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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als varend erfgoed
van de Stadsgraanzuiger 19
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot beschermmg van varend erfgoed, art1kel 4,
geWIJZigd biJ het decreet van 9 me1 2014;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Reger~ng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Reger~ng, artikel 6,1 °;
Gelet op het mm1ster1eel beslult van 4 december 2017 tot voorlopige beschermmg als varend
erfgoed van de Stadsgraanzuiger 19;
Gelet op het fe1t dat er geen bezwaren ZIJn mged1end door de e1genaar of de gebruiker;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Stadsgraanzuiger 19 aantoont;
Overwegende dat de Stadsgraanzuiger 19 als varend erfgoed h1stor1sche waarde bezit d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De StadsgraanzUiger 19 getwgt van enkele IngriJpende ontwikkelingen op het emde van de
negentlende eeuw en aan het begm van de twmt1gste eeuw. De enorme toename van de
aanvoer van graan vanu1t onder andere de Veremgde Staten en Oost-Europa vanaf 1870 en
de n1euwe generatle van vrachtschepen zorgde voor een probleem biJ de overslag van het
graan. De overslag van zeeschepen op bmnenschepen m de haven van Antwerpen vorderde
te traag en was arbe1dsmtens1ef. Daarom werd er Uitgekeken naar technologische
mogeliJkheden om de overslag te versnellen. Vanaf het emde van de negentlende eeuw
leverden graanzulgers op driJVende pontons als technologische vern1euwmg een oplossmg
voor de overslag van lichte en korrelige bulkgoederen zoals graan. Aldus IS de
Stadsgraanzuiger 19 een levende getu1ge van de sterke groei van de graanmvoer 1n de haven
van Antwerpen. Bovendien getu1gt de Stadsgraanzuiger 19 van de voortdurende zoektocht
van de Antwerpse haven naar meuwe technologie. Het stadshavenbedriJf van Antwerpen
mvesteerde net als de haven van Rotterdam m dergeliJke technologie. Het eerste voorstel m
1883 om graanzulgers m te zetten 1n de haven van Antwerpen zorgde voor een oproer van
de havenarbeiders op de Grote Markt. Tussen 1910 en 1933 kocht de stad Antwerpen 1n
totaal 24 graanzwgers aan. De Stadsgraanzuiger 19 werd 1n 1927 door de haven m gebrwk
genomen en bleef tot vooraan de Jaren 1980 1n d1enst als een van de laatste graanzulgers
van het Antwerpse havenbedriJf;
Overwegende dat de Stadsgraanzuiger 19 als varend erfgoed mdustr1eel-archeolog1sche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De man1er waarop de Stadsgraanzuiger 19 werd mgezet en het hele procedé 1s afleesbaar 1n
al ZIJn elementen: het ponton, de toren en de mstallat1es voor het verhalen van het ponton
en de mstallat1e voor het opzu1gen, het wegen en overslaan van het graan. Het IS de en1ge
nog bestaande h1stor1sche en werkende graanzuiger 1n de havens van Antwerpen en
Rotterdam en mogeliJk zelfs m Europa. Aldus IS het een bultengewoon en umek stuk;
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Overwegende dat de Stadsgraanzwger 19 als varend erfgoed technische waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De Stadsgraanzuiger 19 1s een voorbeeld van de technologische vooruitgang mogeliJk
gemaakt door de mtroduct1e van stoom. De stoomketel produceert stoom d1e een compound
stoommachme m beweging zet. De stoommachme dnJft twee enorme vacuumpompen aan
d1e door onderdruk een luchtstroom ereeren waarmee graan door middel van zu1gle1dmgen
u1t het ru1m van zeeschepen wordt gezogen. Het 1s belangnJk als een zeldzame werkende
stoommach me,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 5 van het decreet tot beschermmg van varend erfgoed
van 29 maart 2002, geWIJZigd biJ de decreten van 10 maart 2006 en van 9 me1 2014, wordt
de Stadsgraanzuiger 19 defm1t1ef beschermd als varend erfgoed.

