[MEER DAN]
750 JAAR HAVENKRANEN
IN ANTWERPEN
[1263 – 2013]
In 1263 was er voor het eerst sprake van een kraan
in de haven van Antwerpen. De Scheldestad was
een van de eerste Europese steden waar een kraan
werd opgericht. En Antwerpen is de enige stad die
deze dienstverlening gedurende de volgende 750
jaar zo goed als ononderbroken heeft verdergezet.

MONUMENTAAL TECHNISCH ERFGOED
De kranen van Antwerpen werden eeuwenlang
met mankracht aangedreven, en evolueerden
sinds het einde van de negentiende eeuw razendsnel mee met de technologische ontwikkelingen:
stoom, waterdruk, elektriciteit…
Toen de stad in 1974 de hydraulische havenwerktuigen buiten bedrijf stelde, besliste ze om een
‘technologisch archief’ of een museumcollectie van
havenkranen aan te leggen. Het MAS beheert op
dit moment de grootste en meest diverse museale collectie havenkranen ter wereld: 18 kranen van
15 verschillende binnen- en buitenlandse constructeurs. De meeste kranen zijn beschermd als monument. Vlotkraan 9 is beschermd als varend erfgoed.

Bestel hier het boek
“750 jaar havenkranen in Antwerpen”.

LEES MEER
Het boek “750 jaar havenkranen in
Antwerpen” brengt voor het eerst
de geschiedenis van de kranen in
beeld. Specialisten beschrijven de
evoluties in kranen- en havenbouw
en de essentiële schakelfunctie van
de kranen tussen kaai en schip. Het
boek is rijk geïllustreerd met havenfoto’s, plans en tekeningen waarvan de meeste nooit eerder werden
gepubliceerd.

De historische havenkranen vormen een vanzelfsprekend monumentaal patrimonium voor de havenstad Antwerpen. De kranen van de Antwerpse
haven bepalen mee het beeld en de identiteit van
de havenstad. Met hun fascinerende silhouetten
markeren ze de overgang tussen water en land,
tussen stad en haven.
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HANDKRANEN IN DE HAVEN
Tussen 1835 en 1884 installeerde de stad 7 ijzeren handkranen aan
de kaaien. Ze waren erg krachtig en konden 4 tot 40 ton heffen.
Dat was nodig om grote steenblokken, stoomketels en andere
machine-onderdelen te kunnen tillen.
De eerste handkranen stonden opgesteld aan het Bonapartedok en
het Willemdok. De laatste handkraan werd nog af en toe gebruikt
tot op het einde van de twintigste eeuw.

MET HAND EN TAND
De zoektocht naar betrouwbare ijzeren kranen was
moeilijk. In het begin hadden ze regelmatig af te
rekenen met breuken en andere mankementen.
De eerste handkraan moest worden ingevoerd uit
Engeland. Later gingen ook Belgische metaalbedrijven kranen bouwen.
Het paradepaardje onder de handkranen was een
40-tonskraan aan de oostkaai van het nieuwe Kattendijkdok. Ze werd in 1869 gebouwd door Cail,
Halot & Cie uit Molenbeek. Met acht kraanmannen aan de zwengels kon deze kraan een lading
van 40 ton met een snelheid van acht tot tien centimeter per minuut heffen.
De handkranen konden de groeiende trafiek in de
haven onmogelijk volgen. Ze werkten traag en waren niet verplaatsbaar. Vanaf de jaren 1860 ging
men op zoek naar modernere kranen, die bij voorkeur door een centrale energiebron werden aangedreven: stoom, perslucht of waterdruk.

Bestel hier het boek
“750 jaar havenkranen in Antwerpen”.

STUCKENHOLZ
De laatste handkraan werd in 1884
geleverd door de Duitse constructeur Stuckenholz. Het was een verrijdbare 15-tons montagekraan,
bestemd voor de droogdokken. In
1912 werd de kraan opgesteld op
een vaste sokkel aan het Lobroekdok, waar ze steenblokken laadde
en loste. In 1952 verhuisde ze nog
een keer naar het ‘nieuwe’ Lobroekdok, waar ze bleef staan tot 2008.
Na een grondige restauratie kreeg
ze een definitieve standplaats aan
de voet van het MAS.
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DRIJVENDE KRANEN
Vanaf 1903 werden drijvende kranen ingezet om bulkgoederen
over te slaan in de Antwerpse dokken. Zeeschepen konden midden
in een dok aan een meerboei aanmeren en vlotkranen brachten
met behulp van grijpers de lading over in of uit lichters. In 1940
was de vloot uitgegroeid tot 14 vlotkranen met een hijsvermogen
van 3,5 tot 10 ton. Ze werden allemaal aangedreven door stoom.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er nog 13 nieuwe drijvende
grijperkranen bij.

