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Introductie 
 
Dit rapport bevat een beschrijving en waardestelling  van twee Conrad-Stork wipkranen. Het rapport 
besteedt ook aandacht aan de mogelijkheden tot instandhouding en eventueel hergebruik. Het is 
samengesteld door Gerard Jacobs, secretaris van de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen 
(NedSEK) in samenwerking met en in opdracht van de Stichting Drijfkracht en SHIE en zal worden 
aangeboden aan de Gemeente Den Haag. 
 

Wat is Erfgoed 
Zonder een definitie kan je alles wel behouden of juist weggooien. Daarbij verandert de perceptie 
aan ons erfgoed met de tijd, als je vandaag dat van gisteren weggooit, wat gooi je dan morgen van 
vandaag weg?. Wat ooit een gebruiksvoorwerp was, pronkt nu in een museum. 
Erfgoed is het waarneembare dat ons rest, het tastbare verleden dat wij willen doorgeven aan 
toekomstige generaties. Dat doen wij omdat erfgoed waardevol is en ook waarden-vol is. Erfgoed 
laat zien wat ons bindt, wat ons onderscheidt en hoe we geworden zijn zoals we zijn. 
 

Onderwerp 
Het betreft hier twee electrisch aangedreven Grijper-Wipkranen op een rijdend portaal aan de 
Laakhaven in ‘s Gravenhage. Eén gestationeerd aan de Calandkade en één aan de Neherkade. 
Het behandelt de zeldzaamheid van dit type kraan en gaat in op de fabrikant, en hun plaats binnen 
het industrieel erfgoed krijgt ook aandacht. 
 
Opmerking: 
(Rail gebonden) Kranen zijn volgens een uitspraak van de Hoge Raad dd. 2010-12-24 onroerend 
goed en kunnen dus in principe gelijk behandeld worden als enig ander monumentaal gebouw of 
installatie. 
 

Huidige eigenaar van de kranen: 
Gemeente ’s Gravenhage, afdeling DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), Project 
Management Den Haag 
 

 
 
 
 
 
 

Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen 
Historie van kranen, kraanbouw, kraantechniek en kraanbedrijf in Nederland 
Advies voor behoud en restauratie van hijs- en hefwerktuigen. 
Onderzoek, archiefbeheer en tekstuitgaven 
Secretaris Gerard Jacobs 
Molenkrochtlaan 7, 1861 LC Bergen 
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Foto voorblad De kranen in één plaatje. 
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Omschrijving van de Kranen 
 
Algemene informatie 
Het betreft hier dus twee identieke kranen gefabriceerd door Conrad-Stork, te weten 

 Order no. 2198, gestationeerd aan de Neherkade en 

 Order no. 2199, gestationeerd aan de Calandkade. 

Lastborden info 
De zogeheten lastborden bevatten de eerste basisinformaties, en zijn een verplicht onderdeel van 
een hijs/hefwerktuig. Voor de 2 betreffende kranen luiden die aldus: 
Kraan no. 2198 

Hefkracht 
3,5 ton x 17/6 meter 
Ao 1968 
№ 2198 
Conrad-Stork Haarlem 

Kraan no. 2199 
Hefkracht 
3,5 ton x 17/6 meter 
Ao 1968 
№ 2199 
Conrad-Stork Haarlem 

Het speciale van deze Conrad-Stork Wipkranen 
Om deze kranen te kunnen plaatsen binnen de technische ontwikkeling van de hefwerktuigen is 
een korte introductie op dit gebied nodig. 
Een kraan heft- en laat een last neer, door het ophalen- of vieren van de hijskabels. Een Wipkraan 
(of Topkraan) heeft tijdens het op- en aftoppen een nagenoeg horizontale lastlijn, dit kan op velerlei 
wijzen geschieden. Bij deze kranen wordt dat bereikt door de compensatie toren zodanig vorm te 
geven dat de topschijven hiervan een positie verkrijgen waardoor tijdens het op- en aftoppen de 
hoogt van de last niet of nauwelijks veranderd. De giekkop beschrijft een sinus-vormige baan tijdens 
het verstellen van de giek en het verschil in verticale afstand tot een horizontale lijn moet dus 
komen uit het verschil in de afstand van de compensatieschijven tot de schijven in de giekkop. 