De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van het voorlopig beschermde goed wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°

2. §1. Het beschermde varend erfgoed heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
mdustneel-archeolog1sche waarde;
technische waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het varend erfgoed ZIJn:
De Stadsgraanzuiger 19 staat op een ponton dat m 1926-1927 op de scheepswerf Cockenll
m Hoboken werd gebouwd. Het ponton 1s 30 meter lang en 10,45 meter breed. De diepgang
meet ongeveer 2 meter en de holte 3,30 meter. Het ponton heeft een waterverplaatsmg van
560 ton. De huidplaten ZIJn geJoggeld geklonken (ZIJkant van één van de aansluitende
huidplaten 1s omgebogen zodat de hwd volledig vlak IS aan de bultenZIJde ondanks de
overlappmg m de zone met de klmknagels) en bevestigd aan de spanten. In het midden van
het ponton ZIJn op het vlak biJkomende versterkmgen aangebracht om de stoommachme te
funderen. V1er grote raamspanten dragen de toren. De hu1d IS op vele plaatsen gedubbeld
met gelaste staalplaten. Rondom het ponton ZIJn twee berghouten van 20 op 25 cent1meter
m e1k boven elkaar aangebracht. Voor- en achteraan het vaartuig IS een verschansmg van 80
centimeter hoogte m staal opgetrokken. De verstagmg van de mast IS aan de verschansmg
bevestigd. Op de verschansmg ZIJn diverse verhaalklampen gemonteerd. Voor- en achteraan
het vaartu1g hangt een anker. Op het voorschip staat een dav1t, d1e gebruikt kan worden om
een roeiboot op het dek te zetten. Op het achterschip 1s de dav1t verdwenen. Voor de
ve11ighe1d van de bemannmg 1s een reling met scepters voorz1en. Zowel voor- als achteraan
het ponton staat vandaag het opschnft Stadsgraanzuiger n° 19 Rotterdam.
Centraal op het dek staat de behu1zmg van de machmekamer, de zogenaamde
machmekamerkap. Daarboven vern]st de toren d1e rust op v1er poten. Aan de voorZIJde van
de machmekamer, op het voordek, staat de kap van de stoomketel, de zogenaamde koelkast.
Op het voor- en het achterdek bevmden z1ch elektnsche lieren voor de ankers en om het
ponton te verhalen. Aan stuurboordZIJde langs de koelkast staan een verhaallier met twee
verhaalklampen d1e gebrwkt kunnen worden om lichters te verhalen. Aan bakboordZIJde
bevmden z1ch achteraan de kombuis en vooraan de toiletten. Op het dek staan negen gelaste
bolders om het ponton te bevestigen aan andere vaartulgen of aan de kade. Op het achterdek
staan ZIJn twee koekoeken gemonteerd om daglicht tot m het verbliJf te knJgen. Op dne
plaatsen liggen platte lulken op het dek d1e toegang geven tot de onderliggende ru1mtes.
Vooraan het ponton aan stuurboordZIJde geeft een opbouw wt op een trap naar de voorpiek.
Achteraan het ponton geeft een opgebouwde mgang toegang tot de woonvertrekken. Aan
bakboordziJde kan v1a een deur m de toren de machmekamer betreden worden. Aan dezelfde
ZIJde van het ponton IS naast de koelkast een ladder bevestigd op het dek. D1e kan worden
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gebruikt om aan boord van een zeeschip te gaan. Op meerdere plaatsen staan draadhaspels
op het dek.
Benedendeks IS het ponton met schotten m VIJf compartimenten opgedeeld. Over het
volledige vlak IS als ballast m diverse diktes beton gestort. In de voorplek en de achterplek
z1t een kettingbak waarvan de kettmg v1a het kluisgat met een anker IS verbonden. Op 1edere
hoek van het vlak 1s een tank van 7 m 3 ketelwater aangebracht. In het achteronder IS het
schippersverbliJf mget1mmerd. De mdelmg en bet1mmenng 1s over de Jaren aangepast. V1a
een trap vanop het dek IS aan stuurboord ZIJde de slaapkamer van de schipper te bereiken.
