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WolkenkrabbersWolkenkrabbers  

In dit boek lees je meer over het ontstaan van 
wolkenkrabbers aan het eind van de 19e eeuw. 
Je krijgt onder andere antwoord op de volgende 
vragen: 
 Welke uitvindingen zorgden ervoor dat het 

mogelijk werd om de hoogte in te gaan met 
gebouwen. 

 Wat is staal? 
 Wat is gewapend beton? 
 Wat waren de eerste bekende wolkenkrabbers? 
 Welke beroemde wolkenkrabber waren ooit het 

hoogste gebouw ter wereld? (zie hoofdstuk 
Hoger en hoger). 

 Welke gebouwen zijn op dit moment de hoogste 
in de wereld? 



 

1. Geschiedenis1. Geschiedenis  

Romeinen 
Al in de Romeinse tijd probeerde men 
hoge gebouwen te bouwen.  
Het probleem was echter dat alles van 
steen gemaakt moest worden.  
Dat betekende dat het onderste deel 
van het gebouw dikkere muren moest 
hebben dan het bovenste deel. 
Een hoog gebouw betekende ook dat 
er veel trappen waren die gelopen 
moesten worden. 
 
 
 
Drie uitvindingen 
Er waren drie belangrijke uitvindingen 
nodig om de bouw van wolkenkrabbers 
mogelijk te maken aan het eind van de 
19e eeuw: 
1. De uitvinding van staal. 
2. De uitvinding van de veiligheidslift.   
3. De uitvinding van gewapend beton. 
 
 

De Romeinen waren goede bouwers en gebruikten 
al beton. Het Colloseum (A) was een 48 meter hoog 
Romeins stadion.  
Het fundament was breed en naar boven werd het 
gebouw steeds smaller.  
De muren bestonden uit open bogen (B)  , zodat het 
gebouw minder zwaar werd 
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Bouwen met staal 
IJzer wordt al ruim 4000 jaar door de mens 
gebruikt. Alleen is ijzer niet een geschikt 
bouwmateriaal. Het was niet sterk genoeg. 
In ijzer zit een andere stof: koolstof.  
Door een deel van de koolstof  uit ijzer te 
halen,  werd de hardheid en treksterkte 
van het ijzer hoger werd. Men noemde dit 
ijzer met weinig koolstof  staal. 
Sinds ongeveer 200 jaar is staal een 
geschikt bouwmateriaal. 
Men bouwde een stalen skelet  vanaf  de 
grond op (1). De openingen in het skelet 

werden opgevuld met andere materialen.  
Vroeger was dat vooral steen. Nu is dat 
veel glas. De stalen constructie draagt 
daarbij de stenen of  glazen wanden. 
Het bouwen leverde veel werk op.  
De bouwvakkers moesten geen hoogte
vrees hebben.  
Op grote hoogte werden de stalen balken, 
die door hijskranen naar boven getrokken 
werden, met klinknagels aan elkaar 
verbonden (2).  
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De lift 
Traplopen is vermoeiend. Dat was ook 
een groot probleem bij de eerste hoge 
gebouwen.  
De Amerikaan Elisha Otis (1)  kreeg de 
opdracht om een oude fabriek leeg te 
ruimen.  
Hij wilde op een eenvoudige manier alle 
bovenverdiepingen leegruimen.  
Hij bedacht het eerste liftsysteem voor 
goederen (2). 
 