VLOTKRAAN 9
Vlotkraan 9 werd in 1948 samen met vijf andere
vlotkranen besteld als herstel van de oorlogsschade. Het ontwerp was gebaseerd op de Vlotkranen
15 en 16 die in 1938 waren aangekocht bij Boomse Metaalwerken. Het is opvallend dat men na de
oorlog toch nog voor stoomkranen koos, terwijl
al in 1928 de eerste drijvende graanzuigers met
dieselaandrijving in dienst kwamen.

Bekijk een filmpje
over de Antwerpse vlotkranen.

Dit type van vlotkraan was vooral ontworpen om
bulkgoederen te laden en lossen met behulp van
grijpers. Drie snelle stoommachines zorgden voor
de aandrijving om te hijsen en te rijden, te zwenken en te toppen.
Met een reikwijdte van 28 meter kon de vlotkraan
over de volledige breedte van een zeeschip reiken.
Grote zeeschepen waren toen 19 meter breed, de
limiet van het Suezkanaal. Bij kleinere zeeschepen
van 14 meter kon de kraan volledig over het schip
heen reiken, tot boven een lichter langszij of tot
op de kaai.

VAREND ERFGOED
Vlotkraan 9 was actief in de Antwerpse haven van 1951 tot 1983.
Sinds 2010 is ze door de Vlaamse
regering beschermd als varend erfgoed. Het is één van de laatste varende stoomtuigen in ons land en
één van de laatste drijvende stoomkranen in Europa.
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ZWARE LADINGEN
In de haven van Antwerpen is een zware vlotkraan onmisbaar.
Ze is nodig voor montagewerk, om sluisdeuren te lichten,
om uitzonderlijke zware ladingen te tillen en om bergingen
uit te voeren. Na de Eerste Wereldoorlog kwam daarom een
150-tonskraan in dienst, de zogenaamde ‘Grote Gust’. Vandaag is
er de varende hijsbok Brabo die ladingen tot 800 ton aankan.

GROTE GUST
Na de eerste Wereldoorlog kon de stad Antwerpen
een zware vlotkraan aankopen van de werf Gusto
Smulders in Schiedam. Ze was er besteld door
Rusland maar door de revolutie was de opdracht
niet nagekomen. De ‘Gustokraan’ kreeg spoedig
de roepnaam ‘Grote Gust’ ook al heette ze officieel ‘Vlotkraan 1’. Grote Gust had een stoomelektrische aandrijving. Een stoommachine dreef twee
dynamo’s aan die op hun beurt drijfkracht leverden voor de tien elektrische kraanmotoren.
Grote Gust werd in 1940 door de geallieerden tot
zinken gebracht. Na de oorlog bestelde de stad
een nieuwe 150-tonskraan bij de werf Gusto. Deze
tweede Grote Gust kwam in 1950 in dienst. Deze
vlotkraan was te vergelijken met haar voorganger.
Alleen gebeurde de aandrijving nu diesel
elektrisch. Grote Gust II werd in 1988 verkocht aan
een aannemer die de kraan nog tot 2006 bleef
gebruiken. In november van dat jaar zonk ze
tijdens werken aan de Kattendijksluis.

Bekijk een filmpje
over de Antwerpse vlotkranen.

BRABO
De hijsbok Brabo kwam in 1981
in dienst. De constructeurs waren
Cockerill Yards Hoboken en Boomse Metaalwerken. Met de twee 400tons hoofdtakels samen kan Brabo
lasten tot 800 ton hijsen. De kraan
zelf kan niet zwenken op de ponton,
maar dankzij twee Voight-Schneider
propellers kan Brabo zelf varen en
heel precies manoeuvreren.
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KRANEN
OP WATERDRUK
In de tweede helft van de
negentiende eeuw ging de
stad op zoek naar een systeem
om havenwerktuigen aan
te drijven met een centrale
energieverdeling. De keuze viel
op de hydraulische technologie
die in Britse havens op grote
schaal werd ingezet.
In pershuizen werd koud water
onder druk gezet en vervolgens
via ondergrondse leidingen naar
de werktuigen gepompt.