 
Principe van de Wipkraan met vaste compensatietoren 
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De vier hijsdraden voor de grijper lopen vanaf de trommels via de lastmeetschijven naar de schijven 
bovenin de compensatietoren. De draden lopen vervolgens naar de schijven in de kop van de giek 
en tenslotte naar de grijper. Als de giek dus aftopt, dus de vlucht wordt vergroot, beweegt de 
giekkop zich in een cirkelboog naar beneden. Zonder compensatie zou de grijper nu ook met een 
boog naar beneden gaan, maar omdat de afstand tussen giekkop en compensatieschijven 
toeneemt wordt de grijper als het ware omhoog gehesen maar blijft in feite op één hoogte. Bij het 
optoppen, vlucht verkleinen, gebeurt het tegenovergestelde, hierbij worden de draden vanaf de 
compensatietoren tot de giekkop korter zodat de draden naar de grijper weer langer worden en dus 
de grijper, terwijl de giekkop omhoog gaat, op één hoogte blijft. 
Hier is dus de som van de respectievelijke afstanden E naar A, B, C en D plus de afstand van A, B, 
C en D tot de haak in a, b, c en d dus steeds gelijk waarbij de lijn a – d horizontaal ligt. 
 
De positie en hoogte van de compensatietoren werden empirisch bepaald op de tekenplank. Uit 
ervaring van vorige orders wist men zo ongeveer wel wat de locatie moest zijn. Maar omdat elke 
kraan, vanwege de eisen van de klant weer anders is, moest er toch om dat ervaringspunt heen 
gezocht worden. Een echte horizontale lastlijn was natuurlijk een utopie, maar er werd wel naar 
gestreefd. Tegenwoordig zouden de afmetingen met de computer bepaald worden, ware het niet 
dat dergelijke kranen niet meer vervaardigd worden. 
Het op- en aftoppen (of verstellen) van de giek geschiedt door middel van een kruk-
drijfstangmechanisme dat bovenop het machinehuis is geplaatst. 

Historie van de kranen 
Zoals het lastbord zegt, zijn de kranen in 1968 bebouwd. Beide kranen hebben een hijsvermogen 
van 3500 kg x 17 m / 6 m. Dat betekent dat 17 m de maximale vlucht (of radius) en 6 m de minimale 
vlucht is. Het totale hijsvermogen is 3500 kg, inclusief de eventuele grijper. Deze zal ongeveer 1500 
kg hebben gewogen, afhankelijk van het product (kolen of graan) zodat de netto last ongeveer 2000 
kg bedroeg. De kranen zijn in principe geschikt voor grijperbedrijf, maar kunnen ook dienen voor 
stukgoed, daarvoor is vanuit de fabriek een hijsjuk met haak meegeleverd. 

 
De kranen aan het werk bij de Albatros, Kralingse Veer, 1968. (Foto’s CS/N-H archief) 
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Oorspronkelijk zijn de kranen geleverd aan de Superfosfaat fabriek de Albatros in Kralingse Veer 
nabij Rotterdam. De fabriek was onderdeel van de Verenigde Kunstmest Fabrieken (VKF) Mekog-
Albatros. In de jaren ’60 was de productie van kunstmes booming en de overslag van grondstoffen 
diende te worden verbeterd en dus werden er in 1968 twee moderne Grijperkranen aangeschaft.  
De markt zakte echter eind jaren ’60 zo snel in, dat nog in datzelfde jaar besloten werd om de 
fabriek in Kralingse Veer te sluiten, wat zo’n beetje in 1971 zijn beslag nam en de kranen dus vrij 
kwamen. 
 
No 2198 werd in 1972 door betonfabriek Fabriton aangekocht en op een kraanbaan aan de 
Neherkade geplaatst voor de overslag van zand & grind, De fabriek aan de kade is in 2002 gesloten 
en de firma heeft zijn activiteiten gecentraliseerd op het Binkhorst terrein. De kraan is in 1998 buiten 
gebruik gesteld en op een aparte fundatie op het eind van het kade terrein aan het begin van de 
insteekhaven opgesteld. 

 
Kraan bij Fabriton in bedrijf. 
 

 
De kraan aan het werk bij Verhulst. 
 
