Conrad-Stork kranen Hunzehaven Groningen
De stad Groningen was al sinds de middeleeuwen een maritiem centrum en zeehaven
met reeds in de 13e eeuw een stadskraan in de vorm van een tredmolenkraan. In de
loop van de tijd breidden de havenactiviteiten zich verder uit, van het westen met het
Reitdiep naar de Noorderhaven en naar de Zuiderhaven - waar nu het centraal station
ligt - tot aan de Oosterhaven. Deze laatste dateert uit het laatste kwart van de 19e eeuw
en hier vonden tot ver in de 20ste eeuw verreweg de meeste havenactiviteiten plaats.
Ondertussen ontwikkelden de kranen zich van hout tot ijzer in de 19e eeuw en van
handgedreven tot electrisch aangedreven. Stoom- of waterkracht is nooit toegepast bij
de havenkranen in de Stad.
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