Aan bakboordZIJde ligt het vertrek dat vandaag als refter wordt gebruikt. Het verbliJf heeft
ook een ru1mte voor bureauwerk d1e door de patroon van de Stadsgraanzuiger werd gebru1kt.
Verder naar voor liggen de mach me kamer en dan de ketelru1mte. In de voorplek was voordien
het verbliJf voor de matrozen en een atelier mget1mmerd. Vandaag IS het matrozenverbliJf
mgencht als een expos1t1eru1mte. De afwerkmg van de ru1mte 1s slechts deels ongmeel. De
ru1mte 1s bereikbaar v1a een deur m het schot tussen de voorplek en het ketelruim en met
een trap vanop het voordek.
In de ketelruimte staat de stoomketel d1e m 1965 m de StadsgraanzUiger 19 werd geplaatst.
Het gaat om een Schotse ketel met twee vuurgangen d1e m 1947 biJ Verschure & co m
Amsterdam werd geproduceerd met bouwnummer 294. Met een verwarmd oppervlak van
144m 2 kan 10 ton stoom per uur worden geproduceerd, wat een werkdruk van 8 bar oplevert
(maximale druk van 16 kg/cm 2 ). De stoomketel wordt s1nds 1973 met stookolie gestookt,
d1e m twee stookolietanks IS opgeslagen aan bakboord en aan stuurboord van de stoomketel.
De stookolietanks hebben een capac1te1t van 24 m 3 . In de ketelruimte staan verder nog een
werkbank en twee stroomgroepen. De eerste 1s een 6-CIIinder Deutz dieselmotor met een
Stamford generator. De tweede groep bestaat Uit een Faryman 2-CIIInder dieselmotor met
Stamford generator d1e enkel elektnc1te1t produceert voor de verllchtmg. De hele ketelruimte
IS overkapt met een zogenaamde koelkast op het dekn1veau.
In de machmekamer bevmdt z1ch het kloppende hart van de graanzuiger: de stoommachme
en de twee vacuumpompen. De verticale compound stoommachme werd m 1926 gebouwd
door G. Luther A.G. u1t Braunschwe1g. De machme levert een vermogen op 275 1pk biJ
ongeveer 110 omwentelingen per mmuut. Het bedn]fstoerental l1gt tussen 70 en 120
omwentelingen per mmuut. De mstallat1e 1s zo groot dat ZIJ op twee n1veaus 1s gemstalleerd.
Op het n1veau van het dek staan onder de machmekamerkap centraal de twee stoomc1lmders.
De hogedrukcilinder heeft een diameter van 440 millimeter en de lagedrukcilinder een
diameter van 760 millimeter. De cilinders hebben een slag van 500 millimeter. De twee
compound c1lmders laten de zulgerstangen op en neer bewegen. De op- en neergaande
bewegmg wordt omgezet m een roterende bewegmg door de krukas m de machmekamer
benedendeks. De krukas 1s lmks en rechts aangesloten op de ZUlgerstangen van de twee
vacuumpompen d1e op het dekmveau ZIJn gemonteerd onder de kap van de machmekamer.
Op de krukas 1s voorts een regulator aangesloten om de snelheld te beperken en een vliegwiel
om de krukas door het dode punt heen te helpen.
Ook de twee vacuumpompen werden gebouwd door het Du1tse bedn]f Luther. Ze hebben een
e1lmderd1ameter van 1310 millimeter en een ZUlgerslag van 600 m1ll1meter. De twee pompen
zUlgen lucht aan u1t het rec1p1ent bovenop de toren van de graanzuiger. De aangezogen lucht
wordt weggepompt naar de buitenlucht. Daardoor ontstaat er m de rec1p1ent een onderdruk
of vacuum: een druk d1e lager IS dan de druk van de buitenlucht. Om het drukverschil op te
heffen ontstaat er m de zuigerpiJpen een luchtstroom d1e het graan mee omhoog zuigt.
