl Rotterdam floreerde en de ene nieuwe haven na de
andere opende. Op dat moment was Dordrecht nog de enige grote
concurrent. Dordrecht, gesticht in 1015, had een grote voorsprong,
was strategisch gelegen op een kruispunt van vaarwegen en een
stuk dichter bij de open zee, Bovendien bezat de stad al sinds 1299
het stapelrecht voor langs de Lek en de Merwede aangevoerde Rijnse wijnen en hout, wat in 1338 werd uitgebreid met het Maasrecht
voor alle goederen die de Maasmond vanuit zee binnen kwamen. De
lading moest ingevolge het laatste privilege ongebroken in Dordrecht gelost en ter markt gebracht worden. Daarnaast dwongen het
Octrooi Serviel van 1395 de landbouwers in dit kwartier van ZuidHolland hun producten op de markt van Dordrecht aan te bieden.
Rotterdam kon zich vooralsnog niet onttrekken aan de Dordtse
machtpositie. Op 4 juni 1541 sprak Keizer Karel V zijn oordeel uit dat
Rotterdam zijn rechten had ten opzichte van de vaart over de Hollandse IJssel maar liet Dordrecht het stapelrecht van 1299. Na de
opstand tegen de Spanjaarden verloor Dordrecht snel zijn superieure positie en in 1579 wist de toenmalige stadspensionaris van Rotterdam, Johan van Oldenbarnevelt, de Staten van Holland te bewe-

gen de ordonnantie op te schorten om alle binnenlandse verwikkelingen te doen stoppen. In 1588 trad Dordrecht weer in het bezit van
haar recht, maar in de praktijk was het belang van het stapelrecht
sterk verminderd en was de oude handelsstad inmiddels voorbijgestreefd door het jongere Rotterdam.
Op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt kwam in 1602 de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tot stand. Rotterdam betaalde ook zijn deel en verkreeg hiermee een zestiende deel van de activiteiten van de VOC toebedeeld wat voor de economie van de stad
bijzonder gunstig uitpakte. De VOC had sinds 1632 een eigen werf
in Rotterdam en beschikte over een eigen lijnbaan, eigen pakhuizen
en sinds 1697 een eigen Oost-Indisch Huis aan de Boompjes. De
werf had omstreeks twee honderd man personeel in dienst. In totaal
zijn te Rotterdam 110 VOC schepen gebouwd. De VOC is te beschouwen als de aanjager van de economie.
Een bijzonder stedelijke faciliteit was de stadskraan. De oudste stamt
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw en stond vermoedelijk aan
het Steiger ter hoogte van de Moriaansteeg. De kranen waren uiteraard van hout gemaakt en behoefden door mechanische slijtage en
blootstelling aan weer en wind geregeld onderhoud of vervanging.
In 1553 besloot de vroedschap een nieuwe kraan te plaatsen op het
Moriaanshoofd omdat de vorige niet meer te repareren zou zijn. Op
de kaart van Haestens uit 1599 is sprake van een oude kraan bij de
Gapersbrug en een nieuwe kraan aan de Nieuwehaven. De
stadsplattegrond van Blaeu uit 1624 toont een kraan op de Punt, de
plek waar Scheepmakers- en wijnhaven samenkomen, maar op de
gravure van De Vouw en De Hooghe uit 1694 is deze weer verdwenen. Zo kwamen en gingen de successievelijke stadskranen. In de
regel betaalde de gemeente de bouw van de kraan en verpachtte zij
de bedrijfsvoering aan een kraanmeester volgens in opeenvolgende
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gemeentelijke ordon-nanties vastgelegde voorwaarden en tarieven.
De oudst bekende pachtovereenkomst stamt uit 1587. Vanaf 1680
was de kraanmeester een van stadswege aangesteld ambtenaar, die
werkte volgens nauwgezet vastgestelde instructies en die een behoorlijke boekhouding bijhield. Het laatste was belangrijk, omdat de
kraan een sleutelrol speelde bij de invordering van de stedelijke belasting op wijn. In 1853 besloot de gemeenteraad tot de aanschaf
van een ijzeren kraan. In 1861 kwam een tweede ijzeren kraan in bedrijf, die in 1878 van stoomkracht werd voorzien.

Rotterdamsche Handelsvereniging
Eind negentiende eeuw kregen de gemeentelijke kranen te maken
met concurrentie door het kranenpark van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, die de financiële resultaten zwaar onder druk zette.
De Handelsvereeniging plaatste de nodige stoomkanen naast hydraulische hefinrichtingen en dergelijke. In december 1874 besteedde de Handelsvereeniging de bouw van het Entrepot aan. In
juli 1878 konden, ondanks vertraging van de werkzaamheden door
de lange winter, het Entrepot, de Entrepothaven en de hydraulische
kanen voorlopig in gebruik gesteld worden en op 1 april 1879 was
de formele overdracht. De resultaten van de RHV waren niet voldoende en raakte in een crisis, hoofddirecteur en grote kracht achter
de vereniging Lodewijk Pincoffs had een grote visie maar het ging
niet zoals hij wilde. In februari 1882 bood de onderneming haar gehele bezit, de haven, loodsen, kranen, gebouwen en erfpachtgronden voor een bedrag van f 4,5 miljoen aan de gemeente te koop
aan. Uiteindelijk werd de transactie afgemaakt op f 4 miljoen. Het
beheer zou verder door de gemeente geschieden onder de Gemeentelijke Handelsinrichtingen (GHI). Plotseling was het gemeentelijke kranenpark omvangrijker dan ooit. Zo bezien was de kraanmeester de directe voorganger van de directeur van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen.

Houten kraan aan het Moriaansteeg aan de oudste haven (Kolk), vanaf een plattegrond van Guicciardini uit 1582. (Gem. Archiefdienst, Rotterdam)

Opmerkelijk is dat de bestaande gemeentelijke kranen op de Punt
van de Wijnhaven en aan de Willemskade buiten de Handelsinrich5

tingen werden gehouden. De GHI werden volledig vereenzelvigd
met de eigendommen van de voormalige Handelsvereeniging. In
1883 stelde de gemeenteraad zonder verdere beraadslagingen een
nieuwe kraanverordening vast omdat de Waag, waar deze kranen
deel van uitmaakten, als zelfstandige dienst werd opgeheven. De 12
tons handkraan op de Punt en de 25 tons Fairbairn stoomkraan aan
de Willemskade ressorteerden voortaan onder de afdeling Plaatselijke Werken. De door de Haagse machinefabriek Prins van Oranje vervaardigde Fairbairn kraan aan de Willemskade deed dienst tot 1918,
die op de Punt werd in 1933 bij openbare inschrijving verkocht en
als schroot afgevoerd.
Tijdens de overgang naar GHI waren er naast de twee kranen van de
Gemeente aan de Punt en aan de Willemskade ook acht kranen van
De handgedreven Spilkraan van 12 ton op De Punt, waar Scheepmakershaven en
Wijnhaven samenkomen Rotterdam 1921

Fairbairn kraan aan de Willemskade, later voorzien van een stoommachine.

Stukgoed lossen aan het Haringvliet ± 1895 (Coll. Chris Vennix)
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de Rhijnspoorwegmaatschappij. De Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen stelde langs de westzijde van de Spoorweg-havens nog eens twee handkranen en tien stoomkranen op. In een
tijdsbestek van enkele jaren nam het aantal kranen in de Rotterdamse haven toe van 10 naar 50.

De Gemeentelijke Handelsinrichtingen (GHI)
De GHI werd per 1 januari 1932 een afdeling van het Havenbedrijf
der gemeente Rotterdam. De Handelsinrichtingen beschikten, op
het hoogtepunt, 1964, over 158 kranen. Op 17 oktober 1968 nam de
gemeenteraad het besluit de activiteiten van de GHI te staken en het
kranenpark af te stoten. Een compleet overzicht van de kranen van
de GHI is wel beschikbaar maar hier gaat dat iets te ver. Een overzicht van de kranen van de private ondernemingen ontbreekt waardoor een lijst incompleet is. Maar de kranen van de diverse stuwadoorsbedrijven zullen er niet veel anders uitgezien hebben, de kranen werden dan ook veelvuldig van plaats verwisseld, geruild of verkocht.

Aantal kranen van het GHI met de gewerkte uren na WOII.
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Opmerkingen bij het overzicht op deze pagina's:
Kranen werden veelvuldig verplaatst en verbouwd en de verwijderde
kranen zijn hier niet aangegeven.
1) Deze kranen kwamen uit de boedel van de RHV
2) Dit was de eerste electrische proefkraan in de Rotterdamse haven
3) Dit zijn herstelde kranen omgebouwd tot Diesel-electrisch
Portaal Draaikranen zijn kranen met vaste arm, draaiend op een rijdend portaal.
Balanskranen zijn Wipkranen met een balans gewicht boven op de
toren.
Bron: Jaarverslag GHI en GHB, Maritiem Museum TA 1676 t/m 1736.
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Waterkranen

terrein en het pand. Zowel aan de Entrepothaven als aan de Binnenhaven hebben de waterkranen een onderbouw in de vorm van een
Piramide. Deze staan rechtstreeks op de rails op de kade. Er was hier
dus geen spoor wat er onderdoor hoefde en de schepen waren nog
niet zo groot dat extra hoogte noodzakelijk was.

De afbeelding geeft een gezicht op de entrepothaven te Rotterdam
met links het ''Vrij-entrepot'' in het veempand ''De Vijf Werelddelen''
aan de Stieltjesstraat in het begin van de twintigste eeuw. Op de kade links het douanekantoortje met slagboom waar alle in- en uitgaande goederen onder douanetoezicht moesten passeren.

Na 1900 zijn er geen Waterkranen door de GHI meer aangeschaft, zij
werden pas in 1934-1935 gesloopt. In 1900 stonden er dus zes aan
de Entrepothaven en zeven aan de Binnenhaven incl. de 30 tonner.
En ook alleen bij deze havens omdat daar alleen waterdruk voorhanden was.

Het ''Vrij-entrepot van de gemeente Rotterdam'' werd in 1885 gesticht. Het Entrepot had een bijzondere functie, goederen konden
hier opgeslagen worden zonder dat ze waren ingeklaard en er accijns op geheven was. Het stond onder toezicht van de douane en
het hele terrein was dus ook goed afgesloten en werd bewaakt. In
Amsterdam zorgden de “Hellebaardiers” voor de bewaking van het

Op deze afbeelding is ook te zien dat deze kranen niet zelfrijdend
waren, maar handmatig bewogen moesten worden van water-voe-

Hydraulische watergedreven kranen bij pakhuis de Vijf Werelddelen in de Entrepothaven Rotterdam, 1905 (bron ??)

Hydraulische kranen aan de Binnenhaven. (Foto: archief Jan Dijkman)
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Doorsnede over de kade met pakhuizen van de Entrepothaven. (Afb. GHI)

goederen werden vanuit het schip op het platform overgebracht,
waarvandaan ze met sleden of karren naar het desbetreffende magazijn werden getransporteerd. Volgens de lijst hebben er in totaal 6
watergedreven kranen aan de Entrepothaven gestaan die in 1935
vervangen zijn door drie electrisch aangedreven “vaste arm” kranen.
In 1992 werd de bestemming van het Entrepot in Rotterdam opgeheven. Het complex werd omgebouwd tot woningen, winkels en horecagelegenheden. De kranen werden behouden en kregen een
functie als atelier.

