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aanleiding
Voorjaar 2014 besloot een actieve groep van zo’n 25 buurtbewoners 

samen een initiatief te starten om deze historische kraan als 

industrieel erfgoed te behouden in en voor de wijk.  Hiervoor is 

vervolgens in september 2014 als rechtspersoon Vereniging Paard 

van Noord opgericht. Deze brede groep buurtgenoten, wonend  en 

werkend rondom de kraan, zet zich op vrijwillige basis professioneel 

in voor behoud van de kraan als ontmoetingsplek en sociaal cement 

tussen de omliggende buurten. Inmiddels telt Vereniging Paard van 

Noord al meer dan 300 leden.

In dit haalbaarheidsonderzoek & PvE Paard van Noord is de 

haalbaarheid van het weer oprichten van de kraan onderzocht. Dit 

resulteert uiteindelijk in het Programma van Eisen dat nodig is om de 

kraan daadwerkelijk weer overeind te krijgen. Het PvE beperkt zich 

ook tot het weer oprichten en gebruik van de kraan, het gaat niet in 

op het gebruik van de omgeving. 





historie
De originele zwenkrand werd boven op het portaal bevestigd.

In 1977 nam Mebin de Van Baarsen Betonfabriek over, exclusief de 

schepen en de kraan. Deze werden vervolgens in 1982 

overgenomen. Ook de firma Mebin gebruikte de kraan als betonk-

raan. Complete wijken (Molenwijk, Banne, Nieuwendam-Noord) zijn 

opgetrokken uit het zand en grind dat de kraan heeft overgeslagen 

vanuit de schepen op het Zijkanaal I, richting de betonfabriek.

In 2008 kwam de levensduur van de betonfabriek ten einde en is de 

kraan door de Gemeente Amsterdam gekocht en gedeeltelijk gede-

monteerd. De kraan werd in het zand gelegd en daar, op het terrein 

van nieuwbouwwijk De Bongerd ligt nu het portaal, het machinehuis, 

de toren en de giek te wachten op een nieuw leven als icoon in de 

vorm van een visuele verwijzer naar het verleden van deze buurt en 

verbinder met de NDSM via de zichtlijn naar de Faraldakraan.

Voor meer informatie over de kraan als historisch waardevol 

industrieel erfgoed object verwijzen we naar de waardestellings 

rapportage uit 2014 met als titel “P.M. Duyvis 4 tons grijperskraan 

van de Mebin in Amsterdam-Noord”, opgesteld door Gerard Jacobs 

namens Stichting Erfgoed Kranen .

(online beschikbaar via http://www.paardvannoord.nl/over-de-kraan/).

De betonkraan was vroeger belangrijk voor de bouw van een groot 

deel van Amsterdam-Noord. Vereniging Paard van Noord heeft met 

hulp van Stichting Erfgoed Kranen historisch onderzoek gedaan naar 

de bouw en het gebruik van de kraan.

De kraan is tussen 1956 en 1959 gebouwd in Koog aan de Zaan door 

de firma P.M. Duyvis. Opdrachtgever voor de bouw en eigenaar van 
de kraan was de Van Baarsen Betonfabriek te Velzen. De kraan is 

42 meter hoog en is tijdens de bouw in grote delen vanuit Koog aan 

de Zaan per schip naar Velzen vervoerd en daar verder afgebouwd. 

Omdat de kraan uitsluitend voor de overslag van kolen bestemd was, 

stond hij in Velzen op een vaste plaats. In de jaren ’60 is de kraan op 

een rijdend portaal geplaatst. Vandaar dat het portaal een heel 

andere bouwstijl heeft als de kraan, deze is helemaal geklonken en 

het portaal is gelast met daarop de originele geklonken zwenkrand.

In 1969 werd de kraan verkocht aan de firma Van Baarsen, die hem 
ging gebruiken voor de overslag van zand en grind bij de 

betonfabriek aan het Zijkanaal I in Amsterdam Noord. 

Hier werd de kraan op een kraanbaan gezet die evenwijdig liep aan 

het kanaal. Er kwam een circa 4 meter hoog portaal met elektrisch 

aangedreven wielstellen.





lokatie-afweging

3400 2600

6000

3500

optie 3  in water 

12
00

22
00

31
31

7

6000

7112

3400 2600 6000

3500

optie 2 kraan op kade 

12
00

30
00

31
43

7

3400 2600

6000

3500

optie 1 kraan half in water 
12

00 22
00

31
31

7

6000

In het Stedenbouwkundig plan en hetv Bestemminsplan voor de 

Bongerd is de lokatie voor de kraan opgenomen aan het water als 

beeindiging van het groene wigvormige park ter plaatse. De 

speelplekken in dit parkje en de openbare ruimte rondom de kraan 

kunnen met elkaar worden verbonden. 