In 1852 vond Elisha Otis de veiligheidslift 
(3) uit. Bij een kabelbreuk stortte de lift 
niet naar beneden.  
In de liftschacht zat een geleiderail.  
Aan de lift zaten tanden die bij een 
kabelbreuk automatisch in de rail vast 
kwamen te zitten. Voor die tijd waren 
mensen angstig om een lift te nemen. 
Stel je voor dat de kabel brak. 
De veiligheidslift werd gebruikt in de 
eerste hoge gebouwen. 
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Gewapend beton 
Op het moment dat men ontdekt dat 
men beton kan versterken, kan men 
een wolkenkrabber nog steviger en 
daardoor hoger maken. 
Stalen balken werden nu veel minder 
gebruikt. 
Men maakt een vlechtwerk van dikke 
ijzeren draden.  
Om de dikke draden komt de 
bekisting (1).  
Het is een soort houten doos om het 
betonijzer heen. 
De bekisting moet ervoor zorgen dat 
het natte, gestorte beton (2) niet weg 
kan lopen. 
Als het beton hard geworden is, 
wordt de bekisting weggehaald.  
Vooral fundamenten (3) van wolken-
krabbers kunnen daardoor veel 
sterker gemaakt worden. 
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2. De eerste wolkenkrabbers2. De eerste wolkenkrabbers  

De lucht in 
De eerste wolkenkrabber (1) met een stalen 
skelet werd gebouwd in 1884. Het was een 
kantoorgebouw van tien verdiepingen.  
Het gebouw was 42 meter hoog. 
Tegenwoordig is dat geen indrukwekkende 
hoogte, maar in die tijd was het een hele 
prestatie. Het gebouw werd in 1931 
afgebroken, omdat men dan inmiddels veel 
hogere wolkenkrabbers kan bouwen. 
Hoogste gebouw  
In 1931 wordt het Empire State Building (2) het 
allerhoogste gebouw ter wereld en zal dat ook 
de volgende 36 jaar blijven. Het gebouw meet 
381 meter (met antenne ruim 448 meter). 
Het werd in slechts drie jaar tijd uit de grond 
gestampt (3) en bepaalt het stadsbeeld van 
New York. Het gebouw werd vooral bekend 
door de scene uit de film King Kong (4), 
waarbij de reuzengorilla  bovenop de toren in 
gevecht is met vliegtuigen. 
Het gebouw staat nog steeds op de derde plek 
van hoogste Amerikaanse gebouwen. 
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3. Hoger en hoger3. Hoger en hoger  

  De Willis Tower is een 442 meter (met 
antenne meegerekend 527 meter) hoge 
wolkenkrabber in Chicago in de 
Verenigde Staten. 
De toren was tussen 1974 en 1997 het 
hoogste gebouw ter wereld. Het is nu 
nog steeds het hoogste gebouw van 
Noord - Amerika. 
Het gebouw bestaat uit 9 torens die in 
drie groepen van drie tegen elkaar aan 
staan.  
Op de 90e verdieping  eindigen de drie 
hoogste toren en gaan over in één 
enkele toren. De toren heeft in totaal 
108 verdiepingen. 
De buitenkant van de torens zijn bedekt 
met zwart aluminium en zwart glas. 
Door de grote verzameling torens heeft 
het hele gebouw maar liefst 104 liften. 



  Petronas Twin Tower 
Deze tweelingtoren staat in de hoofdstad 
van Maleisië, Kuala Loempoer. De torens 
werden gebouwd tussen 1992 en 1998 en 
waren tot 2004 met een hoogte van 452 
meter het hoogste gebouw ter wereld. 
De torens hebben 88 verdiepingen en staan 
op het diepste fundament ter wereld. Voor 
de bouw kon beginnen werd er een 
fundament gelegd van 120 meter diep. Dit 
fundament was nodig, omdat de torens 
voornamelijk uit zwaar gewapend beton 
bestaan, in plaats van het lichtere staal. 
De torens lijken op de minaretten van een 
moskee en past zo bij de traditie van 
Maleisië, waar de islam de belangrijkste 
godsdienst is. 
De twee torens worden verbonden door een 
luchtbrug waar slechts 1500 bezoekers per 
dag doorheen mogen. 
 