PERSHUIZEN
In een pershuis wordt water onder een druk van
50 bar gezet. Dat gebeurde aanvankelijk door een
stoomgedreven perspomp en een accumulator of
buffer. De pomp voert het water onder hoge druk
naar het accumulatorvat. Dankzij een verzwaard
deksel wordt het water onder druk bewaard in de
accumulator. Naargelang de kranen perswater verbruiken, pompt de perspomp nieuw water in de
accumulator.
In de haven van Antwerpen waren er verschillende
pershuizen. Het Noorderpershuis (1878) bediende
het gebied van de Bonapartesluis tot de Royerssluis. Het Zuiderpershuis (1882) werkte voor de
Scheldekaaien en de Zuiderdokken. Ook aan het
Amerikadok en bij het Felixpakhuis waren er
kleinere pomphuizen.
In 1910 waren er aan
het Noorderpershuis via
24 kilometer leidingen
de volgende havenwerk-
tuigen verbonden: 161
kranen, een hijsbok van
120 ton, een wagonlift,
12 bruggen, 35 kaapstanders, 10 sluisdeurmechanismen en de
hijstuigen in drie pakhuizen.

Bekijk een filmpje
over de hydraulische kranen.

WILLIAM ARMSTRONG
De hydraulische kranen en de
hydraulsiche accumulator waren
een uitvindingen van de Brit
William Armstrong (1810-1900). In
1847 stichtte hij zijn eigen bedrijf in
Newcastle-upon-Tyne dat behalve
kranen ook kanonnen en schepen
ging bouwen. Armstrong leverde
de eerste hydraulische uitrusting
voor de stad Antwerpen. Eén jigger
en een aantal kaapstanders van
Armstrong zijn nog bewaard in
Antwerpen.
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DE HYDRAULISCHE
KRANEN
Het herfvermogen van de
hydraulische kranen varieerde van
1 tot 120 ton. De verplaatsbare
kranen van 1 of 2 ton waren
het talrijkst. Er bestonden
verschillende types van. De eerste
zes kwamen in dienst in 1879 en
kregen een plaats aan het huidige
Willemdok. Daarna werden ook
de dokken en de Scheldekaaien
uitgerust met deze technologie.
In 1895 stonden er al 100
hydraulische kranen en in 1912
was het aantal opgelopen tot 335.

PIRAMIDEKRANEN, PORTAALKRANEN, …
De piramidekranen hadden de vorm van een afgeknotte piramide waarin een de draaibare giek was
opgesteld. Drie zware cilinders met kettingwielen
deden de kraan bewegen: één voor het hijsen en
twee om te zwenken.
De eerste portaalkranen werden in 1883 in gebruik genomen. Ze stonden over de spoorlijn opgesteld. Daardoor kon de kaai logischer ingericht
worden en het bespaarde energie want de giek
hoefde nu nog maar 90° te zwenken tussen schip
en trein in plaats van 360°.
De portaalpiramidekranen werden aangekocht
om ook hogere schepen te kunnen laden en lossen.
In de collectie van het MAS zijn twee hydraulische kranen bewaard: portaalkraan 111 (Union
Métallurgique, 1907) en portaalpiramidekraan 97
(La Meuse, 1912).

Bekijk een filmpje
over de hydraulische kranen.

WATERKRACHT VERSUS
ELEKTRICITEIT
Rond 1900 werd elektrische drijfkracht ingevoerd in Antwerpen en
vanaf 1907 braken de elektrische
kranen door. Na 1912 werden geen
nieuwe hydraulische kranen meer
aangekocht. In 1930 stonden er
evenveel elektrische als hydraulische kranen in de haven: 291 van
elk. Zeker voor het voorzichtig
manipuleren van kleinere lasten
hadden de hydraulische kranen hun
voordelen. De laatste exemplaren
bleven in werking tot 1974. Daarmee werd deze technologie hier
bijna een eeuw lang gebruikt!
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ELEKTRISCHE
KRANEN ONDER
STROOM
In de haven van Antwerpen
verschenen de elektrische kranen pas
10 jaar later dan in de concurrerende
havens Hamburg (1891) en
Rotterdam (1894). Er was wel
interesse voor elektrische verlichting,
maar de gasmaatschappij – die een
monopolie had – werkte de invoering
tegen. Elektrische drijfkracht kwam
er pas in 1903 met de elektrische
tram. Bij de invoering van elektrische
kranen hoorde ook het aanleggen
van een stroomverdelingsnet in de
haven.