Waterkraan Figee 1,5 t x 10 m Entrepothaven Rotterdam. (Foto: archief P. v. Leen)

dingspunt naar watervoedingspunt. Eigenlijk verschillen de kranen
dus alleen door het portaal onder de Piramide en is het meest belangrijke deel de piramide zelf met zijn cilinders en installatie en het
draaiende deel met de giek wat betreft type en uiterlijk identiek. De

De vraag over het onderhoud van deze kranen heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van onze Kranenstichting (NedSEK).
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De Waterkranen voor de GHI werden bij Figee gebouwd onder licentie verleend door de firma Armstrong uit Newcastle-upon-Tyne
(UK). Figee heeft ook voor de Handelskade in Amsterdam enkele
tientallen Waterkranen gebouwd, naast de bijbehorende waterkrachtcentrale.
De hydraulische kranen waren een uitvinding van Sir William George
Armstrong (1810 – 1900) uit Tyneside, Tyne and Wear Scotland. Zijn
fabriek heeft tientallen zo niet honderden watergedreven kranen geleverd. Veel kranenbouwers waaronder Figee vervaardigden deze
kranen onder licentie. Er zijn nog maar weinig waterkranen over, in
Engeland, de bakermat geen een, in Nederland bij het Maritiem Museum, al is die oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen. In Antwerpen
staan er enkele en nog voor zover bekend Venetië een grote kraan in
het Arsenal. Hydraulisch gedreven betekende toen heel wat anders
als tegenwoordig, nu is dat als vanzelf d.m.v. oliedruk, toendertijd
ging dat met waterdruk. In feite een zeer milieuvriendelijke oplossing, de kranen met op oliedruk willen nog wel eens lekken. Ir. Nellen zei dan ook: “Bij mij geen plassen olie onder de kraan”. Dat er
toch olie in de remleidingen en stuurbekrachtiging zat vergat hij
maar even. Het grootste nadeel was echter het gevaar voor bevriezing en ’s winters kwam het regelmatig voor de kranen voor maanden stil stonden. Het was natuurlijk onmogelijk om alle leidingen en
appendages te verwarmen. Ook lekkages waren aan de orde, de
hoge druk spoot alle grond weg en zorgde voor grote kraters. Maar
het alternatief voor die tijd, de stoomkraan was ook niet alles.
De waterpompen werden aangedreven door een stoommachine en
het water werd in één of meerdere accumulatoren gepompt tot een
druk van 50 á 55 bar. Door de accumulatoren was het mogelijk dat
meerder afnemers (tijdelijk) water konden afnemen zonder dat de
pomp capaciteit te kort kwam, een principe wat ook in de huidige
tijd nog toegepast wordt.

Principeschema van de waterkrachtinstallatie.
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Stoomkranen

de kraan. Om de last te stoppen sluit de kraandrijver de stoomtoevoer en de watercilinder neemt de last over omdat er in de toevoerleiding een terugslagklep zit. Zo kan de last naar believen veilig blijven hangen. Bij het vieren opent de kraandrijver een afsluiter waardoor het water uit de watercilinder terugloopt naar de voorraadtank.
Het principe van de watercilinder is natuurlijk overgenomen van de
hydraulische kranen en zogenaamde Jiggers, enkele cilinders die de
hijsketting bedienen voor deuren, sluizen, bruggen of andere kleine
zwenkkranen in magazijnen of werkplaatsen.
Het zwenken van de kraan geschiedde handmatig door een verticale
as met een slinger te verdraaien die via een tandwieloverbrenging
de bonkelaar laat draaien die ingrijpt in een groot tandrad op de
onderwagen.
Het rijden moest ook handmatig geschieden door met een staf in
gaten op één of meerdere wielen te verdraaien. De kraan werd ter
plaatse op de rail vastgezet met klemmen.
De stoomkraan had als voordeel ten opzichte van de waterkraan dat
deze onafhankelijk van het drukwaternet kon werken, nadeel was de
lange opwarmtijd voordat er werkelijk met het werk begonnen kon
worden en de aanvoer van kolen en water.

Een Fairbairn kraan is van origine een spilkraan, maar vanwege de
montage op een lorrie is de giek hier volgens het systeem van Brown
bevestigd en zwenkt het hele platform inclusief de stoomketel. Het
hijsen geschiedt hier met een stoomcilinder met daarbij een watergevulde cilinder die als lasthoudrem en vierrem functioneert. De
stoom wordt voor het hijsen direct in de stoomcilinder geleid die
daardoor uitschuift. Onder en boven op de cilinder zijn leidschijven
voor de hijsketting gemonteerd die door het uitschuiven van de cilinder als het ware opgewikkeld wordt en waardoor de haak zich
omhoog beweegt. De cilinderstang neemt ook de plunjer van de
watercilinder mee, deze krijgt zijn water vanuit een voorraadtank op

De Fairbairn kraan was een vinding van Sir William Fairbairn (1789 –
1874). Hij maakte voor de kranen gebruik van smeedijzer en kwam
op het idee om voor de op druk belaste delen kokers toe te passen
en zo het knik- en plooigevaar te beteugelen. Zijn typische kranen
met de gebogen giek vormen een overgang tussen de houten staketsel en de stalen kranen.
Van origine waren de Fairbairn kranen handgedreven en dat was bij
de 1,5 of 2,5 tonners niet zo’n probleem, wel echter bij de 10, 12 en
zelfs 30 tonners, daar moest men met meerdere personen een flinke
tijd slingeren om de last te kunnen verplaatsen. Deze kranen werden
alras omgebouwd met een stoomaandrijving.

Figee Fairbairn Stoomkraan systeem Brown met direct werkende stoomdruk.
afbeelding Figee cat. no. 42)
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Stoomkraan aan de Spoorweghaven. (Foto: archief Jan Dijkman)
Fairbairn kraan incl. fundatie van IJzergieterij “Prins van Oranje”.

De fabriek van Fairbairn in Manchester leverde vele kranen. Maar er
zijn ook in het buitenland kranen onder licentie vervaardigd, in Nederland door Figee en veel door de IJzergieterij de “Prins van Oranje”. In Nederland 1 en ook elders in Europa is nog een aantal Fairbairn
kranen te bewonderen.

1

Zie "Haal op die HIjs" pagina 85 - 87.
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Electrische kranen

aanvankelijk de electrische voeding. De proeven verliepen uiterst
succesvol, zodat op een enkele stoom- en waterkraan na, alleen nog
electrische kranen door de GHI besteld zouden worden. Deze kraan
kreeg nummer 7 alhoewel het de eerste electrische kraan was, de
door Nagel & Kamp, na het succes van de eerste, geleverde serie
van 6 kranen kregen de nummers 1 t/m 6.

De electrische aandrijving van de kranen kwam voort uit de liftentechniek. Deze begon al in het midden van de 19e eeuw, waarbij een
gelijkstroommotor gevoed werd door een batterij welke op zijn
beurt weer door een dynamo opgeladen werd. De aandrijving van
de dynamo kon op velerlei manieren geschieden, door waterkracht,
stoomkracht of zelfs een rosmolen.
Ook de eerste elektrische kranen werden voorzien van gelijkstroommotoren, waarbij Siemens-Schuckert uit Berlijn een voorhoederol speelde. De ontwikkelingen kwamen uit de Verenigde Staten,
maar de grootste vooruitgang kwam van de Duitse kranenbouwers.
Vanaf het laatste decennium van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog maakten deze een stormachtige ontwikkeling door zodanig
dat de methode van aandrijving en aansturing tot ver na de Tweede
Wereldoorlog weinig veranderde tot de komst van de electronica,
PLC, computer en frequentieregelingen.
Hieronder een afbeelding van kraan no. 7 van de GHI, gebouwd
door Haniel & Lueg uit Düsseldorf. Het hijsvermogen was 1,5 ton. De
spoorbreedte was toen al gestandaardiseerd op 8,85 m en de
stoomsterkte was 440 V Gelijkstroom.
Bij de aanleg van de Rijnhaven kwam er ook behoefte aan nieuwe
kranen en werd er onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden. De
directeuren van Gemeentewerken en de GHI, G. de Jongh en L.J.
Hudig bezochten daarom een aantal havens en een tentoonstelling
in Duitsland en kwamen daar in contact met een fabrikant van electrische kranen. In 1891 gaf de gemeenteraad toestemming tot een
proef met een electrisch aangedreven kraan. De firma Haniel & Lueg
was de succesvolle aanbieder en in mei 1892 werd de eerste electrisch aangedreven kraan aangekocht voor fl. 11.700. De kraan werd
geplaatst op de Wilhelminakade en de Staatsspoorwegen leverde

De proef met een Electrische portaal draaikraan in 1892.

De proefkraan werd nog in 1895 door Figee omgebouwd en uiteindelijk in 1935 door de GHI afgestoten.
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Nagel & Kamp (later Kampnagel) uit Hamburg leverde in totaal 12
van dergelijke kranen met een capaciteit van 1,5 – 2,5 ton. De electrische installatie werd geleverd door Siemens & Halske en de hijsmotor had een vermogen van 44 pk (33 kW). De kranen kostten fl.
11.050 per stuk en waren bestemd voor plaatsing op de Wilhelminakade, waar toentertijd de schepen van de Rotterdamsche Lloyd afmeerden.
In 1893 waren er echter problemen met het ertsvervoer over de Rijn
door een langdurige lage waterstand en de gemeente besloot de
Eerste Katendrechtse haven in te richten voor de overslag van erts
vanaf het zeeschip in treinwagons. Voor het hijsen van de sleepbakken, grijpers waren toen nog niet voorhanden, was 1,5 ton te licht en
werden de kranen besteld voor 2,5 ton hijsvermogen. De komst van
deze ertskranen in 1896 leidde tot een staking onder de bootwerkers omdat de firma Müller de ploegen terug bracht van twaalf naar
negen man. Nadat in 1905 de binnenvaart het ertsvervoer weer had
overgenomen kwamen de kranen weer terug bij de GHI.
Ook Figee heeft vanaf 1900 electrische kranen geleverd aan de GHI,
in feite had Figee een heel eigen electrische afdeling en leverde ook
aandrijvingen voor verscheidene andere zaken zoals voor bruggen,
stuwen, sluizen e.d. maar ook de daarbij behorende verlichting.
Kraan nummers 22 – 67 met een capaciteit van 1,5 en 2,5 ton zijn geleverd in de periode 1900 tot 1928 en was dus zo’n beetje de huisleverancier van de GHI. Er waren drie hoofdtypen:
No.:

Hijscapaciteit:

Hijsmotor  vermogen:

Zwenkmotor  vermogen:

1

1,5  ton

27,5  PK  (20,6  kW)

4  PK  (3  kW)

2

2,5  ton

50  PK  (37,5  kW)

7  PK  (5,25  kW)

3

4  ton

50  PK  (37,5  kW)

20  PK  (15  kW)
Door Nagel & Kamp geleverde electrische kraan uit de serie van 6.
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Met deze kranen met hun niet verstelbare giek kon door het verrijden van het portaal toch een heel gebied worden bestreken, maar
veelal zaten de masten of de tuigage van het schip in de weg. In de
20er jaren van de 20e eeuw vond men dit proces te veel tijd in beslag nemen en werden de kraanbouwers uitgedaagd om een oplossing te verzinnen. Vooraleerst werden er systemen bedacht om de
giek te kunnen verstellen, ook dit bleek een moeilijk proces want het
onder last verstellen van de giek kostte veel energie en tijd. Eerst
werd dit met schroefspindels achterop het machinehuis uitgevoerd,
eerst aangedreven met de hand en later electrisch, in beide gevallen
ging dit alleen zonder last. Het toppen met draden ging wel beter
maar kostte te veel energie, het motorvermogen was ongeveer even
groot als die van de hijsmotor. Bij veel kraantypen wordt dit systeem
nog steeds uitgevoerd en noemt men het ook wel “derricken”, niet te
verwarren met de Derrickkraan of “Stiff-leg Crane”.