  Taipei 101 
De Taipei 101 staat in Taipei, de hoofdstad van 
Taiwan. Het getal 101 staat voor het aantal 
verdiepingen van de wolkenkrabber. 
Het gebouw heeft een hoogte van 508 meter De 
bouw liep vertraging op, omdat Taipei in 1998 
werd getroffen door een aardbeving. Daarbij 
vielen twee grote hijskranen om en verloren 5 
bouwvakkers het leven. 
Omdat Taipei in een gebied ligt met een kans op 
aardbevingen en tyfoons moesten in de toren 
speciale voorzieningen getroffen worden.  
In de toren hangt een groot bolvormig gewicht 
(1) van ruim 800 ton.  
Bij stormen en aardbevingen beweegt deze bol 
tegendraads.  
Dat wil zeggen: als door een aardbeving of storm 
de toren naar links uitslaat, de bol een beweging 
naar rechts maakt. Op die manier wordt de 
trilling tegengegaan en schade voorkomen. 
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  Burj Khalifa  
Burj betekent letterlijk toren. De toren staat in  
Dubai in de Verenigde Arabische Emeriraten werd 
in januari 2010 officieel geopend. 
De bouw heeft in totaal 5 jaar geduurd en de toren 
is op dit moment het hoogste gebouw ter wereld 
met een hoogte van 829 meter.  
De toren heeft 162 verdiepingen die onderling 
verbonden worden door de snelste liften ter 
wereld. De liften bereiken een snelheid van 64 km 
per uur  (Dat is 18 meter per seconde). 
In de Burj Khalifa vind je een groot winkelcentrum, 
kantoren, maar ook woningen.  
Op de verschillende verdiepingen zijn glazen-
wassersmachines die horizontaal en verticaal 
kunnen bewegen. 
De ramen aan de top worden gedaan door 
glazenwassers zonder angst. Door harde wind kan 
de top ongeveer 1,2 meter uitzwaaien. Dat maakt 
het glazenwassen door machines onmogelijk. 
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600 meter 

400 meter 
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De hoogste gebouwen op dit moment (oktober 2017) 

 gebouw plaats jaar hoogte 

1. Bjur Khalifa Dubai 2010 829 m. 

2. Shanghai toren Shangnai 2014 632 m. 

3. Ping An toren  Shenzen 2017 555 m. 

4 Lotte Tower Seoul 2016 555 m. 

5. Guangzhou Tower Guangzhou  2016 530 m. 

 gebouw plaats jaar hoogte 

6. Abraj Al Bait-toren  Mekka 2012 525 m. 

7. One World Trade Ctr New York 2013 529 m. 

8. International 
Commerce Centre 

Hongkong 2013 484 m. 

9 Taipei 101 Taipei 2004 508 m. 

10. KK 100 Shenzen 2012 441 m. 



4. Filmpjes4. Filmpjes  

Klik hier 
http://www.youtube.com/watch_popup?

v=mZJLrUa41Tw  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/staal-hoe-wordt-
dat-eigenlijk-gemaakt/#q=wolkenkrabber  

Staal Hoe hoog kun je bouwen? 

Klik hier 
https://www.youtube.com/watch_pop?

v=NbA89YbWoL8  

De bouw van een wolkenkrabber 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=mZJLrUa41Tw
http://www.youtube.com/watch_popup?v=mZJLrUa41Tw
https://schooltv.nl/video/staal-hoe-wordt-dat-eigenlijk-gemaakt/#q=wolkenkrabber
https://schooltv.nl/video/staal-hoe-wordt-dat-eigenlijk-gemaakt/#q=wolkenkrabber
https://www.youtube.com/watch_pop?v=NbA89YbWoL8
https://www.youtube.com/watch_pop?v=NbA89YbWoL8






BronnenBronnen  

http://en.wikipedia.org/wiki/Skyscrapers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_dubai 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_101 

http://en.wikipedia.org/wiki/Petronas_Twin_Towers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Willis_Tower 



Colophon en voorwaardenColophon en voorwaarden  
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