VOORDELEN VAN ELEKTRISCHE KRANEN
Een elektrische motor gaf een draaibeweging met
een groot vermogen, wat voordien alleen door
molens kon geleverd worden. De stoommachines
met hun heen- en weergaande beweging hadden
afgedaan.
Elektrische motoren zijn licht, krachtig en eenvoudig in te bouwen. Het voedingsnet is eenvoudig
te installeren en heeft nauwelijks energieverlies.
Het toerental van de motoren kon relatief eenvoudig en soepel geregeld worden voor diverse snelheden.
Elektrische kranen waren bovendien niet gevoelig
voor vorst. In de strenge winter van 1893 lag de
haven – toen met honderden waterperskranen –
nog lange tijd stil.
Stap voor stap evolueerde ook het materiaal van
de kranen. Gietijzeren onderdelen maakten plaats
voor hoogwaardig staal. Ijzeren kettingen werden
vervangen door staalkabels, houten door staalplaat, klinknagels door lasnaden… Nieuwe technologieën zorgden voor nieuwe mogelijkheden,
maar vereisten ook nieuwe vaklui: lassers, elektriciens...

Bestel hier het boek
“750 jaar havenkranen in Antwerpen”.

AA45
Voor de uitrusting van de nieuwe
Noorderdokken verkoos de stad
elektrische kranen boven hydrau
lische. De elektriciteit werd geproduceerd door een privé
maatschappij, terwijl de stad
instond voor de omvorming ervan
en de verdeling in het havengebied.
Kraan AA45 behoorde tot de eerste
reeks van 40 van in het totaal 80
elektrische kranen voor de Noorder
dokken. De giek is niet verticaal
beweegbaar en heeft een vaste
reikwijdte van 14,50 meter.
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ELEKTRISCHE KRANEN:
ALSMAAR SNELLER, KRACHTIGER...
De collectie elektrische kranen op de Rijnkaai geeft een duidelijk beeld
van 50 jaar technologische evolutie. Snelheid, kracht en efficiëntie
moesten altijd beter. De AA-kranen hadden een vaste giek, uiteraard
een grote beperking bij het laden en lossen. Een eerste verbetering is
een verstelbare giek met draadstangen, zoals kraan BD158.

DE DRAADSTANGKRANEN
De kranen met een verstelbare giek kwamen er na
de eerste Wereldoorlog.
Het verstellen van de giek gebeurde met vertikale
draadstangen, aangedreven door een motor.
De draadstangkraan was ontworpen om de giek
alleen zonder last te verstellen. Het was een vooruitgang tegenover de vaste giek, maar werkte nog
niet zo vlot als een vluchtverstelling onder last zou
toelaten.

Bekijk een filmpje
over de elektrische kranen.

TOPKRANEN
Vanaf 1920 ontwierpen kraanbouwers mechanismen om de reikwijdte van de giek tijdens de beweging aan te passen, met de last in de haak. Dit
kraantype wordt topkraan genoemd. Topkranen
kunnen dichter bij elkaar werken, zelfs in hetzelfde scheepsruim, wat de snelheid van laden en lossen praktisch verdubbelde.
De grote uitdaging was om de last tijdens het toppen op gelijke hoogte te houden. Dat was essentieel voor de veiligheid.
Op dat moment was de topkraan een innovatief
type waarvoor iedere constructeur een eigen concept had ontwikkeld en gepatenteerd. Het havenbestuur volgde deze evolutie op de voet.
De unieke reeks topkranen aan de Rijnkaai geeft
een duidelijk beeld van de evolutie en de complexiteit van die systemen.
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ELEKTRISCHE KRANEN IN TRANSFORMATIE
In de jaren 1950 zette een nieuwe schaalvergroting zich in. Schepen werden
groter en er werden bredere voorkaaien voorzien om meer goederen neer te
leggen. De havenkranen volgen die evolutie: eerst door grotere en zwaardere
constructies, vervolgens zorgen nieuwe technieken voor een kentering in de
kraanbouw.