In de machmekamer aan stuurboordZIJde staat een condensor. De condensor werd eveneens
door Luther gebouwd. De afgewerkte stoom van de stoomcilinders komt m de condensor
terecht. Een circulatiepomp, d1e half onder de condensor 1s geplaatst, pompt koud water door
een groot aantal fiJne piJpen m de condensor. Daardoor condenseert de stoom en ontstaat er
een onderdruk van ongeveer 60 cm kwikdruk ( =21,3 hPa).
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De gecondenseerde stoom wordt door een natte luchtpomp, een type Edwards pomp
gebouwd door Luther, naar de warmwaterbak gepompt. Naast de natte luchtpomp staat een
voedmgspomp van het type plunJerpomp gebouwd door Luther. De voedmgspomp perst
water Uit de warmwaterbak onder hoge druk m de stoomketel.
Voorts staan m de machrnekamer aan de bakboordZIJde een kast, het elektnsch schakelbord
en een werkplaats. Aan stuurboordZIJde staan 1n de machinekamer nog een lenspomp,
ballastpomp en een door stoom aangedreven duplex algemene dienstpomp.
De machmekamerkap boven de stoommachme IS m dun plaatstaal vervaardigd. Er ZIJn twee
ramen met regenkappen voorz1en aan de achterZIJde van het vaartuig, één aan de voorZIJde
en v1er aan bakboord- en aan stuurboordZIJde. Aan de bakboordZIJde van de
machinekamerkap 1s een toegangsdeur aanwezig. Aan de achterZIJde van het de
machinekamerkap 1s een grote dubbele deur voorz1en. Er 1s een loopkat gernstalleerd d1e
toestaat om zwaar matenaal te takelen tussen de machmekamer en het achterdek. Boven de
stoomketel 1s een opbouw gemstalleerd d1e de koelkast wordt genoemd. Het gaat om een
stalen opbouw met deuren en kleppen aan de voorkant en aan de ZIJkant voor de verluchting
van het ketelruim. Aan de voorZIJde van de koelkast staat nog één van de twee ongmele
luchthappers. De stalen verluchtmgslu1ken aan de voorziJde ZIJn vervangen door een lange
koekoek. Bovenop de koelkast staat de schoorsteen.
De toren 1s een stalen vakwerkconstructie d1e op v1er poten op het dek rust. Vanop het dek
aan bakboordziJde le1dt een trap naar boven. Vanaf het n1veau van de weegkamer kan met
ladders verder tot 1n de top van de mast worden geklommen tot op ongeveer 30 meter hoogte
boven het dek. De mast bovenop de toren 1s eveneens een stalen vakwerkconstructie
waaraan de g1eken (ook bomen genoemd) Zijn bevestigd met hangerdraden. De g1eken
ondersteunen de v1er graanzuigleidingen d1e tot rn het ru1m van de zeeschepen worden
neergelaten. De hangerdraden worden gekeerd door blokken m de mast en ZIJn verbonden
met een contragewicht dat het gew1cht van de g1eken en ZUigbulzen grotendeels opvangt. D1t
laat toe om de g1eken met redeliJk l1chte elektnsche l1eren op en neer te laten. De heren Zijn
gemstalleerd op het tweede nrveau van de toren. De g1eken worden met de hand vanop het
dek gezwenkt.
