Stichting Alblasserkraan
Stichting Alblasserkraan is begin december opgericht en heeft tot doel om in Alblasserdam
een hijskraan, liefst een torenkraan, terug te plaatsen in het beeld van ons dorp.

Zo was het vroeger ! (Bram Belder)
Alblasserdam was een dorp waar veel schepen werden gebouwd waarbij de vele
toerenkranen het dorpsbeeld bepaalden. Citaat van een bewoner uit Alblasserdam: “Als je
van een reis terugkwam en je zag de kranen en de brug dan had je het gevoel dat je weer
thuis was.”

De verdwenen kranen van Alblasserdam(Geert Ouweneel)

De nieuw opgerichte Stichting Alblasserkraan bestaat thans uit 5 bestuursleden en 1
adviseur:
Hink Bultema Voorzitter
Gerard Jacobs Secretaris
Hens ter Kuile Penningmeester
Bert de Haan Bestuurslid
Bram Belder Bestuurslid
Arie den Boer Adviseur

In het verleden zijn diverse pogingen gedaan om een torenkraan voor Alblasserdam te
behouden, of er één hiernaartoe te halen, steeds was er vanuit de lokale bevolking groot
draagvlak voor een dergelijk initiatief. Maar helaas het behouden van de Hensen torenkraan
van Van der Giessen de Noord mislukte en het plaatsen van een kraan op het Kloos terrein
ging niet door.

Hensen torenkraan van Damen Shipyard in Vlissingen
Thans doet zich een unieke kans voor om een prachtige Hensen torenkraan naar
Alblasserdam te halen, gratis geschonken door Damen Shipyard te Vlissingen, het transport
ervan ook gratis geschonken door HEBO. De Stichting Alblasserkraan is ervoor opgericht, de
gemeente Alblasserdam staat erachter, de erfgoedcommissie is enthousiast, met andere
woorden er is bijna aan alle voorwaarden voor een succesvolle afronding van dit initiatief
voldaan. Echter, alleen een definitieve locatie laat nog op zich wachten. De Stichting is dan
ook naarstig op zoek naar een mooie en werkbare locatie, waarover gesprekken worden
gevoerd met diverse partijen. Ideeën zijn dus welkom.
“Haal op die hijs !!, geef Alblasserdam zijn identiteit weer terug!”’
Hens ter Kuile
Stichting Alblasserkraan: email: hjbultema@ziggo.nl