VAN A- TOT M-KRANEN:
EEN VERGELIJKENDE TABEL
Fase Periode

Bekijk een filmpje
over de elektrische kranen.

Type

Eerste
kenletter

Aantal
kranen

Max.
hijslast

Reikwijdte

Lastmoment

Spoorbreedte

Hoogte

Productie

1

1907-23

vaste giek

A

110

2-2,5 t

14-14,75 m

28-36,87 tm

5m

14-17,5 m

100-150 t/shift

2

1923-25

draadstang

B

90

3t

16 m

48 tm

5m

20 m

150-200 t/shift

3

1925-30

topkraan

C, D, E

124

3t

16-19,75 m

48-58,5 tm

5m

19-26,75 m

200-350 t/shift

4

1930-63

topkraan

D, G, H, I, J, K

99

3/5/6 t

40/21 m

100/105 tm

9m

43,4 m

400-600 t/shift

L

30

5t

32/22 m

96/110 tm

6m

31,5 m

400/600 t/shift

M

18

12/27 t

42,5/23,5 m

510/635 tm

6 of 11 m

43,5 m

1400-2800 t/shift

5

1978-80

topkraan

VAN ZWARE MASTODONTEN
NAAR RANKE REUZEN...
In 1944 installeerde het Britse leger 9 kranen van
een nieuw ontwerp in de haven. Deze GA-kranen
van Stothert & Pitt hadden een torenconstructie
boven de machinekamer. Door de tegengewichten
aan de toren op te hangen, en de hijskabel drie
keer tussen de toren en de giektop te laten lopen,
kon de giek een stuk lichter gemaakt worden.
De IA-kranen die de Belgische constructeur in 1952
bouwde, hadden wel 5 ton hijskracht en tot 36
meter reikwijdte, maar het waren ook dure en
zware mastodonten van 135 ton.
Radicaal vernieuwend waren de HA-‘kokerkranen’
van de Duitse kraanbouwer Demag uit 1954. Ze
waren opgebouwd uit gelaste kokers, hadden hun
tegengewicht in de poten en portaal en boven
bouw waren met een dubbel kogellager aan
elkaar verbonden.
De M-kranen, in de jaren ’80 aangekocht, hadden
een hijskracht van 27 ton en een reikwijdte tot 42,50
meter. Het waren de laatste havenkranen op rails.
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RESTAURATIE EN ONDERHOUD
Vanaf 1974 kwamen de eerste havenkranen in de museumcollectie.
In 2002 werden de kranen als monument beschermd, wat restauratie
mogelijk maakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid.
In een eerste fase krijgt elke kraan een grondige schoonmaak,
en worden de staalconstructie en de houten cabines hersteld en
herschilderd. Zo zijn de kranen terug toonbaar, veilig en bestand
tegen verdere aftakeling. Deze fase startte in 2008.
In een tweede fase wordt het mechanisme gerestaureerd: motoren,
elektrische uitrusting, draaiende delen, lieren, kabels, ...
Het is de bedoeling om in de toekomst demonstraties te kunnen
geven van de technologie uit de voorbije 100 jaar.
Kranen terug in werking brengen is erg complex. Verouderde
machines voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen van vandaag.
En kranen in bedrijf houden, al is het maar voor demonstratie, vergt
heel wat jaarlijkse kosten voor onderhoud, energie en keuringen.

VRIJWILLIGERS
Om de kranencollectie ook in de toekomst in stand
te houden, heeft het MAS altijd een sterke groep
vrijwilligers nodig. Meld je aan indien je wil en kan
bijdragen.

Steun de kranen van Antwerpen!
Meld je aan als vrijwilliger voor de havenkranen: vrijwilligers@stad.antwerpen.be

Werk Vormm

SPONSORS
Bedrijven of personen kunnen steunen met technische of logistieke ondersteuning, of met een financiële bijdrage. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar op de projectrekening BE10 0000 0000 0404
van de Koning Boudewijnstichting, met gestructureerde mededeling ***128/2748/00018***.
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