Voor de exacte plaatsing van de kraan zijn drie opties onderzocht:

Optie 1: kraan half in het water, half op de kade

De optie kraan half in het water, half op de kade omvat plaatsing op 1 

spoor op de kade naast de kadeconstructie van 3,5m, en op 1 spoor 

in het water. Hierbij wordt het fundament geplaatst over de bestaande 

kadeconstructie heen en staat hier los van. Dit beperkt de technische 

risico’s en kosten. Door de kraan deels op het land te plaatsen is dit 

gunstig voor de stabiliteit van de fundering.

Optie 2: kraan volledig op de kade

De optie kraan op de kade valt af vanwege technische risico’s, het 

plaatsen van de kraan op de bestaande kade is niet mogelijk. Een 

fundering door de bestaande kade is namelijk zeer moeizaam. 

Plaatsing volledig op de wal belemmert het gebruik van fietsstrook en 
voetpad.

Optie 3: kraan volledig in het water

De optie volledig in het water is technisch mogelijk, maar vereist extra 

stabiliteitsvoorzieningen. Door plaatsing volledig in het water worden 

de gebruiksmogelijkheden van de kraan als uitvalsbasis voor sociale 

activiteiten sterk beperkt.

Conclusie: gezien vanuit kostenoverwegingen, het beperken van risi-

co’s, de technische mogelijkheden en beperkingen van de specifieke 
locatie, en ruimtelijke inpassing heeft optie 1 de voorkeur. Daarom is 

optie 1 uitgangspunt voor de verdere uitwerking van dit Programma 

Van Eisen. 





co creatie 
van de kraan blijven.  En zo middels Vereniging Paard van Noord 

de kraan als uitvalsbasis gebruiken voor activiteiten die de binding 

vergroten tussen de verschillende bewoners in de wijken rondom de 

kraan. Deze activiteiten vinden vooral onder de kraan plaats waarbij 

het motorhuis dient als incidentele vergaderruimte en facilitaire plek 

voor de op het maaiveld te organiseren activiteiten.  Bij deze 

activiteiten werken we graag samen met Gemeente Amsterdam 

(stadsdeel Noord) als fysieke eigenaar van de kraan als historisch 

icoon.

Strategische samenwerking, overzicht van alle partijen met wie 

overleg is gevoerd:

- Cordaan

- Over ’t IJ festival

- Cultuurtafel Noord

- Bewonersvereniging WBK en de Bongerd

- De Bongerd Groen

Vereniging Paard van Noord is in het voorjaar van 2015 gestart met 

de eerste voorbereidende activiteiten voor de restauratie van de 

kraan. We hebben een aantal klusrondes georganiseerd waarbij 

we de tijdelijke locatie van de kraan hebben opgeruimd en ingericht 

voor promotieactiviteiten in de zomer. Om erosie-vandalisme tegen 

te gaan, hebben we provisorische herstelwerkzaamheden aan het 

machinehuis verricht in de vorm van het aftimmeren van vernielingen. 

Ook hebben we als vereniging de herbouwplannen uitgewerkt en 

cofinanciering gezocht (zowel in de vorm van subsidies als 
sponsoring in natura door bouwende en adviserende partijen).

Het is niet de bedoeling dat Vereniging Paard van Noord juridisch 

eigenaar van de kraan wordt. Dat is financieel-juridisch zowel niet 
haalbaar als ook niet wenselijk. Wel wil Vereniging Paard van Noord 

met alle betrokken bewoners graag als collectief geestelijk eigenaar 





totstandkoming PvE
Het Programma van Eisen heeft als basis gediend voor een haal-

baarheidsonderzoek voor de herplaatsing en herbestemming van de 

kraan Paard van Noord. Bureau Monumentenzorg en Archeologie 

Amsterdam heeft hiervoor een herbestemming-subsidie ter 

beschikking gesteld aan Vereniging Paard van Noord.

Het onderzoek voor dit Programma van Eisen is uitgevoerd door 

XOOMlab (Joost Vorstenbosch), een netwerkorganisatie van 

ontwerpers in samenwerking met Aram Leeuw, specialist in indus-

trieel ontwerp en belevingsontwerp. Zij werken in dit onderzoek 

samen met buurtgebonden experts in het team bouw van Vereniging 

Paard van Noord. Daarnaast wordt technische expertise geleverd 

voor de herbouw van de kraan door Royal Wiener Duyvis BV (de 

nieuwe naam voor Machinefabriek Duyvis), de oorspronkelijke 

bouwer van de kraan die samen met Stichting P.M. Duyvisfonds een 

belangrijke sponsorbijdrage levert. Voor het fundament hebben een 

drietal bedrijven onbezoldigd expertise geleverd: Tentij Constructeurs, 

Schoorl Montagebouw en PK Waterbouw.