Terzelfder tijd werd No 2199 door de firma Verhulst aangeschaft en op een kraanbaan aan de 
Calandkade geplaatst. Verhulst handelt in bouwmaterialen en gebruikte de kraan voor de overslag 
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van bouwmaterialen zoals zand & grind. Ook de firma Verhulst Bouwmaterialen en Afbouwcenter is 
gestopt aan de Calandkade en is tegenwoordig (2016) gevestigd aan de Viaductweg 90. In 1965 
ging het bedrijf over naar A.C. Abspoel en sinds 2003 is het in handen van de huidige eigenaren Ed 
en Heleen de Blom. Omstreeks 2012 is ook deze kraan buiten gebruik gesteld. 

 
Hoewel de kranen dus van locatie en eigenaar zijn veranderd, is er aan de kranen zelf niets 
veranderd en verkeren ze in originele staat. Omdat er aan de wielstellen niets bijzonders te zien is, 
lijkt het er ook op dat de spoorbreedte vanuit Kralingse Veer reeds voldeed, of de kraanbaan in de 
Laakhaven moet zijn aangepast, wat niet denkbeeldig is omdat de kranen van een ander kaliber 
waren ten opzichte van eventueel eerdere kranen. 
Waarschijnlijk zullen de kleuren wel aangepast zijn ten behoeve van de bedrijfskleuren van de 
nieuwe Haagse eigenaars. 
 
Omschrijving 

Algemeen 
De kranen bestaan ieder uit 

1. Portaal met 
- boogies (wielstellen) 
- rijaandrijving 
- draaikrans 
- voedingskabelhaspel 
- sleepringlichaam 

2. Bovenbouw met 
- zwenkvloer 
- machinekamer met grijperlierwerk, zwenkaandrijving en electrische installatie 
- cabine met stoel en bedieningshendels 
- compensatietoren met topwerkaandrijving en lastmeetinrichting 

3. Giek 
4. Grijper of hijsjuk 

Technische gegevens 
Fabrikant    Conrad-Stork, Haarlem 
Bouwjaar    1968 
Plaatsing (origineel)   Kralingse Veer (Rotterdam) 
Stroomsoort    380 Volt, 3-ph., 50 Hz. 
Stroomtoevoer   Via een 33 m soepele kabel, 4x 35 mm² op tegengewicht- 
      kabeltrommel, fabr. Bischoff & Henschel, type GK 21 B 
Spilcontact    4 grote sleepringen en 10 kleine sleepringen. 
      Bronskoolborstels; kwaliteit EN-12. 
      8 st. 16 x 32 mm, hoogte 40 mm. 
      20 st. 10 x 25 mm, hoogte 32 mm. 
Electrische installatie   Nederlandse Siemens Mij. BV, Den Haag. 
Bediening    Vanuit cabine d.m.v. hulpstroomnokkencontrollers voor hijsen-vieren,  
      zwenken en toppen, zwenken en toppen gecombineerd d.m.v. handle  
      voor universeel aandrijving (Joy-stick), 
      Kraanrijden d.m.v. hoofdstroomnokkencontroller. 
Hefvermogen    3,5 ton. 
Hefhoogte boven rail   9,5 m (bij geopende grijper). 
Hefhoogte onder rail   10,85 m (bij geopende grijper). 
Hefhoogte totaal   20,35 m. 
Hefhoogte haakbedrijf  21,3 m. 
Hefsnelheid    45 m/min max. 
Zwenksnelheid   2 omw/min max. 
Topsnelheid    45 m/min (gemiddeld horizontaal). 
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Kraanrijsnelheid   30 m/min max. 
Vlucht (radius) max.   17 m. 
Vlucht min.    6 m. 
Hoogte hart topschijf tot  23 m bij max. vlucht. 
bovenkant rail    31 m bij min. vlucht. 
Spoorwijdte kraanrail   4 m. 
Wielbasis kraanrijbogies  6 m. 
Wielbasis in boogie   1,2 m. 
Wieldiameter loopvlak  500 mm. 
Railprofiel    EB-60, kopbreedte 72 mm (in Kralingse Veer) 
 