Werk aan de aanleg van de Waalhaven westzijde pier 6, 1920. (Ansichtkaart)

De Wipkraan
Eind jaren twintig van de 20e eeuw introduceerde men de Wip- of
Topkraan. Bij deze kranen kon de giek onder last op- en afgetopt
worden waarbij de last ongeveer een horizontale lijn beschreef (Level-Luffing). De giek zelf was daarbij uitgebalanceerd zodat het
zwaartepunt zich ter hoogte van het draaipunt bevond en de hijsdraad werd gecompenseerd door deze via de compensatietoren in
te scheren. Op deze wijze was voor het verstellen van de giek naar
verhouding weinig energie nodig en verliep deze beweging ook
naar verhouding zeer snel. Tevens liep het bereik van de kranen snel
toe, van 18 naar 40 meter zodat ook de steeds groter wordende
schepen bediend konden worden.
Het eerste type wat gelanceerd werd was de zogenaamde Balanskraan, zo genoemd omdat de belancering van de giek geschiede
door een beweegbaar contragewicht boven op de compensatie to-

Electrische draaikranen met vaste arm op portaal. (Foto: archief Jan Dijkman)
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ren, scharnierend als een balans en met stangen verbonden aan de
giek.
Hiernaast een Electrische Wipkraan op rijdend
portaal van Machinefabriek Figee Haarlem
Order nr.: 1560
Bouwjaar: 1930
Hefvermogen: 3 ton
Spoorbreedte: 8,85 m
Er zijn twaalf stuks gebruikt door het GHI, later
verhuurd aan particuliere stuwadoors in de regio
Rotterdam tot 1970.

Wipkraan van Figee. (Foto: Maritiem Museum)

Blik op Thomsen’s Havenbedrijf aan de Maashaven in 1959. (Foto: Kombuispraat)

Door verdere ontwikkeling volgde de echte Wipkraan.
Hier naast een Electrisch gedreven Wipkraan op rijdend portaal, ook van Machinefabriek Figee Haarlem
Order nr.:
2998
Bouwjaar:
1961.
Hefvermogen: 2 t x 40 – 8 m
5 t x 19 – 8 m
Spoorbreedte: 8,85 m
Voeding: 600 V DC
De kraan is tot 1973 gebruikt bij Seabrex
Rotterdam B.V.
Balanskraan van Figee (Foto: Maritiem Museum)
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Containerisatie

Op pier 7 in de Waalhaven werden door de Steenkolen Handels Vereniging N.V. op 23 october 1961 twee nieuwe laadbruggen met een
nuttig hefvermogen van 16 ton in gebruik genomen. Afgevoerd en
buiten gebruik gesteld werden twee brugkranen en een laadbrug.

Gezien vanuit de geschiedenis van het vrachttransport over zee en
de overslag van goederen in havens door kranen is Containerisatie
en het transport van containers een relatief recente ontwikkeling. Tot
in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd stukgoed voor een groot
deel nog los gelost en geladen. wel werd er steeds meer stukgoed
op pallets aangeleverd en balen werden regelmatig in ‘slings’ van
dertig stuks aangeleverd; cellulose in eenheden van 24 pakken en
semi-bulkgoed in ‘big bags’ van drie ton. Voortdurend werden er
nieuwe methoden bedacht om een zeeschip sneller te kunnen laden
en lossen; óók in Rotterdam. Gedurende de Tweede Wereldoorlog
vervoerde het Amerikaanse leger voor de bevoorrading van haar
troepen in Europa lading in stalen kisten. Dit leverde niet alleen en
snellere belading en lossing op, maar de lading kwam ook eerder
aan het front. Deze ervaringen zouden later een grote rol gaan spelen in de afhandeling van het zeetransport, maar daar zou voor de
grote doorbraak nog zeker 25 jaar overheen gaan, tot die tijd werden de schepen nog op de traditionele wijze gelost en geladen.
Op 26 april 1956 werden 58 stuks 33-ft containers over zee vervoerd
van Port Newark, New Jersey, naar Houston Texas op het dek van de
Ideal X.

Het aantal laadbruggen in de haven bedraagt thans 27, het aantal
brugkranen 3.
De drijvende outillage verminderde met vier massagoedkranen;
toegevoegd werd één massagoedkraan. De haven beschikte eind
1960 derhalve nog over 76 drijvende kranen, waarvan 38 stukgoedkranen. Het aantal drijvende bokken voor zware lasten boven de 250
ton verminderde tot 36, o.a. door het verongelukken bij Hoek van
Holland van de 130 tons bok “Adelaar” van Van der Tak Bergingsbedrijf. De 200 tons bok “Walcheren” van de N.V. Van den Akker kon
aan de outillage worden toegevoegd.
Opmerking:
In het bovengenoemde verslag wordt geen woord gerept over containers, dit was dus toen nog niet echt aan de orde. Verder werd in het verslag de uitbreiding van het Botlek gebied besproken en constateerde
men een onverminderde belangstelling voor het nieuwe Europoort gebied en werd er subsidie gegund voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Het begin van het einde van het stukgoed

Het jaar daarop nam het particuliere kanenpark per saldo toe met 26
kranen. Het kranenpark van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen
nam af met 10 kranen: 5 werden er verkocht aan particulieren, terwijl
5 kranen werden gesloopt. Aan het einde van het verslagjaar waren
er in totaal 449 kranen in het Rotterdamse havengebied. De nieuwe
kanen werden voornamelijk geplaatst op kadeterreinen langs de
Merwehaven, de Waalhaven en in het Eemhavengebied. Er kwam in
de loop van het jaar een laadbrug bij, die dienst doet bij de op- en
overslag van stammen op het terrein van Thomsen in de Waalhaven.
Het drijvende kranenpark neemt nog elk jaar verder af. Dit jaar wer-

In 1961 werd vanuit de Rotterdamse haven vermeld dat het kanenpark bij de particuliere bedrijven uitgebreid werd met 20 nieuwe
stukgoedkanen met een hefvermogen van 2 – 5 ton en een maximale
vlucht van 30, 38 en 40 m. Het aantal kranen van de Gemeente Handelinrichtingen werd vermeerderd met 22 walkranen, 2,5 – 5 ton en
een vlucht van 40 m. Deze werden voornamelijk geplaatst aan de
nieuwe stukgoedhaven in de Waalhaven. Het totaal der walkranen
kwam door deze uitbreidingen op 381, waarvan dus 223 bij particuliere bedrijven.
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doorscomplex van N.V. Thomsen’s Havenbedrijf: de kosten werden
op ca. f 19,5 miljoen geraamd.
De ondernemingen in het Eemhavengebied zetten de bouw en inrichting van hun etablissementen krachtdadig voort. Doordat in dit
geval de Rijksgoedkeuringen voor de loodsen zeer vroegtijdig konden worden aangevraagd, werden bij wijze van uitzondering bij de
bouw van deze loodsen geen moeilijkheden ondervonden. Zo werd
op 3 mei de eerste paal geslagen voor het nieuwe complex van de
N.V. Blaauwhoedenveem-Rotterdam en de dochtermaatschappij N.V.
Presto Stuwadoorsmaatschappij Rotterdam aan de Prinses Beatrixhaven. Er komen twee loodsen, 32 moderne Wipkranen met een vlucht
van 40 m en 8 – 16 ton hijscapaciteit en spooraansluitingen aan beide zijden van het terrein. Oppervlakte van het terrein: 7 ha; kadelengte 960 m. Op 1 januari 1966 zou deze onderneming reeds voor
een deel in bedrijf zijn.
Havenbedrijf D. Burger en Zn. kreeg aan de zuidzijde va de Tweede
Eemhaven de beschikking over 810 m kademuur. Het nieuwe bedrijf,
dat daar in aanbouw was, zou 5 grote stukgoedloodsen omvatten
met een gezamenlijke opslagruimte van 16.000 m². In october waren reeds vier walkranen geïnstalleerd met elk een vlucht van 40 m
en een hefvermogen van 8 ton. Later zouden er op dezelfde kade
nog twee 28 tons containerkranen komen.

Een container van de NS aan een stukgoedkraan 1951 Rotterdam.

den vier stukgoed- en twee massagoedkranen afgevoerd, zodat er
nu nog 45 drijvende kanen zijn. Van de drijvende bokken werd een
bok met een hefvermogen tot 50 ton afgevoerd: er kwamen geen
nieuwe bokken bij.
Ook op de Europoort en de Maasvlakte breidde het kranenpark zich
uit, maar dat valt nu buiten dit bestek, al zou de latere containerisatie
hoofdzakelijk daar plaatsvinden.
Door het gereedkomen van ruim 4700 m kademuur met daarvoor
een waterdiepte van 10 m in de Eemhaven, Prinses Beatrixhaven en
Prinses Margriethaven schoof dit gebied in 1965 naar de eerste rang
van de stukgoedhavenbekkens in Rotterdam.
Op 15 april ging de Gemeenteraad accoord met het verlengen van
de toen in aanbouw zijnde kademuur langs de noordzijde van de
Prinses Margriethaven met circa 700 m t.b.v. een modern stuwa-

Het nieuwe bedrijf van Müller-Progress aan de Prinses Beatrixhaven
kwam in november gereed. Het complex omvat een bananenoverslaginstallatie die wel de grootste van Europa genoemd mag worden. Voorts staan op dit terrein twee modern geoutilleerde loodsen
van 6000 m² voor de opslag van citrusvruchten en stukgoed. Verder
is aanwezig een open terrein van ca. 2 ha geschikt voor de opslag
van boomstammen en containers. Het bedrijf beschikt over een kade
van 750 m, waar 5 tot 6 schepen tegelijk ligplaats kunnen nemen.
Het eerste schip meerde af op 11 december.
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Last but not least: tijdens een persconferentie, eind october, namens
de N.V. Stevedore Company Quick Dispatch, de N.V. Nederlandse
Spoorwegen en Thomsen’s Verenigde Bedrijven N.V., bekend dat zij
de Europe Container Terminals hadden opgericht. Binnen een jaar,
zo vermeldde men, werd het eerst containerschip verwacht. In afwachting van het inrichten van een speciaal voor dit vervoer bestemd terrein zou het inmiddels belangrijk vergrote emplacement
van Quick Dispatch aan de Prinses Beatrixhaven worden gebruikt.

traditionele wijze van overslag is 1000 ton per etmaal reeds een behoorlijke prestatie). De nieuwe combinatie had afspraken met de
Amerikaanse rederij Sealand (regelmatige dienst Rotterdam - New
York) en met Nederlandse en Zweedse reders (Holland-Amerika Lijn,
Wallennius, Svenska-Amerika Linjen en Transatlantik).
In nauw verband met het voorgaande stond de bekendmaking, in
augustus, dat de Nederlandse Spoorwegen tezamen met vijf andere
West-Europese Spoorwegmaatschappijen een contract hadden afgesloten met Integrated Container Service te New York om begin
1966, voorlopig een maal per dag, een containerdienst per spoor te
gaan onderhouden tussen Rotterdam en Antwerpen enerzijds en
Chiasso anderzijds onder de naam T.E.R.R.E. (Trans European Rail
Road Express). Een en ander beloofde een bjzonder belangrijke
bijdrage tot Rotterdams funcitie als distributiecentrum.