varianten fundament 
Er zijn twee verschillende typen fundament doorgerekend: een 

fundering in beton (door aannemer Van der Leij) en een fundering in 

staal (door PK Waterbouw en Schoorl Montagebouw met een con-

structieberekening door Tentij). De fundering in beton geeft een forse 

kostenpost. Dat dit ook goedkoper kan, bewijst de geoptimaliseerde 

fundering in staal met ronde buispalen. Voor de verdere 

uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek is vervolgens een 

fundering in staal als uitgangspunt genomen, omdat dit financieel de 
meest haalbare optie is.





twee varianten herbouw kraan
2. Nieuwe situatie: ook toegang tot het stuurhuis en inspectieplatform

In overleg met Royal Duyvis Wiener BV en op basis van hun ervaring 

lijkt de toegang van het stuurhuis en inspectieplatform niet goed 

mogelijk voor publiek. Alleen onder begeleiding van opgeleide per-

sonen lijkt beperkte toegang mogelijk.

 

Voor de op de veilige toegang naar het motorhuis zijn er twee opties 

denkbaar, bepaald in het eerste overleg met adviseurs van Royal 

Duyvis Wiener BV die zijn uitgewerkt op de volgende pagina’s.

Op basis van de input van de vereniging worden twee ruimtelijke 

ontwerpen gemaakt voor van de kraan: gekeken wordt naar flexibel 
gebruik van de twee binnenruimtes in de kraan (het motorhuis en het 

stuurhuis) en de omgangen/trappen. 

Voor het PVE is de vraagstelling: welk gebruik voor de kraan als 

buurtplek is er mogelijk? 

De buurtplek wordt voornamelijk onder de kraan gerealiseerd, 

waarbij het motorhuis dient als plek voor Vereniging Paard van Noord 

om incidenteel te vergaderen en als uitvalsbasis (bijvoorbeeld als 

opslag van spullen) voor het faciliteren van de plek onder en rondom 

de kraan als locatie voor sociale activiteiten. Het motorhuis wordt 

daarmee geschikt gemaakt voor licht gebruik. Buurtactiviteiten met 

grote hoeveelheden aanwezigen vinden beneden plaats. 

0. Bestaande situatie 

Het motorhuis is nu toegankelijk via twee steile inspectietrappen en 

een80 cm brede omgang op circa 4.4 m hoogte. De omgang is qua 

constructie in slechte staat en (te) minimaal gedimensioneerd. De 

toegang tot het stuurhuis en platform is middels een steile 

inspectietrap van circa 600mm breedte naar het niveau 9 meter en 

12.5 m. 

1. Nieuwe situatie: toegang tot het motorhuis

Doel is het motorhuis als buurtgebouwtje op een aantal momenten 

per jaar toegankelijk te maken voor de verenigingsleden. Dit betekent 

dat het motorhuis niet altijd open en toegankelijk is maar dat met een 

sleutel toegang gekregen kan worden. Om het motorhuis als buurt-

gebouwtje geschikt te maken, kan via de nieuwe fundering een 

nieuwe trap worden geplaatst naar het niveau van de omgang 

rondom het motorhuis.





variant A bestaande omgang
Handhaven van de bestaande omgang: herstellen van de bestaande 

omgang van 80 cm breedte met een toegang tot het motorhuis. Het 

motorhuis ligt nog circa 1.550 mm boven het niveau van de 

rondgang. Deze is te bereiken via een steil bestaand trapje. Ook de 

bestaande omgang moet constructief verzwaard worden en het 

hekwerk verhoogd tot 1 meter met een doorvalbeveiliging.



OPTIE A: 
- rondgang 80cm
- hoogte fundament 180cm boven kade (2900cm+NAP)
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variant A bestaande omgang
OPTIE A: 
- rondgang 80cm
- hoogte fundament 180cm boven kade (2900cm+NAP)
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variant B vernieuwde omgang
Vernieuwen en verbreden omgang: Door de omgang te vernieuwen 

en te verbreden naar circa 2.2 m breedte ontstaat meer omloop 

ruimte conform veilige toegang en brandveiligheid en ontstaat er 

ruimte voor reguliere trapjes naar het motorhuis. Door het 

vernieuwen van de omgang kan deze ook op een iets hoger niveau 

(350 mm hoger) aan de bestaande stalen sokkel worden bevestigd 

op circa 4.75 meter, waardoor het hoogteverschil tussen omgang en 

sokkel wordt gereduceerd tot 1.2 meter. Door de verbreding van de 

omgang is ook een 2e vluchtroute mogelijk vanuit het motorhuis.
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variant B vernieuwde omgang
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plattegrond situatie
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plattegrond machinehuis



gebruik kraan
Inrichting motorhuis, omgang en gebruik maaiveld als buurtplek

Het motorhuis heeft een beperkt oppervlak (circa 6 x 3,5 meter) en 

wordt eenvoudig ingebouwd met een betimmering en isolatie aan 

de binnenzijde. Er zijn twee schuifdeuren naar buiten en er wordt 1 

raam op de kop geplaatst voor daglicht. In het motorhuis is een toilet, 

pantry en bergkast tegen de achterwand. De omgang functioneert 

als balkon en is afsluitbaar. De plek onder de kraan op het maaiveld 

wordt incidenteel gebruikt als uitvalsbasis voor buurtbijeenkomsten.