Hoofdcomponenten 

Het Portaal 
Het portaal bestaat uit een gelaste stalen constructie met op iedere hoek een boogie (of wielstel) 
voorzien van twee wielen. De rijaandrijving bevindt zich aan één zijde en is gemonteerd op de 
koppelbalk en bestaat uit een sleepringankermotor met twee uitgaande assen naar de beide 
boogies en een klossenrem. In de boogies bevindt zich de eindvertraging met wormwielkast en 
open tandwieloverbrenging op de wielen. Beide wielen van een boogie worden aangedreven met 
behulp van een tussenwiel. 50% van de wielen van de kraan worden dus aangedreven, ofwel alle 
wielen aan één zijde. 
De electrische voedingskabel wordt tijdens het rijden van de kraan automatisch af- en opgewikkeld 
vanaf de spiraalhaspel die de kabel op trekspanning houdt door middel van een gewicht, wat met 
een stalen draad in geleidingen op- en neer beweegt. 
Aan weerszijden van het portaal zitten op de einden van de boogies buffers die de kraan stoppen 
aan het einde van de kraanbaan tegen de stootblokken. 
Bovenop het portaal bevindt zich het draaikranslager, een groot formaat kogellager van Rothe Erde 
met een inwendige tandkrans waarin het zwenkrondsel, de bonkelaar, grijpt. Het lager is door 
middel van speciale bouten bevestigd aan het portaal en de zwenkvloer. De bovenkant van het 
portaal is ten behoeve van het draaikranslager speciaal bewerkt en voorzien van gaten voor de 
bouten. De bovenzijde van het portaal is bovendien ook zodanig verstijfd opdat het de nodige 
stabiliteit geeft aan het lager zodat deze zo weinig mogelijk vervormd ten gevolge van de 
belastingen uit de kraan. Het lager zelf is in feite maar een dunne ring welke relatief gemakkelijk 
vervormd, hierdoor kan de loopbaan van de kogels zodanig vervormen dat het lager snel zou 
kunnen verslijten. Slijtage bemerkt men als de kraan enigszins gaat wippen en men de draaikrans 
delen, binnen- en buitenring, ten opzichte van elkaar bovenmatig ziet bewegen. De fabrikant levert 
daar afkeurwaarden voor in zijn onderhoud en inspectievoorschriften. 
 
In tegenstelling tot de oudere uitvoering met zwenkrand, koningsspil en zwenkwielen, kan het 
draaikranslager alle belastingen, axiaal, radiaal en kipmoment opnemen. Omdat het lastmoment 
bepalend is voor de grootte van het lager, is de kraan uitgerust met een contragewicht achterin het 
machinehuis, het moment onbelast achterover is dan ongeveer gelijk aan het moment voorover met 
een gemiddelde last. 
 
Op de tussenvloer in het portaal, bevindt zich het sleepringlichaam dat zorg draagt voor de 
electrische verbinding tussen het portaal en het draaiende bovengedeelte. 
Voor toegang, inspectie en onderhoud is het portaal voorzien van een klimladder en een bordes om 
via een verticale ladder langs het sleepringlichaam de draaiende kraan te bereiken. 
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Detail portaal met het sleepringlichaam. (Foto Helmig Kleerebezem) 

Draaikraan 
Het draaiende gedeelte van de kraan bestaat uit een geheel gelaste zwenkvloer opgebouwd uit 
plaatstaal met daarop het machinehuis, vervaardigd uit plaatstaal met geïntegreerd frame voor de 
ondersteuning van de compensatietoren en het draaipunt van de giek. Aan de voorzijde is de 
cabine geplaatst en vormt eigenlijk één geheel met het machinehuis. Een degelijke afscheiding 
tussen het machinegedeelte en de cabine achtte men toen nog niet wenselijk. Het had wel het 
voordeel dat de machinist een oogje op het hijswerk kon houden mochten er spoelproblemen zijn 
met de hijsdraden. 
De cabine is uitgerust met rondom beglazing voor een goed zicht van de machinist en een ventilator 
en een verwarming. 
In het dak van het machinehuis bevindt zich een loopkraan met een Hadef loopkat, geschikt voor 
een last van 2 ton, voor het verrichten ven service en reparatiewerkzaamheden aan het hijs- of 
zwenkwerk. 
 