In de Waalhaven nam Thomsen’s Havenbedrijf op Pier 6 op 13 october een nieuwe laadbrug in gebruik, speciaal bestemd voor het sneller lossen en laden van resp. zee- en binnenschepen. De brug kan
max. 12½ ton heffen en heeft een hijssnelheid van 20 m/min.
Maar niet tegen te houden waren de nieuwe technieken van vervoer
en ladingbehandeling. Deze kondigden zich in voorafgaande jaren
reeds aan en leken het jaar 1965 overal zo zeer in de belangstelling
gekomen dat welhaast van een revolutionaire ontwikkeling gesproken mocht worden. Genoemd mogen worden het roll on – roll off
verkeer, het verkeer met laadkisten (zgn. containers), zij belading van
schepen, de zgn. unit-loads, het zgn. bargeclipper-systeem, waarbij
binnen schepen door middel van een moederschip overzee worden
vervoerd, nieuwe ideeën voor stukgoed- en massagoedoverslag. Dit
alles, gericht op een efficiënter transport en op vergroting van de
arbeidsproductiviteit in de haven, vergt van havenbeheerder en particulier bedrijf op velerlei punten een heroriëntering.

In hetzelfde jaar van de oprichting van de ECT en de aankondiging
van de eerste speciale containerkranen in Nederland, werden er nog
steeds in grote getale “gewone” stukgoedkranen geplaatst, zowel bij
de GHI als bij particuliere bedrijven maar dan wel de op dat moment
grootste versie van 8 ton hijscapaciteit en met een maximale vlucht
van 40 m.
Ook in de jaren daarna zouden er nog vele Wipkranen geplaatst
worden die ook containers konden handelen, zgn. “Multi-Purpose”
kranen. Deze werden uitgevoerd met een dubbele- of viervoudige
hijsdraad en een verdraaibare haak. Hiermede kon de last tijdens het
zwenken van de kraan in één richting worden gehouden of verdraaid
om op de truck op de kade geplaatst te worden. In die tijd werden
containers ook nog wel dwars op het schip geplaatst want vele
schepen hadden lange tijd nog een gecombineerde belading van
stukgoed in het ruim en containers aan dek. Deze kranen hadden
een hijscapaciteit van 35 á 40 ton op een vlucht van 25 m en 12 ton
op de max. vlucht van 40 m. Zware machines dus waarbij ten opzich-

Bij de Eemhavengebied hierboven, werd reeds melding gemaakt
van de oprichting van Europe Container Terminals door Quick Dispatch, Thomsen en N.S. Bij de publicatie van haar plannen sprak de
nieuwe combinatie van twee grote containerbruggen met een hefvermogen van 27½ ton op het terrein van Quick Dispatch aan de
Prinses Beatrixhaven. Genoemd werd een maximale capaciteit per
brug van dertig laadkisten ofwel 750 ton stukgoed per uur. (Voor de
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te van de eerdere Wipkranen vele aanpassingen moesten worden
gemaakt, niet alleen qua techniek maar vooral de constructie zelf die
veel robuuster uitgevoerd moest worden. Ze zouden echter nooit die
overslagcapaciteit halen zoals bij de speciale containerkranen het
geval is. Door de gecombineerde bewegingen van de draaiende en
toppende kraan met daarbij de grote slingerlengte was het positioneren van de last moeilijk en zeer tijdrovend. De losbruggen waren
ook niet veel duurder en in principe (toen nog) eenvoudiger van opzet. De constructie delen van het portaal, pyloon en liggers konden
ook door wat minder gekwalificeerde bedrijven worden vervaardigd.
Het hijswerk vergde wel de nodige inventiviteit vanwege het beheersen van het slingeren van de last en werd veelal met een vier-punts
hijs uitgevoerd.
Waar Figee veelal op de Wipkranen gefocust was, specialiseerde
NELCON (een combinatie van Nellen en Conrad-Stork) zich meer op
de containerlosbruggen, maar ook de andere containerkranen voor
de verdere afhandeling op de kade, zoals de “Straddle-Carriers” en
Stacker kranen.
De verdere ontwikkeling van de containerkranen is een verhaal apart
en valt buiten dit verslag, de voordelen van de container waren echter zo groot dat het stukgoed wel voor het grootste deel moest verdwijnen, toch duurde de overgang nog redelijk lang en lag tussen
1975 en 1995, maar de haven zou nooit meer hetzelfde worden.

Door Figee gepatenteerde 40 tons kraan voor container en stukgoed bij Quick Dispatch (Foto: Figee)
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Wat er onderweg zoal te zien was

Bedrijven:
Van Uden Bulk Services: stuwadoor en opslag van ertsen, mineralen.
Kortevaert, Rotterdam Fruit Wharf: overslag en opslag van gekoeld fruit uit containers.
Radiostraat, Rotterdam Fruit Wharf: overlslag en opslag van gekoeld fruit uit containers.
Rotterdam Fruit Pier: Separaat BV, (Makelaardij in havengebonden
bedrijfsruimten).
Fruit Terminal Rotterdam: Henry Barth (Distribution center for consumer products).
Gusto MSC Nieuw Mathenesse, Karel Doornmanweg 35 3115JD
Schiedam. Tegenwoordig een NOV firma, met reputatie in het
ontwerpen, berekenen en tekenen van mobiele offshore eenheden en installaties. (Zie verdere bedrijfsinformatie verderop).

MERWEHAVEN
Deze haven is aangelegd vanwege de toegenomen overslag van
stukgoed aan de rechter Maas-oever op buitendijkse gronden van
de gemeente Rotterdam. Het grootste gedeelte lag echter binnen
de grenzen van de gemeente Schiedam. De noodzakelijke grenswijziging werd eind 1925 van kracht, terwijl het graven al gestart was in
1923. De oplevering was in 1930. De Merwehaven is ook nu nog
volop in bedrijf, terwijl andere havens uit dezelfde periode of zelfs
recenter geen havenactiviteiten meer vertonen. Ook nu dient de haven nog steeds als stukgoedhaven. In 1971 werd nog een complex
van fruitloodsen in gebruik genomen met een opslagcapaciteit van
400.000 colli, dat vanaf 1985 nog verder uitgebreid werd tot een totale oppervlakte van 43.000 m² aan koelloodsen. De in 1960 aangelegde ro-ro faciliteit is later naar de Beneluxhaven verhuisd.

Blik op de Kortevaert aan het 3e gat van de Merwehaven 1964. (Foto: Kombuispraat)

Van Uden Bulk Services Wip- en Lemniscaat kranen, (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Merwehaven twee Figee en een Conrad Stork wipkraan, (Foto: Jur Kingma)

Schiedam Voorhaven met moutmolen, (Foto: Helmig Kleerebezem)

VOORHAVEN (Schiedam)
De haven stamt uit de 14e eeuw en daarmee één van de oudste uit
de omgeving en sluit via de Buitenhavensluis aan op de Buitenhaven.
Bedrijven:
Ligplaats voor binnenvaarttankschepen w.o. Koole vegetable oils
MAASBOULEVARD
Wandelboulevard met het Schreihuisje, bebouwd als wachtruimte
voor RDM-personeel voor de veerdienst naar de Heijplaat, met het
restaurant Betty Beer en met een half verzonken scheepsbrug in het
park. Het verschil in tij is hier goed te zien, normaal 1,4 tot 1,8 m. Bij
hoger of springtij kan en zal de stormvloedkering, de Maeskantkering verderop nabij Hoek van Holland gesloten worden.
Schiedam Maasboulevard met wachthok voor het RDM veer, (Foto: H. Kleerebezem)
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SCHIEDAM
De haven is 400 m lang, 20 m breed en heeft een diepte 4 m -NAP.
De oorspronkelijke spuisluis bevindt zich aan het eind van de haven
in de Havendijk. Omstreeks 1900 lag er een drijvend zwembad in de
haven, en sinds 1958 wordt de haven gebruikt als jachthaven,
De Spuihaven is eigenlijk een verlenging van het Spuikanaal waarmee sinds reeds eeuwenlang overtollig water uit de achterlanden,
Schieland, Delftland etc., bij laagtij werd afgevoerd naar de Maas.
Tegenwoordig zijn hiervoor geavanceerde gemalen voorhanden.
Bedrijven
Spuihaven
Jachthaven van Schiedam
Havenmeester kantoor
WILHELMINAHAVEN
De haven is in de periode 1914-1921 aangelegd, tegenwoordig is
de oever van de haven naast de bedrijventerreinen. meer en meer
een natuur- en recreatiegebied..

Wlhelminahaven Schiedam, HSM en links Boskalis, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Bedrijven
Wärtsilä Nederland, vestiging van de Finse scheepsdieselmotorenfabriek
HSM Offshore en HSM Steel Structures, Staal constructies, Offshore platforms en Windmolen parken.
Nieuwe-Waterweg Silo BV, opslag van mineralen en droge bulk.
Mohr kennen we in Nederland al zeer lang onder de naam
Mohr& Federhaff AG, dit bedrijf uit Mannheim is al sinds 1801
actief op het gebied van de hijs- en heftechniek, kolentransporteurs, draaikranen, losbruggen, graafmachines, liften, etc. Ten
gevolge van de internationale recessie van 1980 moest Mohr &
Federhaff de productie in 1981 staken.

Schiedam met links reeds de Nieuwe Waterweg Silo (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Boskalis Pulleman kraan, (Foto: Jur Kingma)

Mohr Wipkraan bij NWS (Foto: Helmig Kleerebezem)

Van Mannekus & Co BV, Bulk Services, opslag van mineralen en
droge bulk.
Boskalis Environmental Materials, Dredging and Diving, BMR
Schiedam, reinigingsinstallaties, en opslag van materiaal voor weg
en waterbouw.
(PLM=Pulleman, een echt Nederlands product uit Oude Tonge)

Boskalis met PLM kraan detail (Foto: Helmig Kleerebezem)
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WILTONHAVEN
De haven is in 1924 opgeleverd o.a. ten behoeve van de werf Wilton
die in 1929 samenging met het Etablissement Fijenoord dat oorspronkelijk in Rotterdam-Zuid gevestigd was. In 2003 zijn de resterende activiteiten voor een deel door Damen overgenomen en heet
nu Damen Shiprepair Rotterdam. Het noordelijke deel is nu in gebruik door Huisman en Mammoet heeft een dependance aan de
westzijde, die het een kantoor heeft in het aparte gebouw de “Bolder” aan de Vijfsluizerhaven. Hoewel er door de verscheidene firma’s
ook eigen kranen zijn geplaatst, beschikt de werf nog over veel oorspronkelijke WF kranen. Helaas is de grote Hensen Bokkraan verleden jaar door een storm omgewaaid, eender als zijn broer bij de
NDSM in Amsterdam door het falen van de stormzekeringen.

Bedrijven:
Villa “Sterrenbos”, directievilla van de voormalige scheepswerf
Wilton-Feijenoord.
Damen Shiprepair Schiedam, Voormalige scheepswerf Wilton-Feijenoord te Schiedam.
Mammoet Nederland BV, vestiging Schiedam, Offshore Project
Services.
Huisman-ITREC BV, Offshore Project Equipment. Constructiebedrijf ten behoeve van de Offshore industrie. Zie ook het verhaal
van Huisman-ITREC in het hoofdstuk Kranenbouwers.

