
JULI/AUG 2021 – update restauratieproject Stadsgraanzuiger 19 

 

Update restauratie Stadsgraanzuiger 19 

Zomer editie 
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer gehad! Het is weer tijd voor een update, want ondanks de vakantie 

is er de afgelopen tijd weer het een en ander gebeurd. 

Bezoek eind juli 

Op woensdag 21 juli zijn we met een flink aantal mensen 

langs geweest op de werf. De laatste spullen zijn van 

boord gehaald, Gerben en Dick deden hun gebruikelijke 

rondje en overleg met de werf over de voortgang, Jan en 

Karen waren er om vanuit het museum zicht te houden 

op het project en last-but-not least was 

havenverslaggeefster Jelle Gunneweg afgereisd naar 

Franeker om poolshoogte te nemen. Zij maakte er een 

mooi item van voor RTV Rijnmond, dit is hier terug te 

zien: 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1293678/Maritiem-

icoon-ondergaat-grondige-opknapbeurt-in-Friesland 

Inmiddels zijn de werkzaamheden al weer een stuk 

verder, zoals verderop te lezen valt in de laatste 

werfupdate door Dick van Andel.  

De Stadsgraanzuiger 19 gespot! 

Onze Vlaamse conservator Waander Devillé stuurde dit bijzondere zoekplaatje door. ETWIE (expertisecel 

voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed) publiceerde een prachtig kinderboek “Hier wordt 

gewerkt”: https://etwie.be/nl/kennisbank/nieuws/vers-van-de-pers-het-etwie-kinderboek.  

 

 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1293678/Maritiem-icoon-ondergaat-grondige-opknapbeurt-in-Friesland
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Verhalencafé 

Voor de toekomstige presentatie van de gerestaureerde Stadsgraanzuiger 19 willen we ook verhalen 

verzamelen van mensen die op de elevator gewerkt en gewoond hebben, maar ook van anderen die met de 

elevatoren te maken hadden. Dat mag eenvoudig klinken, maar om ook op de lange termijn die verhalen 

toegankelijk te maken en houden, wil je dat systematisch aanpakken. Onze conservatoren werken daarin 

samen met de Erasmus Universiteit en in september gaat een mooi “oral history” project rondom de 

elevatorverhalen van start. Daarvoor kwamen flink wat aanmeldingen binnen en via via hoorden we van 

nog meer geïnteresseerden, dus hebben we die op dinsdag 31 augustus alvast uitgenodigd voor een 

presentatie. Behalve een korte update over de restauratieplannen, heeft conservator Irene Jacobs een 

goede uitleg gegeven over wat we onder “oral history” verstaan en wat ermee gebeurt: in de collectie en in 

de presentatie. Met de ongeveer veertig deelnemers die waren gekomen (een echtpaar zelfs helemaal uit 

Antwerpen) hebben we daarna uitgebreid kunnen praten in museumcafé Het Lage Licht. Hun eerste 

verhalen beloven veel goeds voor dit mooie project.  

 

Bezoek aan de werf – vrijwilligers 

Om de vrijwilligers van de Stadsgraanzuiger 19 betrokken te houden bij de restauratie en met eigen ogen 

de voortgang te laten zien – en niet in de laatste plaats de nieuwe vrijwilligers uit Vlaanderen – organiseren 

we op korte termijn een uitstapje met overnachting.  

De overnachtingslocatie wordt waarschijnlijk camping De Zeehoeve in 

Harlingen, waar ze mooie trekkershutten hebben en goede faciliteiten 

om bijvoorbeeld met elkaar te kunnen barbecuen. Dit alles op een 

steenworp afstand van de Waddenzee. Behalve het bezoek aan de werf, 

zal het team ook een uitstapje maken naar het Elfstedenstadje Franeker, 

beroemd om oa het Planetarium van Eise Eisinga.  

Dit belooft dus een bijzonder uitstapje te worden en een mooie 

gelegenheid voor de vrijwilligers om bij te praten en plannen te maken 

voor ná de restauratie!  
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Voortgangsverslag zomer 2021 

Met dank aan Dick van Andel, hier een ingekort verslag over 

wat er in de vakantieperiode aan werkzaamheden is 

verricht: 

In de vakantieperiode is er doorgewerkt aan het ontroesten 

en conserveren van de toren. Er is een nieuwe voorman 

aangesteld, en het werk verloopt naar tevredenheid. De 

toren is nu grotendeels klaar. Het pijpendek en andere 

dekken rond de toren krijgen hun laatste laag op het einde 

van de restauratieperiode. 

Er is in de zomer ook een steiger aan dek gebouwd zodat de 

bovenkant van de machinekamerkap grondig kan worden 

aangepakt. Bij slecht weer werken ze aan de binnenzijde van 

de toren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flenzen van de berghouten worden rondom vernieuwd 

(de bestaande flenzen bleken slecht, gedeukt en strookten 

niet goed). Hierdoor kunnen de hardhouten berghouten 

straks goed passend worden aangebracht. Het geheel 

wordt erg deugdelijk en netjes. 
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De luchthapper voor de koelkast is weg genomen en is verplaatst op de machinekamerkap. Er is een 

nieuwe pijp geconstrueerd met een voorziening het binnenkomende regenwater af te voeren. Onder alle 

deuren zijn lekdorpels aangebracht om het regenwater buiten te houden. 

Het plaatwerk van de machinekamerkap wordt 

opgeschoond en strokend gemaakt. Er wordt 

begonnen aan het ijzerwerk rondom de ramen. 

 

  

 

 

 

 