bouwkosten & co-financiering
Cofinanciering
Door Vereniging Paard van Noord zijn in de eerste helft van 2015 

30.000 euro aan subsidies en bijdragen bijeengebracht om de kraan 

te herplaatsen op locatie (zie bijlagen toezeggingen).

Beheerkosten
De jaarlijkse beheerkosten van de kraan (inspectie, beperkt onder-

houd) worden door gemeente en Royal Duyvis Wiener geschat op  

2000-3000 euro. Daarnaast is een tienjaarlijkse onderhoudsbeurt 

qua schilderwerk noodzakelijk. Dagelijks beheer, toezicht en schoon 

houden van het Motorhuis gebeurt onder coördinatie van vrijwilligers 

van Vereniging Paard van Noord. 

Herbouw en kosten
Voor de beschreven varianten is een globale kostenraming 

opgesteld. 

Fundament in staal 
De kosten voor het nieuwe fundament zijn doorgerekend door de 

combinatie van Tentij constructeurs, Schoorl montagebouw en PK 

waterbouw.

De kosten voor het plaatsen van de stalen toegangstrap zijn nog 

niet nader in beeld gebracht. Voor de stalen trappen zijn een viertal 

vluchttrappen beschikbaar gesteld door een ondernemer uit de 

buurt.

Herbouw en herstel kraan
Door Royal Duyvis Wiener BV is een offerte uitgebracht voor herstel 

en herbouw van de kraan op het nieuwe fundament, inclusief 

engineering-kosten. De verbrede omloop en trap zijn maar ten dele 

opgenomen.

Inrichting motorhuis
Er is een post opgenomen van Euro 10.000 voor wind-waterdicht 

maken ad Euro 10.000 voor het motorhuis. Inrichting van het 

motorhuis gaat uit van eigen middelen en inzet door de vereniging.

Bijkomende kosten 
De raming van de bijkomende kosten variëren nog, afhankelijk welke 

gemeentelijke kosten worden meegenomen. Het aansluiten van de 

kraan op de omgeving, het beheer en onderhoud en de aanleg van 

kabels en leidingen is buiten deze kostenraming gehouden. 



planning & procedure   
De planning gaat uit van een doorlooptijd voor voorbereiding en 

uitvoering van circa een half jaar na moment van bestuurlijke beslu-

itvorming. Gezien de voortgang van de woningbouw in nieuwbou-

wproject De Bongerd in fase 3 is een herplaatsing in het voorjaar 

van 2016 dan ook wenselijk.

Voor de vergunningsaanvraag is een reguliere omgevingsvergunning 

vereist. Daarnaast moet een Watervergunning worden aangevraagd 

voor bouwen aan en in het water.



 PVE   
Voor de locatie van de kraan is de plaatsing van de kraan conform 

optie 1 op twee stalen sporen, half op het land en half op het water, 

het meest gunstig. 

Conclusie voor de aanpak van de kraan is dat variant B, de aanpak 

van de kraan met verbrede omloop, het meest recht doet aan het 

veilig en toegankelijk gebruik van de kraan als buurtplek voor de 

Vereniging Paard van Noord. 

Samenvatting PVE Paard van Noord

- Locatie van de kraan half op het land, half in het water

- Fundament in staal

- Plaatsing trappen naar verbrede omgang 

- Gebruik van de kraan door Vereniging Paard van Noord voor 

culturele en maatschappelijke activiteiten. Hierbij is alleen het 

motorhuis algemeen toegankelijk, het stuurhuis is vanwege 

veiligheidseisen niet toegankelijk voor publiek.

- Aanpak van de kraan conform variant B met verbrede nieuwe 

omgang

- Aansluiting van de kraan op kabels en leidingen: water, riool en 

elektra

- Openbare verlichting in de kraan voor het aanlichten bij nacht

- Flexibel gebruik van de openbare ruimte onder de kraan voor 

buurtbijeenkomsten

- Eigendom en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de kraan 

ligt bij de gemeente.



www.paardvannoord.nl

https://nl-nl.facebook.com/paardvannoord