Wilton haven met DFDS, Huisman, Mammoet en Damen, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Villa Sterrenbos,directievilla scheepswerf Wilton-Feijenoord, (Foto: H. Kleerebezem)
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Damen Shiprepair Rotterdam, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Damen Shiprepair Rotterdam Wip-, Drijvende Lemniscaat- en 50t Hensen torenkraan (Foto: Helmig Kleerebezem)

Damen Shiprepair Rotterdam, (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Damen Shiprepair Rotterdam met de 50 tons Hensen torenkraan uitstekend boven het dak van de lasloods (Foto: Jur Kingma)

50 tons Hensen kraan naast de grote lasloods van land af gezien. (Foto: Ad Slotboom)

Katrijden

0 – 25 t 35 m/min
25 – 50 t 15 m/min
Zwenken
0,7- 0,4 omw/min
Kraanrijden
20 m/min bij 30 kg/
m² winddruk
30 m/min bij 15 kg/
m² winddruk
De diverse snelheidsvariaties worden o.a. bereikt door een cascade regeling en de SKA motoren van HEEMAF.
Dit is wel één van de zwaarste torenkranen die Hensen gefabriceerd heeft en die nog steeds in bedrijf is.
De enorme afmetingen zijn hier af te leiden uit de verhouding
met de menselijke maatstaf van de cabine. De vloer van de cabine
zit op 35 m boven de rails en de onderkant van de giek op 45 m.

Op het lastbord van de kraan staat: OHO 5170 Bouwjaar 1957
Hoofdhijs 40 ton
Hulphijs 10 ton
Nr. 3613
De aanduiding “OHO” staat voor: ‘’Oud Hensen Order”. De aangegeven 40 ton is niet de originele max. last, deze bedroeg 50 t x
26 m / 30 t x 40 m. De kraan zal op een bepaald moment in
maximum toelaatbare belasting gereduceerd zijn omwille van de
veiligheid wellicht en dat kan structureel zijn, mechanisch of de
kraanbaan.
Snelheden (origineel):
Hoofdhijs 0 – 25 t 10 m/mij
25 – 50 t 5 m/min
Hulphijs 0– 5 t 40 m/min
5 – 10 t 20 m/min
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Damen Shiprepair Rotterdam 3 Bailey kranen (Foto: Helmig Kleerebezem)

Damen Shiprepair Rotterdam Bailey kraan detail (Foto: Helmig Kleerebezem)

Damen Shiprepair Rotterdam met werfkraan, (Foto: Jur Kingma)
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Wilton haven Mammoet dependance Schiedam (Foto: Helmig Kleerebezem)

Ravestein container ponton Skylift 3000 bij de Mammoet werf tijdens de open dag
(Foto: Helmig Kleerebezem)

Mammoet werf met zware balanswipkraan (Foto: Jur Kingma)
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Huisman werf, 2x 900tx30m mastkranen op Biglift Happy Star, (Foto: H. Kleerebezem)

Huisman met de zware balanswipkraan, (Foto: Jur Kingma)
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Tot voor kort stond er op de voormalige werf van Wilton-Fijenoord
een grote 250 tons Hensen bokkraan, deze is echter in 2017 door
harde wind omgewaaid en onherstelbaar beschadigd. Deze kraan
ging dus hetzelfde lot achterna als zijn zusje bij de NDSM in Amsterdam. De meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeluk is onderhoud, maar dan wel het gebrek daaraan, in dit geval hebben de
stormklemmen niet gewerkt. Ten tijde van de levering van deze kranen had Hensen een nieuw systeem wat feilloos werkte. Als de
stroom afgezet was (van het kraanrijden) en de houdremmen op de
rijaandrijving zouden niet werken, trad er een railklem in werking die
via een kettingoverbrenging werd aangedreven door het lopend
wiel. Deze klem werd steeds vaster geklemd naar gelang het wiel
nog draaide, dus binnen een aantal meters stond de kraan stil, door
de klemmen op de vier hoeken. De klemmen moeten wel regelmatig
worden beproefd (een paar keer per jaar).Zoals overal is er bezuinigd op onderhoudskosten en dus ook op personeel en dan is men
afhankelijk van inleenkrachten die vaak niet de nodige kennis en ervaring hebben. Tevens kan men zich afvragen of de kraan niet op de
stormpen tegen de buffer gezet had moeten worden. Dit dient bij
windkracht 8 á 9 te geschieden en in dit geval waren er windstoten
van boven de 9 verwacht.

Opbouw van de kraan, plaatsing van de loopkat 1966. (Foto: Hensen)
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VULCAANHAVEN
De zeehaven ligt direct aan de Nieuwe Maas bij Vlaardingen-Oost en
werd in het Interbellum aangelegd en was voor lange tijd de grootste particuliere zeehaven van Europa. De grootste bekendheid verkreeg de haven door Scheepswerf en anker- en kettingfabriek Havenbedrijf Vlaardingen-Oost dat sinds 1919 van groot belang was
voor de Vlaardingse werkgelegenheid. Het havenbassin wordt momenteel hoofdzakelijk door een ferry terminal en de Rotterdam Bulk
Terminal (RBT) in beslag genomen. Het droge bulk overslagbedrijf,
waar veelal steenkool voor de Duitse ijzerindustrie in het Ruhrgebied
behandeld werd maar ook plantaardige en dierlijke oliën Ook werd
er ijzererts overgeladen van zeeschepen in binnenvaartschepen. De
ferry terminal werd in eerste instantie door de Norfolkline benut, later werd dit de DFDS.

van schade die bij het laden en het lossen was aangericht door de
enorme zware grijpers. Hieruit is later de Scheepswerf, Machinefabriek en Constructiewerf H.V.O. ontstaan. Toen in 1923 bij H.V.O.
twee grote laadbruggen in gebruik werden genomen, nam de werkgelegenheid fors toe tot 110 man in vaste dienst (waarvan 50 in de
fabriek) en nog 240 losse arbeidskrachten. De Tweede Wereldoorlog
bracht het bedrijf een grote slag toe, want alles werd in 1944 vernield. Na 1945 was het er echter al snel weer een en al bedrijvigheid,
want voor de wederopbouw was veel ijzer nodig. Zo werden in de
H.V.O.-fabriek bijvoorbeeld Bailey en Calender Hamilton-materialen
voor de noodbruggen in elkaar gezet. In de jaren vijftig werden een
dwarshelling, drijvende kranen en drie grote laadbruggen in gebruik
genomen. Men bouwde onder meer tanks voor de Nieuwe Matex.
hangars voor Rotterdam Airport, sluisdeuren en kranen. Het bedrijf,
inmiddels in handen van de bekende Frans Swarttouw, breidde uit
en floreerde. Nadat in 1969 de twee drijvende dokken van de opgekochte scheepswerf Figee naar de Vulcaanhaven verhuisden, nam de
capaciteit opnieuw toe. In 1970 werkten er maar liefst 1.500 mensen.

Het begin van de Vulcaanhaven
De familie Thyssen Bornemisza, die grote belangen had in kolen- en
ertsmijnen en in de staalindustrie, exploiteerde onder meer de in
1851 opgerichte scheepswerf VULCAN in Stettin. In 1913 kochten
haar N.V.’s Handels- en Transportmaatschappij Vulcaan en Vulcaan
Kolenmaatschappij het opgespoten stuk grond tussen de Schiedamsedijk en de Nieuwe Maas om er een ertsoverslagbedrijf te stichten.

Derde havenstad
Dat Vlaardingen op dat moment de derde havenstad van Nederland
was, was vooral aan de Vulcaanhaven te danken. In de naoorlogse
jaren werd deze haven jaarlijks door meer dan 1.000 zeeschepen
(van coasters tot bulkcarriers van 60.000 ton) en meer dan 4.000
binnenvaartschepen bezocht. In verband met het milieu en door de
toename van de diepgang van de schepen, zijn veel activiteiten verplaatst naar de Europoort. De komst van Norfolkline waaraan Damen
Shiprepair zijn bedrijf verkocht, opent nieuwe wegen, ook op het
gebied van werkgelegenheid.

Bij het graven van de Vulcaanhaven werd achter de kademuur een
ertsput van 400 bij 100 meter aangelegd voor de opslag van erts en
kolen, om in tijden van vorst of lage waterstand, goederen in opslag
te kunnen nemen. Deze put werd door de laad- en losbruggen volledig bestreken en had een capaciteit van één miljoen ton.
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost
Op 31 december 1919 werd de N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost
opgericht. Al snel was duidelijk dat naast de overslag ook goed geld
te verdienen viel met het repareren van schepen. Er was niet alleen
sprake van op zee opgelopen stormschade, maar ook regelmatig

(naar H.J. Luth, stadsarchivaris)
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Bedrijven:
Rotterdam Bulk Terminal (RBT), voormalig kolen & bulkterminal
Vlaardingen-Oost
DFDS Seaways BV, ferryrederij met hier voornamelijk Roll-On en
Roll-Off faciliteiten.
VOPAK (Van Ommeren Paktank) terminal Vlaardingen, tankopslag
en depot te Vlaardingen met het terrein tevens grenzend aan de
Oude Wilhelminahaven.
Oude Koningin Wilhelminahaven Vlaardingen, Scheepvaart & expeditiebedrijven.
VOPAK (Van Ommeren Paktank)
VOPAK terminal Vlaardingen, voormalige Nieuwe Matex)
Kreber Machinefabriek, machinefabriek en constructiewerkplaats.

In Vlaardingen bevindt zich het Visserijmuseum. Vlakbij het museum,
aan de Westhavenkade, stond een
prachtige houten replica van een
eeuwen oude stadskraan. Helaas is
de kraan weer verwijderd vanwege
schimmels in het gebruikte hout, wat
de toekomst van de kraan is, is nog
onzeker.

Replica van de houten stadskraan.
(Foto: Gerard Jacobs)

Vulcaanhaven tijdens het Interbellum met de twee DEMAG losbruggen
(Afb. Gem. Vlaardingen)

Vulcaanhaven RBT Grijperlosbruggen(Foto: Heling Kleerebezem)
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Klap hijsen
Overslagcapaciteit
Voeding
Electrische installatie
Afmetingen en gewichten:
Rail afstand
Overstek waterzijde
Overstek landzijde
Kraan rijweg
Kraan rail
Spoorwijdte (bogie afstand)
Hoogte kraanrail tot katrail
Katrail
Zwenkbereik kat
Radius van de grijper
Totale hoogte
Totale massa
Massa Kat
Grijper:
Grijper type

Vulcaanhaven RBT Grijperlosbruggen detail draaikat (Foto: Jur Kingma)

Twee grijperlosbruggen met verrijdbare en draaibare kat. Oorspronkelijk waren er drie kranen, maar door een aanvaring is er één zodanig beschadigd dat deze niet meer te repareren was.
Enkele gegevens van de kranen;
Fabrikant: Penn & Bauduin
Bouwjaar: 1952 & 1954
Capaciteiten:
Max hijscapaciteit (Grijper bedrijf)..16
Hijssnelheid (bij max last)
75
Grijper sluitsnelheid
62,5
Katrijsnelheid
160
Kat draaisnelheid
2,3
Kraan rijsnelheid
20

ton.
m/min 2x165
m/min 1x165
m/min 2x66
omw/min
m/min 4x33

kW (30% ID)
kW (30% ID)
kW
2x8,2 kW
kW (2x4,5)