 
Draaikraan met zwenkvloer, mach. huis, toren en giek. (Foto Helmig Kleerebezem) 
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De onderkant van de zwenkvloer is nauwkeurig bewerkt voor het draaikranslager en ook voorzien 
van boutgaten en tevens een ondersteuning voor de bonkelaaras zodat er een optimale ingrijping is 
van het zwenkrondsel met de vertanding van het zwenklager. 
De compensatietoren is geheel gelast en opgebouwd uit stalen buisprofielen met halverwege de 
lastmeetinrichting en bovenin de compensatieschijven. Voor inspectie en onderhoud zijn ladders en 
bordessen aangebracht. 
Op de foto is de dradenloop te zien vanaf het machinehuis via de lastmeetinrichting (zie het 
hijswerk) naar de topschijven van de compensatietoren, naar de giekkop en naar de grijper (hier 
niet waarneembaar). 
Bovenop het machinehuis staat het topwerk, deze wordt verderop omschreven. 

Giek 
De giek is geheel gelast en opgebouwd uit staalplaat in een kokervorm met in de top de 
draadschijven en achterin, aan weerszijden een contragewicht voor de balans. De contragewichten 
zijn zodanig bemeten dat het zwaartepunt zich in het draaipunt van de giek bevindt. De 
draadschijven zijn voorzien van draadgeleidingen om te voorkomen dat de draden naast de 
schijven springen. De giek is voorzien van een klimladder om inspectie en onderhoud aan de 
kopschijven te kunnen uitvoeren. 
Door de moderne stilistische uitvoering in kokervorm heeft de giek weinig onderhoud nodig en is 
gemakkelijk te conserveren. De kokers zijn alle hermetisch afgesloten zodat corrosie stopt als alle 
zuurstof opgebruikt is. 

Gasstoppen. 
Portaal, toren en giek bevatten luchtdicht afgesloten ruimtes, hierin zijn op diverse plaatsen 
gasstoppen aangebracht t.w. 
 Portaal  4 gasstoppen 1” 
 Toren  14 gasstoppen ½” 
 Giek  2 gasstoppen 1” 
Indien aan één van de staalconstructiedelen gelast moet worden, dan dient men 24 uur van te 
voren de betreffende gasstoppen te verwijderen. Eventueel aanwezige explosieve gassen krijgen 
dan gelegenheid om te ontsnappen. Na het lassen en afkoeling dienen de stoppen weer zorgvuldig 
en luchtdicht aangebracht te worden. 
 
Mechanismes en aandrijvingen 
 
De kranen hebben de volgende bewegingswerken 

 Grijperlierwerk 

 Zwenkwerk 

 Topwerk 

 Kraanrijdwerk 

 Electrische installatie 

Grijperlierwerk 
De kraan is uitgerust met een vier-draads 
grijper lierwerk maar kan door middel van een 
juk ook voor haakbedrijf dienst doen. Het 
Grijperlierwerk is een één-motor lierwerk en 
bevat een sleepringankermotor, een 
klossenrem, tandwieloverbrenging, 
sluittrommel, koptrommel met frictiekoppelingen 
en bandrem, de kop- en de sluit trommel zijn 
ieder geschikt voor het opwikkelen van twee 
draden (1x links en 1x rechts), ieder in één 
laag. Met de ene trommel wordt de kop van de 
grijper gehesen en met de andere wordt de 
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grijper geopend of gesloten. 
Principe vier-draadsgrijper. (De Vries hoofdstuk 20) 
Betekenis van de letters 

a sluitdraden (2x) 
b grijperschalen 
c grijperkop met bovenblok 
d kopdraden (2x) 
e koptrommel 
f sluittrommel 
g grijper onderblok 
h grijperschalen scharnierarmen 

 
Iedere trommel wikkelt twee draden op of af en de sluitdraden (a) zijn ieder 2 of 3 maal ingeschoren 
tussen het boven- (c) en onderblok (g) in de grijper waardoor de knijpkracht vergroot wordt 
afhankelijk van het product. 
 