De graanzu1gle1d1ngen ZIJn aangesloten op de rec1p1ent, een groot vat bovenaan de toren van
8 m1ll1meter d1k S1emens-Mart1nstaal. In de rec1p1ent wordt door de vacuumpompen een
vacuum gezogen van 20-30 cm kwikdruk (=74,6-61,4 hPa). De pompen ZIJn v1a een grote
luchtzu1gle1drng 1n plaatiJZer van 3 m1llrmeter op de top van de rec1p1ent aangesloten. Door
de, onderdruk 1n de rec1p1ent wordt lucht aangezogen door de graanzu1gle1drngen. In d1e
luchtstroom wordt het graan mee opgezogen tot rn de rec1p1ent. In de rec1p1ent worden door
een keerplaat en fliters de luchtstroom en de granen van elkaar gescheiden. De gefilterde
lucht gaat door de vacuumpompen rn de machmekamer en wordt vervolgens met een
luchtuitlaat op grote hoogte boven het dek 1n de lucht geblazen.
Onder de rec1p1ent IS een graansluis gemstalleerd. D1t IS een luchtdichte draaldeur d1e het
graan verplaatst van de rec1p1ent met onderdruk naar de bovenbunker met een gewone
luchtdruk. Onder de graansluis bevrndt z1ch de vergaarbak (boven bunker) voor het graan met
een capac1te1t van ongeveer 4000 kilogram. De weger laat met een hendel het graan 1n de
weegschaal lopen. De weegschaal IS een basculetype met een weegverhouding van 1:10 en
een geiJkt tegengewicht van 300 kilogram. Zodra de baculeweegschaal m evenwicht 1s (als
het gew1cht van het graan rn de bak 10 x zo groot 1s als het (contra)gew1cht op de schaal),
zet de weger de afvoerschulven naar de onderbunker (stortbak) open. Dat IS een vergaarbak
met een capac1te1t van 3000 kilogram en voldoende bodemhelling om het snel aflopen van
het graan te bevorderen. Vandaaruit valt het graan met een telescopische afstortpiJP (of
UltlooppiJP) m het ru1m van een lichter. De schipper van de graanzuiger kan de afstortpiJP
met een keerklep afsluiten zodat de lad1ng over het vrachtruim van het b1nnensch1p kan
worden verdeeld.
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Het n1veau van de weegschaal en de onderliggende ru1mte ZIJn dichtgemaakt met een dunne
staalplaat, d1e doorbroken 1s met ramen en deuren Uit diverse penodes. Op het eerste mveau,
vlak boven de machinekamerkap ligt het bu1zendek.

Art. 3. Om de respectieveliJke h1stonsche en mdustneel-archeolog1sche erfgoedwaarden van
de Stadsgraanzuiger te VriJWaren, streeft het toekomstig beheer de volgende doelstellingen
na:
1o
bewaren gaat voor vernieuwen. D1t betekent het zo lang mogeliJk m stand houden van
de matenele componenten van het varend erfgoed door mlddel van vakkundig
onderhoud en conserverende mgrepen. Respect voor de h1stonsche en mdustneelarcheologlsche authent1c1te1t van het sch1p 1s hierbiJ de leidraad. Ind1en vernieuwen
noodzakeliJk 1s, dan moet dat mogeliJk ZIJn;
2°
bliJvend gebruik IS de beste garantie voor de 1nstandhoudmg van varend erfgoed. De
Stadsgraanzuiger 19 1s attractief werkend varend erfgoed. De mstallat1e kan onder
stoom worden gebracht en voor demonstraties gebruikt. Het verdient de aanbeveling
om de nod1ge maatregelen te nemen om de Stadsgraanzuiger 19 1n werkende toestand
te houden. Bovendien 1s het belangnJk om de graanzuiger regelmatig onder stoom te
brengen zodat de expertise over het stoomwerktuig levend wordt gehouden. Als de
graanzuiger 1n werkmg wordt gezet, dan d1ent dat te gebeuren volgens de regels van
de kunst;
3°
1n 2017 worden op de boeg en de sp1egel van het vaartuig Rotterdam als thuishaven
vermeld. Het verdient aanbeveling om ofwel op de boeg of de sp1egel terug een
verWIJZing te plaatsen naar de ongmele thuishaven Antwerpen.

Brussel,

17 APR. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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