Inhoud
Massa
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7 á 8 min
2x66 kW
350-500 t/uur afhankelijk
van het type bedrijf
3 x 500 V/50 Hz + aarde
Siemens
75 m
49,3 m
37,5 m
465 m
A100
18 m
21 m
A100 (gebout)
360º (onbeperkt)
5m
50,3 m
850 ton
72 ton
4-draads grijper, type afh.
11 m³
6,5 ton

van de last

De kranen zijn een vervanging van de twee oorspronkelijke losbruggen van begin 20ste eeuw die in de 2e wereldoorlog verwoest zijn.
Deze kranen werden gebouwd en geïnstalleerd door de firma DEMAG met ook Siemens voor de elektrische aandrijving maar waren
wel wat zwaarder dan de huidige. De grijpercapaciteit bedroeg wel
30 ton en de rail afstand was toen 118 meter waardoor ook het totaal
gewicht maar liefst 1600 ton was. Ook het totaal geïnstalleerd vermogen was maar liefs 1940 PK (1455 kW). De overslag capaciteit
werd aangeduid met 450 – 550 ton/uur. Het zwenkbereik van de kat
was toen beperkt tot 180º

niet lukken. In de jaren daarna bleef wel steeds de focus op de kranen, maar enige activiteiten om de kraan voor de toekomst zeker te
stellen werden steeds afgehouden. De Gemeente Vlaardingen kon
dus niks anders doen dan de sloopaanvraag goedkeuren, einde kranen. De sloop is gepland voor begin 2019. Rest de taak om zoveel
mogelijk documentatie van de kranen te behouden.
DFDS Seaways BV
DFDS Seaways is de grootste ferrymaatschappij in Noord-Europa.
Met 25 routes en 55 schepen en ruim een half miljoen passagiers
per jaar alleen al vanuit Nederland.
DFDS staat voor:”Det Forenede Dampskibs Selskap = vrij vertaald:
“De Verenigde Stoomvaartmaatschappij”. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen. Het is een oude rederij opgericht in 1834 en
heeft zich toegelegd op huis tot huis transport van goederen en personen. Het vaargebied van DFDS Seaways omvat lijndiensten op
Scandinavië, Engeland, havens rond de Middellandse zee en de VS.
Vanuit de Vulkaanhaven in Vlaardingen onderhoud de DFDS Seaways met ferryschepen een dienst op het Verenigd Koninkrijk en
Scandinavië. De rederij beschikt ook over transportmiddelen over
land [vrachtauto’s, containers, terminals en kantoren. Naast de
Maersk Shipping Company, ook uit Kopenhagen, behoren ze tot de
grootste Europese rederijen.
In Nederland start de geschiedenis van het bedrijf in 1966 met de
komst van de Tor Line opgericht door een combinatie van de
Zweedse rederijen Trans-Oil en Rex, en later ook in combinatie met
de KNSM, onder de naam Scandinavian Seaways (Holland) BV.
In 1982 koopt de Deense reder DFDS A/S de Tor line en om allerlei
redenen moeten de diensten uit Nederland worden gestaakt. In
1989 wordt, met één schip, weer begonnen met overtochten van
Amsterdam naar Götenborg met een tweede schip in 1990. De route
wordt vereenvoudigd door de afvaart te verplaatsen naar IJmuiden

Vulcaanhaven 1958, toen waren er nog drie. (Afb. Vlaardingen stadsarchief)

Anno 2018 blijkt de overslag in de Vulcaanhaven niet meer lonend,
de kranen zijn versleten en voldoen niet meer aan de huidige eisen,
een life-time extension kost vele miljoenen. In het voorjaar verkoopt
RBT het hele terrein, leeg, aan DFDS omdat deze meer ruimte nodig
heeft voor opslag en parkeren. Dat houdt in dat de ook de kranen
gesloopt gaan worden. NedSEK heeft zich reeds in 2009 ingespannen om de kranen een beschermde status te geven, dit mocht toen
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en de dienst wordt verder uitgebreid in 1994 en 1995. Maar in 1996
wordt er ook weer ingekrompen, waarna in 1998 weer uitbreidingen
plaats vinden en neemt het aantal afvaarten vanuit Nederland toe
tot 450 en 110.000 passagiers per jaar.
Met ingang van 1 oktober 1999 worden de operaties verder uitgevoerd onder de naam DFDS Seaways, wereldwijd.
In 2010 wordt een grote stap voorwaarts gemaakt als DFDS A/S, na
toestemming van de Europese Mededingingsautoriteit, de scheepvaartmaatschappij Norfolkline overneemt. Deze opereerde tot die
tijd onder meer vanuit de Vulcaanhaven. De DFDS is daarmee één
van de grootste maritieme vervoersnetwerken van Europa met
vracht- en vervoersroutes in de Baltische Zee, Noordzee, de Ierse
Zee en Het Kanaal met weg- en spoorvervoer door heel Europa.
Vulcaanhaven VOPAK tankpark Vlaardingen (Foto: Helmig Kleerebezem)

Vulcaanhaven DFDS ferry boat (Foto: Helmig Kleerebezem)

VOPAK terminal Vlaardingen voormalige Nieuwe Matex (Foto: Jur Kingma)
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Delta Hotel restaurant langs het Scheur(Foto: Helmig Kleerebezem)

Oude Koningin Wilhelminahaven Vlaardingen, lichtbaken (Foto: H. Kleerebezem)

Delta infragebied met rupskraan in Maxi Lift opstelling (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Delta infragebied met detail NDC
grijperkraan (Foto: H. Kleerebezem)

Delta infragebied met NDC grijperkraan (Foto: Helmig Kleerebezem)

Delta infragebied (Foto: Helmig Kleerebezem)

NDC grijperdraaikraan, (Foto: Jur Kingma)
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ZEVENMANSHAVEN
De haven is, evenals de Vulcaanhaven, in particulier bezit en in handen van het bedrijf Northcoast, zij dankt haar naam aan de voormalige Zevenmanspolder en ligt nog op het grondgebied van Vlaardingen.

BOTLEK
De Botlek is een havencomplex en industriegebied westelijk van de
Oude Maas en gelegen tussen het Scheur en de A15 met het
noordwestelijk deel nog net op het voormalige eiland Rozenburg en
met het zuidoostelijke deel op de vroegere Welplaat. Het complex is
genoemd naar de Botlek, wat een deel was van de Nieuwe Maas en
verwijst naar een "lek" in het zeegat van de Maas waar veel "bot"
werd gevangen.
Het Botlekplan werd in 1947 ingediend maar door vertragingen in
de bouw van de Botlekbrug, als ontsluiting van het gebied, kon men
pas in juni 1955 met de feitelijke invulling van het gebied beginnen.
Wel werden door de ontwikkelingen in de scheepvaart en dan vooral
de afmetingen van de tankers, de plannen keer op keer bijgesteld.
Bij de aanleg tussen 1954 en 1960 hield met rekening met tankers
van 65.000 ton en een diepgang van 12 m, inmiddels weten we beter.

Nu steken we het Scheur over en varen de Botlek in.
Het Scheur is een tak van de delta van de Rijn en de Maas en stroomt
langs Maassluis. Vroeger werd het daarom ook wel 't Sluisse Diep
genoemd.

Het gebied wordt vooral beheerst door de vele opslagtanks van de
petrochemische industrie en de opslag van droge bulkgoederen.
Dow Chemical was in 1956 het eerste bedrijf dat zich vestigde, met
in 1957 de scheepswerf van Cornelis Verolme, in 1960 was alle beschikbare grond uitgegeven. Het terrein van Dow Chemical werd
een aantal jaren geleden overgenomen door LBC, en de scheepswerf van Verolme is nu eigendom van Damen Shipyards, na een
poosje eigendom te zijn geweest van Keppel Shipyards uit Singapore, en nu in gebruik als reparatiewerf dankzij het grote mammoetdok en voornamelijk gebruikt door de Offshore Industrie.
2e WERKHAVEN
De Tweede Werkhaven wordt geheel in beslag genomen door de
voormalige werf van Cornelis Verolme, later Keppel Verolme en nu
Damen Shipyards met droogdok 7, het grootste dok van de werf, het
Mammoetdok.
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Botlek Damen Verolme werf (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Damen Verolme werf met Hensen torenkraan, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Damen Verolme werf met Jack Up Paragon Offshore en Hensen torenkraan,
(Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Damen Verolme werf met SAIPEM 7000, (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Botlek Damen Verolme werf met SAIPEM 7000 (Foto: Helmig Kleerebezem)

Hierna twee tuimelarmkranen waarvan rechter foto de Lepelaar
voorstelt, één van de twee kranen die ontworpen door Gusto, op een
Jack-up geplaatst werden, de ”Lepelaar” en de “Kraanvogel”, voor
het verlengen van de pieren van IJmuiden. De kranen werden geleverd in 1964 en hadden een max. capaciteit van 25 ton.

Botlek Damen Verolme werf met SAIPEM 7000,(Foto: Helmig Kleerebezem)
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Botlek Damen Verolme werf met Hensen torenkraan (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Damen Verolme werf, Tuimelarmkranen. (Foto: Helmig Kleerebezem)
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TORONTOHAVEN:
VOPAK Botlek, Tank Storage & Depot.
ST.-LAURENSHAVEN:
E.P. Stevedoring, Scrap metal storage handling.
European Bulk Services (EBS), voormalig Frans Swarttouw coal
& minerals handling
BOTLEK TANK TERMINAL
Tanker handling.
Aan het einde bij de dwarswal de voormalige Graan Elevator
Maatschappij (GEM) Silo Botlek.
CHEMIEHAVEN
Stevedoring for Oil products and Chemicals.
3e PETROLEUMHAVEN
Stevedoring for Oil products and Chemicals

De Lepelaar en verderop de Kraanvogel bij de werf Gusto in Schiedam (Foto: Gusto)

Botlek C. Steinweg metaalverwerking met mobiele havenkraan voor container en
stukgoed overslag, 30-45 ton en twee stuks van 100 ton (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Laurenshaven, Botlek Laurenshaven, E.P. Stevedoring, Scrap handlingL met
mobiele havenkraan en Lemniscaatkraan, (Foto: Helmig Kleerebezem)

45

Botlek Laurenshaven, Botlek Laurenshaven, E.P. Stevedoring, Scrap handlingL met
mobiele havenkraan en Lemniscaatkraan, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Laurenshaven E.P. Stevedoring, Scrap handling Lemniscaatkaan mobiele havenkraan en Sobemai kraan, (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Botlek Laurenshaven, EBS grijperlosbruggen (Foto: Helmig Kleerebezem)

Botlek Laurenshaven, EBS grijperlosbruggen, (Foto: Jur Kingma)

Eén van de weinige losbruggen met een vollewandligger én klap en
dan nog de kat éénzijdig, waarbij de last zich aan de één zijde van
de ligger bevindt en de cabine onder de ligger. Bij de losbruggen
aan de Vulcaanhaven zagen we een vakwerkligger, deze is qua massa het lichtst maar is arbeidsintensiever qua fabricage en onderhoud. De volle wand dubbelligger is zwaarder maar wel goedkoper,
de enkele ligger zoals hier bij de EBS is dan een tussenoplossing.
Wellicht is de extra torsie met de bijbehorende vervormingen de reden dat deze vorm toch niet veel toegepast wordt.

Botlek Laurenshaven, EBS grijperlosbrug detail loopkat, (Foto: Jur Kingma)
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Botlek Laurenshaven, EBS drijvende Lemniscaatkaan Gigant (Foto: H. Kleerebezem)

Containeropslag en Mobiele havenkraan (Foto: Jur Kingma)

Botlek Laurenshaven zeer lange grijperlosbruggen, (Foto; Jur Kingma)

Damen Shiprepair (Niehuis en v/d Berg) met NKM torenkraan (Foto: Jur Kingma)

48

Retour naar het Scheur

Met de komst van de Europe Container Terminals (ECT) volgde een
stormachtige groei van de overslag van containers, maar ook de
handling van de containers zelf en de distributie van de goederen uit
de container voor zover zij niet zelf verder getransporteerd werden.
Daarvoor werd in 1989 het Distripark Eemhaven, direct ten zuiden
van de A15 aangelegd. Door de demping van de Margriethaven verkreeg de ECT en het Rail Service Centrum meer ruimte. Als compensatie werd er een nieuwe Prinses Margriethaven aangelegd op de
Tweede Maasvlakte.