Technische gegevens van de componenten. 
Grijperlierwerk 3,5 ton, hijssnelheid 60 m/min (max.), bestaande uit 
Hijsmotor Horizontale sleepringankermotor van 54 PK (40,5 kW), 960 omw/min, I.D. 40%, 

fabr. Siemens, type 1 LT 2 185-6AA20. 
Koppeling Elastische remschijfkoppeling ø355 mm, remschijf ø400 mm. 
Rem  Klossenrem ø400 mm, met electro-hydraulische thrustor. 
Thrustor Remvijzel, hefarbeid 375 kgcm, hefkracht 75 kg, slaglengte 50 mm, 
  fabr. EMG, type Ed 3-75-50. 
Tandwielkast Gegoten 3-traps tandwielkast type 3 R 610, i=17,5. 
  olie gevulde kast met anti-frictie lagering op alle assen met spatsmering. 
  1 ingaande as en 2 uitgaande assen (trommelassen) met gelijk toerental. 
Sluittrommel ø350 mm (h.o.h. draad) gegoten trommel met spiebevestiging en op de trommelas, 

trommel met linkse en rechtse groeven voor 2 staaldraden ø15 mm. 
Draadbevestiging d.m.v. holle spieën met stelschroeven. 
Niet aangedreven zijde trommelas gelagerd in kussenblok. 

Koptrommel ø350 mm (h.o.h. draad) gegoten trommel met aangegoten remschijf ø630 mm, 
vrij-draaiend op de trommelas gelagerd, trommel met linkse en rechtse groeven 
voor 2 staaldraden ø15 mm. 
Draadbevestiging d.m.v. holle spieën met stelschroeven. 
Niet aangedreven zijde trommelas gelagerd in kussenblok. 
De trommel kan met de trommelas gekoppeld worden d.m.v. de lamellenkoppeling. 

Trommelrem De koptrommel wordt onafhankelijk geremd door de bandrem om de remschijf, 
  ø630 mm gelicht d.m.v. een remlichtvijzel. 
Koppeling Mechanische lamellenkoppeling, fabr. Bolenz & Schäfer, type LF, Baureihe 123,  
  grootte 090 (MT=360 kgm), schakelringen, Baureihe 131-1, grootte 070, 
  bediening door thrustor. 
Thrustor Remvijzel, hefarbeid 1500 kgcm, hefkracht 125 kg, slaglengte 120 mm, 
  fabr. EMG, type Ed 125/12. 
  Als het vijzel spanningsloos is dan is de koptrommel gekoppeld aan de trommelas, 

Is het vijzel bekrachtigd, dan is de koptrommel ontkoppeld en is vrijdraaiend van de 
as. 

 
Werking 
Bij het hijsen werken beide trommels gelijk, bij het sluiten van de grijper wikkelt de sluittrommel de 
draden op en bij het openen af. Bij gelijktijdig hijsen of vieren van de grijper en tegelijkertijd openen 
of sluiten werken de trommels onafhankelijk van elkaar. Het verschil (de max. open en dicht stand 
van de grijper) wordt geregeld door een spil-eindschakelaar. Dit is een door de koptrommel 
mechanisch aangedreven electrische schakelwals die de respectievelijke eindstanden voor het 
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hijsen en vieren en openen en sluiten van de grijper bepaald en de stroom naar de motor doet 
afschakelen terwijl de omgekeerde beweging mogelijk blijft. 
 

 
Detail hijswerk met sluittrommel, koptrommel met bandrem, tandwielkast en spileindschakelaar. 
(Foto CS/N-H archief) 
 