De Nieuwe Maas weer op en oostwaarts (richting stad)
Langs de Oude Maas
Met het Scheepvaart Controle Centrum (Havenbedrijf Rotterdam)
Langs de Vondelingenplaat
Het gebied met de Shell raffinaderijen en 1e-, en 2e Petroleumhaven.
Langs het oude Pernis dorp
Met de voormalige Pernisserhaven (Pernisser vissersbotters) en Madroelhaven.

De Eemhaven zijn we dus niet ingevaren, maar voor de volledigheid
toch de bedrijven die daar werkzaam zijn:

EEMHAVEN
De haven wordt gevormd door een verzameling van havenbekkens
met een centrale geul en ligt tussen Pernis en de Waalhaven in. In het
kader van de ”gemeentelijke werkverruiming" was men reeds voor
de Tweede Wereldoorlog met de aanleg van start gegaan, na de
oorlog werd het werk toch op de gebruikelijke wijze aanbesteed en
uitgevoerd. De naam Eem is afkomstig van het riviertje in de provincie Utrecht, later werd de naam gewijzigd in 1e Eemhaven.

Damen Shiprepair Eemhaven, voormalige scheepsreparatiewerf
van der Brink, Niehuis & van den Berg.
Prinses Christinahaven, insteekhaven: de vletten van de Roeiers
(K.N.R.V. “De Eendracht”)
Container Depot Port, container repair & storage.
Prins Willem Alexanderhaven: S.C.A. Logistics, voormalige Interforest en Svenska, stuwadoor van bosproducten, papier & cellulose.

In 1955 was het scheepsreparatiebedrijf Niehuis & van den Berg het
eerste watergebonden bedrijf dat zich aan de Eemhaven vestigde,
ook deze werf is momenteel onderdeel van Damen Shipyards. Na de
2e Eemhaven, nu de Prins Johan Frisohaven, werden de Prinses Beatrixhaven, Prinses Margriethaven, Prinses Christinahaven, en de Prins
Willem Alexanderhaven gegraven. De Prinses Margriethaven werd in
1999 gedempt en ook de Christinahaven is reeds gedempt.

Prinses Margriethaven (gedeeltelijk gedempt): E.C.T. Home / City
Terminal, containerhandling.
Prinses Beatrixhaven: C. Steinweg / Handelsveem, stuwadoor en
opslag metalen.
Rail service centre, overslag van containers op het spoor.
Kramer container depot, container repair & storage.
Short Sea Feeder Liners, container overslag voor Europese havens.

Aan de Friso-, Beatrix- en de Margriethaven kregen de stuwadoorsbedrijven w.o. Müller & Co, de KNSM, Burger, Pakhoed en Quick
Dispatch een werf, echter niet voor lang. het stukgoed zou geen grote toekomst meer hebben, en worden ingehaald door de container.
In 1966 werd bij Quick Dispatch de eerste container overgeladen.

Prins Johan Frisohaven: T.Z.H., container Depot; container repair &
storage, U.C.T. Container Depot: container repair & storage, Wetering BV,: Expediting, opslag en transport van containers.
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Omdat hij vanaf de wijde omtrek te zien is, hierbij een stukje over de
Svanen, een bijzonder stuk hijsgereedschap die zijn waarde al ruimschoots getoond heeft.
De Svanen is weer zo een typische hoogstandje van Nederlands vernuft, ontworpen bij GUSTO en gebouwd door de RDM. Het hefschip
was bestemd voor het Storebaelt-project, voor een nieuwe oeververbinding met een lengte van ca. 18 km die Knudshoved op Funen
met Halsskov op Seeland via het eilandje Sproge moet verbinden.
Het project omvatte twee bruggen en een tunnel:
- de Westbrug, een combinatie van een verkeersbrug en spoorbrug
tussen Knudshoved op Funen en Sproge,
- de Oostbrug, alleen voor wegverkeer tussen Sproge en Halsskov
op Seeland.
- een spoortunnel tussen Sproge en Halsskov.
Eén van de partners in de bouwgroep was het Nederlandse Ballast
Nedam die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van de
Westbrug. Voor de installatie van de brugdelen die varieerden in
gewicht van 1500 tot 6000 ton werd de Svanen ontworpen. Een typisch punt voor het ontwerp is dat de brugdelen ieder in het midden
opgelegd zijn op de brugpijler en de Svanen moest hier dus “omheen” manoeuvreren en vandaar dus het U-vormige ontwerp van het
schip, bestaande uit twee schepen welke bij het voorschip en boven
de waterlijn aan elkaar gekoppeld zijn. Bijzonderheid is nog dat voor
de bouw van de Svanen diverse onderdelen van de Ostrea gebruikt
zijn. Rondom de jaarwisseling is de Svanen opnieuw vertrokken naar
de Oostzee voor een nieuwe klus, het plaatsen van fundaties voor
een windpark.
De Svanen kan het best worden vergeleken met twee eerdere door
GUSTO ontworpen hefschepen:
- De IBIS, gebruikt voor de bouw van de bruggen in Bahrein Causeway in de Perzische Golf.
- De Ostrea, gebruikt voor de bouw van de Oosterschelde stormvloedkeering.

Blik op het terrein van de K.N.S.M. of de Kroonvlag aan de Beatrixhaven in 1971.
(Foto: Jan van den Ouwelant)

Eemhaven met Svanen testen van windmolenfundatie. (Foto: Helmig Kleerebezem)
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Vergelijkingstabel van de drie hefschepen
Naam
Svanen
Ibis

Ostrea

Doorvaren
Naar de Nieuwe Maas.

Bouwjaar

1990

1982

1982

Langs de RDM op de Heijplaat

Bouwwerf

GrooOnt

NSM

RDM

Rompvorm

Catamaran

Mono

U-‐vorm

Lengte

94,00  m

65,00  m

87,00  m

Breedte

65,00  m

32,00  m

47,00  m

Rotterdam Heijplaat Quarantaine inrichting: dependance van het
Havenziekenhuis voor de behandeling en het in quarantaine nemen
en behandelen van schepelingen met een tropische of besmettelijke
ziekte.

Holte

6,00  m

4,50  m

12,50  m

Diepgang

4,35  m

2,20  m

10,00  m

Hefvermogen

6.500  ton

1.600  ton

10.000  ton

Voortstuwing

2  x  1200  kW

2  x  625  kW

4  x  1350  kW

Snelheid

7  kn

8  kn

4  kn

Huidige  eigenaar

Van  Oord

IBIS  Oﬀschore  
Mumbai  (India)

ontmanteld

Algemeen plan van de Svanen.

Heijplaat (Foto: Helmig Kleerebezem)
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RDM Grofsmederij (Foto: Helmig Kleerebezem)

1e WERKHAVEN
Bedrijven:
C.S.R. scheepsbouw & Casco constructie: de Onderzeebootloods.
Wortelboer: ankers en ankerkettingen, hang & sluitwerk.
HEYSEHAVEN
De Heysehaven is van oudsher gebruikt voor de scheepbouw. Op de
kop lag een afmeerplek voor onderzeeboten zoals die destijds gefabriceerd werden voor de Nederlandse marine. De onderzeeboten
liggen er al lange tijd niet meer, maar de Heysehaven is door haar
nautische ligging voor de bruggen, met een directe ontsluiting naar
de Maas, een praktische en werkbare haven.
Bedrijven:
Rotterdam Campus: Techniek en Bouw Academie, innovatieve
bedrijven.

RDM Albadok DEMAG kranen, (Foto: Helmig Kleerebezem)
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WAALHAVEN
De Waalhaven is met haar oppervlakte van 310 ha het grootste gegraven havenbassin ter wereld.
Voordat de Waalhaven gegraven werd was er al volop activiteit aan
de Sluisjesdijk, die moest echter wijken toen in 1907 begonnen werd
met de eerste uitgravingen, het slib werd voor het grootste deel verplaatst naar plangebied Waalhaven ZZ, fase 1 was in 1908 gereed. In
1910 volgde de 2e fase met een verbreding in 1912.
In 1919 werd het Vliegveld Waalhaven aangelegd, hiervandaan werd
een luchtvrachtdienst op Engeland opgezet en op 26 juni 1920
landde het eerste vliegtuig uit Londen. In mei 1940 is het vliegveld
gebombardeerd en daarna eigenlijk niet meer gebruikt. Na de oorlog werd het bij de havenactiviteiten gevoegd.
In 1928 startte de 3e fase met de uitgraving tot aan Waalhaven ZZ. In
1930 volgde de 4e en de laatste grote uitbreiding en de haven bezat
toen het aantal van 8 pieren. De haven deed tot 1960 dienst voor de
overslag van massa- en stukgoed, maar ook was er een faciliteit voor
Lash-schepen, dat was ook geen lang leven beschoren, de bakken
hiervan worden nu nog gebruikt voor opslag. In die tijd was het een
woud van kraangieken, nadien zijn vele kranen reeds verdwenen,
d.w.z. verschrot of verplaatst naar elders.

Blik op het terrein van Corn. Swarttouw aan de Waalhaven in 1959.
(Foto: Kombuispraat)

Bedrijven:
Sleepboothaven: thuisbasis van de Roeiers van de Koninklijke
Roeiersvereniging “De Eendracht”.
Heijplaat: Broekman Project Services, Jumbo Projecten en J.C.
Meijers, Break Bulk & stukgoed.
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Waalhaven Jumbo Projects met een zware lading schip en Wipkraan
(Foto: Helmig Kleerebezem)

Waalhaven Broekman Projects en links Jumbo, (Foto: Helmig Kleerebezem)

Pier 5 en 6 (samengevoegd): M.R.S. Container depot, container repair & storage
Marcor Bulk Services: Floating stevedoring and storage on bulkcarrier with 7 holds or large barges (1000 – 3000 tons), 4 floating
cranes; 2x36, 25 en 16 tons) and 2 floating bascules. Soja, mais,
tarwe, sugar, salt, magnesite, bauxite, ferro, alloys, steel scrap and
coal.
Pier 7: Uniport Multi-purpose container terminal
Pier 8: Scheepswerf Hoogerwaard, Ship repair.
Pier 4: W. Smit BV, Bergings en Duikbedrijf.
Pier 3: Rotterdam Offshore Group, opslag en distributie van offshore materiaal.
Pier 2: C. Steinweg / Handelsveem Stuwadoor & opslag metalen en
Boskalis Dredging opslag.

Waalhaven, aluminium opslag. (Foto: Jur Kingma)

54

Pier 1: Marcor BV, Rhenus BV Stevedoring & Storage en C. Steinweg
/ handelsveem.
Noordzijde (Sluisjesdijk): Rotterdams Havenbedrijf (RHB), Project
Cargo & stukgoed en oversized lading, Metaaltransport en Westerstuw stukgoed stuwadoor.