De rem op de motoras wordt automatisch geschakeld bij het bekrachtigen van de hijsmotor. 
De sluittrommel is continue met de motor verbonden en de koptrommel wordt door middel van de 
lamellenkoppeling meegenomen of vastgezet met de bandrem. Bijvoorbeeld de grijper wordt 
geopend op het stortgoed gezet en de motor wordt in de hijsrichting bekrachtigd zodat de 
sluittrommel gaat draaien en de grijperschalen sluiten, en zich in het stortgoed graven, hierbij is de 
bandrem van de koptrommel vast. Als de grijper gesloten is, wordt de frictiekoppeling van de 
koptrommel bekrachtigd en de bandrem gelost zodat de koptrommel met gelijke snelheid de 
kopdraden opwikkelt. De frictiekoppeling wordt ook wel als slipkoppeling uitgerust zodat de trommel 
bij het bereiken van een bepaalde trekkracht automatisch meegaat, de bandrem is dan gelost. Na 
het positioneren van de grijper boven de stortplaats of trechter, kan indien nodig de gesloten grijper 
eerst gevierd worden, dit geschiedt door de frictiekoppeling bekrachtigd te houden, de bandrem te 
lossen en de motor in de vierstand te schakelen. Dit kan nodig zijn als het stortgoed anders door 
een te grote valhoogte te veel zou beschadigen of om te veel stofproductie tegen te gaan. Als de 
juiste hoogte is bereikt, wordt de koptrommel bandrem vastgezet, de frictiekoppeling vrijgezet en 
verder met de motor gevierd, waardoor de grijper open gaat en het stortgoed naar beneden valt. 
Voor de nieuwe cyclus wordt de grijper indien nodig in geopende stand eerst gehesen door beide 
trommels gelijk te laten opwikkelen (bandrem los en koppeling vast), nadat de grijper weer boven 
het stortgoed is gepositioneerd laat men de grijper, nog steeds in geopende toestand, vieren door 
de motor in de vierrichting te bekrachtigen totdat de grijper op het goed is aangeland en zich weer 
kan ingraven en de cyclus zich kan herhalen. 
 
Bij haakbedrijf worden de frictiekoppeling continue bekrachtigd en koptrommel bandrem gelost 
zodat de trommels synchroon draaien, het remmen geschiedt nu uitsluitend op de klossenrem op 
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de motoras. Kleine verschillen en rek in de draden worden door evenaars in het hijsjuk 
gecompenseerd. 
 
De snelheid en draairichting van de motor wordt door voorschakel weerstanden geregeld en ook het 
afremmen bij het vieren van de grijper, geschiedt via weerstanden waardoor de energie in warmte 
omgezet wordt en afgegeven aan de omgeving. De klossenrem op de motoras is zo bemeten dat 
deze bij normaal bedrijf alleen bij (nagenoeg) stilstand in valt of ook een keer een noodstop kan 
maken om de dalende grijper of haak met maximum last, met volle snelheid te stoppen, mocht 
bijvoorbeeld de electrische spanning wegvallen. 
 
Klossenremmen 
De klossenremmen worden electro-hydraulisch gelicht, indien de thrustor of remhefvijzel 
spanningsloos wordt, treedt de rem in werking door de spanning van de drukveer. Wordt de thrustor 
bekrachtigd, hetgeen tijdens bedrijf het geval is, dan wordt de rem gelost tegen de spanning van de 
drukveer in. 
De thrustor en motor worden gelijktijdig bekrachtigd. 
De remkracht kan worden afgesteld door de veerspanning te verhogen en de speling van de 
klossen ten opzichte van de remschijf door een aantal stelbouten, de speling dient 0,5 mm te 
bedragen. Door slijtage wordt de speling groter en dient bij intensief gebruik dan ook dagelijks te 
worden gecontroleerd. 

 
Principe klossenrem met thrustor. 
 

 
Detail hijswerk met trommel, remthrustor en hijsmotor. (Foto CS/N-H archief) 
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Bediening 
De bediening van het lierwerk geschiedt vanuit de cabine door stuurstroomcontrollers voor de 
motor, koptrommel bandrem en lamellenkoppeling. 
 

 
Grijperlierwerk, (Foto Koos Havelaar) 
 
De kranen zijn oorspronkelijk geleverd met een 1,4 m³ trimgrijper en een 1,5 m³ Valstar grijper, 
beide afkomstig van de firma Nemag. 
Indien er stukgoed gehesen moet worden, kan de grijper gedemonteerd worden. De 4 draden 
worden dan door middel van kabelkousen en pennen die zich aan de einden van de draden 
bevinden aan het juk bevestigd. 
 