Waalhaven Pier 2 met Conrad Stork wipkranen. (Foto: Jur Kingma)

Waalhaven Svanen, Conrad Stork wipkranen, mobiele havenkraan en een Hensen
wipkraan bij J.C. Meijers (Foto: Helmig Kleerebezem)

Waalhaven RHB vier Conrad Stork wipkranen. (Foto: Jur Kingma)
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Waalhaven RHB twee Figee en een oude wipkraan. (Foto: Helmig Kleerebezem)

Waalhaven Metaaltransport Hensen wipkraan detail bovenbouw. (Foto: Jur Kingma)

Waalhaven Metaaltransport met Conrad Stork en Bailey wipkraan. (Foto: Jur Kingma)

Blik op de N.T.B. Waalhaven Noordzijde [Sluisjesdijk] in 1987. (Foto: Chris Vennix)
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De Hensen kraan is hier duidelijk onder betere weersomstandigheden gefotografeerd (en nieuwer!). De foto is gemaakt op het terrein
van de N.T.B. De N.T.B. was een bekende stukgoedstuwadoor gevestigd aan de Waalhaven N.Z. naast Seaport-Terminals Noordzijde en
het Rotterdams Havenbedrijf R.H.B. Deze drie stukgoedstuwadoorsbedrijven hadden de gehele Waalhaven N.Z in handen. De N.T.B.
beschikte over vier grote loodsen, t.w. loods 1 deze loods bestaat
nog steeds en werd gebouwd in 1952, loods 2 in 1975 afgebroken
om plaats te maken voor het containerstack (opslagplaats voor containers) met stapelkraan, en loods 3 ook afgebroken, op het terrein
waar nu Metaal Transport gehuisvest is. Helemaal op de kop van het
terrein was de grote “Zoutloods”, dit was een opslagloods voor
kunstmest welke wekelijks werd aangevoerd door de N.S. afkomstig
van de D.S.M. uit Geleen (Limburg). Deze loods was uitgerust met
een opzak-transportbandsysteem met laadtoren met kurketrekkervormige glijbaan om schepen met zakken kunstmest te kunnen beladen. De portaalkraan op de foto stond op de plaats van de oude
loods 2 en werd gebruikt om containers van trailers in het stack af te
zetten, of geloste containers weg te stacken (stapelen). De portaalkraan is enige jaren geleden afgevoerd. De letters N.T.B. staan voor
Nederlands Transport Bureau welke kantoor hield langs de Willemskade in de jaren zeventig. In 1995 werd de stuwadoor N.T.B. opgeheven.

Waalhaven twee Figee wipkranen bij Westerstuw en een Conrad-Stork-kraan bij Metaaltransport. (Foto: Helmig Kleerebezem)

Waalhaven kunstwerk. (Foto: Jur Kingma)
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SLUISJESDIJK
Radio Holland, voorheen Rietschoten & Houwens (zie verderop)
en Scheepswerf voor binnenvaart.
Over de Nieuwe Maas
Met verderop aan stuurboord de Maashaven met de SS Rotterdam
en daarnaast de Rijnhaven.
De Korte haven met scheepswerf voor de afbouw van binnenvaartschepen
Gedempte Dokhaven met de waterzuiveringsinstallatie
Oude Dokhaven, op het terrein van deze voormalige haven zijn nu in
de kelders de installaties van de grote Rotterdamse waterzuiveringsinstallatie gebouwd.
Robbenoordsehaven met het hoofdkantoor van het bokkenbedrijf
Bonn & Mees op de kop aan de Maashaven.

Blik op de Lloydkade bij de Koninklijk Rotterdamse Lloyd in 1961.
(Foto: Kombuispraat)

St. Janshaven met de thuisbasis van Gemini Partyschepen en de
drinkwaterboten van Evides en Hatenboer.
Aan de overzijde
Terug naar de rechteroever
LLOYDKADE
Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd,
sinds 1972 van Kuhne & Nagel expediteur.
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ST. JOBSHAVEN (het eindpunt)

Op deze kaart uit 1912 zijn de eerst kranen die in in dit gebied verschijnen ingetekend.

De Sint Jobshaven is vernoemd naar de bij de aanleg afgebroken
Sint Jobskapel en ligt in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven.
De haven is reeds gegraven in de jaren 1906 – 1908 en was bestemd
voor stukgoed overslag.

De N.V. Blaauwhoedenveem liet aan de westkant van de St. Jobshaven een veemgebouw met een silo neerzetten, een enorme betonnen kolos, dat aan de buitenkant bekleed was met baksteen. Hierin
werden koloniale producten onder douane-toezicht opgeslagen, dus
als een Entrepot, waarna ze later gedistribueerd werden. Aan de andere kant was het stuwadoorsbedrijf Wm.H. Müller & Co's Stuwadoors Mij. N.V. gevestigd vanaf 1908 tot 1970. Door de havenontwikkelingen waren er in de jaren 90 geen havengebonden activiteiten
meer.

Bijzonderheden aan de St. Jobshaven.
Veempand van het Blauwhoedenveem uit 1914, opslag van koffie,
thee en diverse zaden., bijgenaamd “Het Oude Theepand”, op het
dak waren 4 electrische kranen gemonteerd tot enige jaren na de
oorlog.
Hotel Stroom: voormalige krachtcentrale met gedeelte van een
Figee loopkraan in de entree en de locatie voor onze naborrel.

Op het dak stonden in eerste instantie twee verrijdbare Figeekranen,

De historie van de St. Jobshaven

Figee dakkranen op St. Jobsveem. (Foto: collectie Jan Dijkman)

Afbeelding kaart uit Gemeente Archief Rotterdam.
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later is daar nog een derde bijgekomen. Deze kranen hesen de goederen uit het ruim va het schip en zetten ze af op de balkons die over
de hele lengte van het gebouw uitstaken. Door dat de bordessen
onderling versprongen, was ieder bordes van bovenaf met de kraan
bereikbaar. Arbeiders brachten de vracht vervolgens naar binnen.
Voor de afvoer van de goederen bevonden zich aan de landzijde
laaddeuren. Met een katrolmechaniek aan het hijsoog ter hoogte van
de dakrand, bediend door paardenkracht, verlieten de goederen het
pakhuis. Ook waren er liften in het pakhuis aanwezig. De kranen zijn
een aantal jaren na de oorlog verwijderd en vervangen door modernere types.

St. Jobshaven in 1929 met de dakkranen maar ook een halfportaalkraan op de kade.
(Afb. uit Boek “St. Jobsveem Rotterdam”)

St. Jobshaven in 1920 met inmiddels drie dakkranen (Afb. Stadsarchief Rotterdam)

De foto's rechtsonder geven een goed beeld van de kade langs het
veem en de bordessen met een dakkraan en de graanelevators op
halfportalen, 1934. (Foto’s: Stadsarchief Rotterdam).
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In 1964 rijden er drie portaalkranen op de kade, de graanelevatoren
rijden bij het silogebouw. Op het dak rijden zo te zien nog maar twee
kranen. (Foto uit "Havenarchitectuur, Rotterdamse Kunststichting,
1982).

St. Jobshaven in 1994, het hele Schiehavengebied is onttakeld. (Foto: Ed Schulte)

In 1986 stond het gebouw op de nominatie gesloopt te worden, uiteindelijk werd alleen het graansilogebouw gesloopt ten behoeve
van het transformator- en schakelstation dat het elektriciteitsnet met
Zuid verbindt.
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) worstelt in die jaren
met het industrieel erfgoed en ook in Rotterdam vraagt men zich af
wat te doen met dergelijke gebouwen. Vanuit het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE 1990-1996) wordt de druk op waardering, behoud en herbestemming voor dergelijke gebouwen verder opgevoerd. Nog in de periode dat Fons Asselbergs directeur van de
Rijksdienst Monumentenzorg (RDMZ, nu RCE) is, wordt St. Job in
1999 als Rijksmonument opgenomen in de registers.
Op deze foto uit 1972 is te zien dat er nog slechts één kraan op het
dak stond en in 1978 is het gebouw aan de gemeente verkocht.
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Een kennismaking met het gebouw

zonder een enkele kraan. Dat zou Heijmans in 2018 anders doen, bij
de verbouwing van het Fenix bebouw aan de Rijnhaven, komt wel
degelijk een kraan (althans ten tijde van dit geschrift, is het nog een
plan)

Begin jaren ’90 studeerde een aantal studenten aan de TU/e af op
dergelijke Rotterdamse projecten, begeleid door Ed Schulte (bestuurslid NedSEK), het betrof St. Jobveem, Santos, Leidsch Veem en
Meneba. Tijdens een van deze studies bleek dat St. Job een ‘moeilijk’
gebouw was: wanneer gekozen werd voor een woonbestemming
zouden onontkoombaar grote ingrepen gedaan moeten worden ten
behoeve van de daglichttoetreding en de ontsluiting, daarbij zouden
deze ingrepen dan duidelijk zichtbaar worden. Bij pakhuis de Vijf
Werelddelen zijn ook grote ingrepen gedaan vooral om constructieve redenen, maar werden de gevels gespaard, net als de kraanbaan
met de kranen die een zelfstandige functie zouden krijgen. Een
vraag indertijd over het onderhoud aan deze kranen zou uiteindelijk
binnen de toenmalige Commissie Erfgoed in IJzer en Staal (CieEIJS),
onderdeel van de vereniging Bouwen met Staal, leiden tot de oprichting van een Kranenwerkgroep. Hijskranen bleken een ‘vergeten’
categorie industrieel erfgoed te zijn, het viel niet onder de aandacht
van Mobiel Erfgoed (MCN) en evenmin onder de andere monumentensoorten, voornamelijk gebouwen (RCE). Uiteindelijk heeft deze
omissie geleid tot de oprichting van NedSEK in 2015, en zodoende
ook deze haventocht met dit verslag als gevolg.

Figee loopkat. (Foto: Gerard Jacobs)

Bovenstaande foto is een loopkat als overblijfsel van een electrisch
aangedreven bovenloopkraan welke dienst heeft gedaan in de
krachtcentrale, opgesteld in de lobby van het hotel brasserie Stroom
en onder het uitzicht naar buiten ...

Hoe het verder ging
In 1997 was voor het hele gebied al een stedenbouwkundig masterplan vastgesteld waarvan het pakhuis St. Job deel uitmaakte. In 1999
wordt een besloten prijsvraag uitgeschreven. De winnaar ontwierp
een gigantisch woon-werkgebouw met grootse uitbreidingen òp het
dak nota bene. Het plan voorzag bovendien niet in een sluitende exploitatie.
De Rotterdamse partyscene zou het gebouw in gebruik nemen, dit
leidt uiteindelijk tot veel belangstelling voor het gebouw en in 2005
zal het gebouw ingericht worden als woon-werkgebouw. Helaas
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Zo zag de Lloydstraat er uit aan de landzijde van pakhuis St.Job het laatste gebouw
is nu Hotel Brasserie Stroom. (Foto: Ed Schulte)

Zicht op het Jobsveem vanaf het water (Foto: Ed Schulte)

Met een laatste blik op het 'nieuwe' Jobsveem vertrekken we met de
Waterbus weer naar café-restaurant Courzand op Heijplaat waar we
die ochtend vertrokken zijn en onze auto's geparkeerd staan. Op
weg naar huis om het boek "Haal op die Hijs" af te maken dat op het
symposium "Kranen met Haken en Ogen" in november gepresenteerd zal worden. Zo zijn we als bestuur van NedSEK altijd bezig met
ons kranenerfgoed.
Rotterdam, maart 2019.
Tekst: Gerard Jacobs
Eindredactie: Giel van Hoof
Vormgeving: Ed. Schulte

Vanuit Hotel Brasserie Stroom ziet St.Job er zo uit in zijn nieuwe functie als woonwerkgebouw. De hijsdeuren zijn vervangen door Franse balcons (Foto: Ed Schulte)
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