Lastmeetinrichting 
De 4 hijsdraden (2 kopdraden en 2 sluitdraden) lopen vanaf de lier in het machinehuis via de 
schijven van de lastmeetinrichting naar de top van de compensatietoren. Door de kleine hoek die de 
draden over de schijven van de lastmeetinrichting maken, worden deze tegen een veer in naar 
voren gedrukt. Bij het overschrijden van de maximale last is de veer zover ingedrukt dat er een 
schakelaar bediend wordt die de hijsmotor uitschakelt waarna het alleen nog mogelijk is om de 
grijper of de haak te vieren om de overbelastsituatie weer op te heffen. Bij het bereiken van de 
maximaal toegestane last is er een signaal in de cabine, bij het overschrijden klinkt er een alarm en 
volgt de afschakeling van het hijsen. 
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Schijven frame lastmeetinrichting. (Foto Catharinus van Balen) 

 
Lastmeetinrichting. 
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Lastmeetinrichting met eindschakelaar. (Foto Catharinus van Balen) 

 
Het grijperbedrijf gaat gepaard met flinke stoten bij het neerzetten, ingraven, ophalen en ledigen 
van de grijper. Daarbij worden de schijven ook stootsgewijs tegen de veer gedrukt. Om de 
bewegingen van het schijvenframe enigszins te dempen, is er een hydraulische cilinder 
gemonteerd. 

Zwenkwerk 
Het zwenkwerk van de kraan bestaat uit een draaikranslager en de aandrijving. Bij deze kranen is 
gebruik gemaakt van een zogenaamd vier-puntslager, een groot formaat kogeldraaikranslager van 
het fabricaat Rothe Erde (D). Na de oorlog, vanaf de jaren ‘50 werden vrijwel alle kranen uitgerust 
met een draaikranslager, deze waren leverbaar als enkel- en dubbel-rijig kogellager, 
kruisrollenlager en drie-rijig rollenlager, qua belasting oplopend in capaciteit. Het hier geïnstalleerde 
lager heeft tevens een binnenvertanding waar het zwenkrondsel in grijpt, dat via een 
vertragingskast wordt aangedreven door een sleepringankermotor met klossenrem. 
Draaikranslagers werden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog veel vervaardigd voor 
geschutkoepels op schepen en tanks. Die productiecapaciteit kwam na de oorlog vrij en zijn de 
lagers aangepast en geschikt gemaakt voor commerciële doeleinden zoals hijskranen en dergelijke. 
Tegenwoordig worden er ook in de windmolenindustrie veel van deze lagers gebruikt, voor de 
nacelle en voor ieder rotorblad. 
Omdat de kraan horizontaal staat en door het extra contragewicht, achterin de kraan, goed 
uitgebalanceerd is, behoeven uitsluitend de weerstand en de massa-traagheidskrachten 
overwonnen te worden, schuine reeptrek (als de giekkop niet recht boven de last staat) en 
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eventueel wind. De massa-traagheid zorgt voor hoge aanloopkrachten als er te schielijk gestart dan 
wel geremd wordt.  
De tandwielvertragingskast is daarom draaibaar opgehangen en gebufferd d.m.v. rubberblokken 
welke met trekstangen en moeren aan een vaste stoel zijn bevestigd en zo de stoten uit het 
zwenkwerk opvangen. 

 
Doorsnede van de draaikrans verbinding. (Afb. Rothe Erde) 
 
De snelheid en de draairichting van de motor wordt door voorschakelweerstanden geregeld.  
De bediening van het zwenken geschiedt vanuit de cabine door een stuurstroomcontroller. De 
klossenrem op de motoras wordt via een hydraulische leiding met de voet bediend. 
 

  
Voorbeeld zwenkwerk met draaikranslager met binnenvertanding en rondsel (Foto’s archief PvL) 
 
Technische gegevens van de componenten. 
Zwenkwerk, zwenksnelheid 2 omw/min (max.), bestaande uit 
Zwenkmotor Verticale sleepringankermotor 17,5 PK (ca. 13 kW), 950 omw/min, I.D.= 60%, 
  fabr. Siemens, type 1 LT 2 136-6-AA20. 
Koppeling Elastische koppeling, ø240 mm. 
Schijfrem Fabr. ATE, no. 13.7800-2000.3 met temschijf ø290 mm, bediening d.m.v. hydraulisch 
  rempedaal vanuit de cabine. 
Tandwielkast Verticale, gegoten 3 traps tandwielkast, type 3 RVF 315, i= 58,5. Gebufferd in rubber- 
  blokken. De smering van de bovenste overbrenging geschiedt door een aparte tand- 
  wielpomp. De andere lagers door spatsmering en onderdompeling. Alle lagers zijn 
  anti-frictie lagers. 
Rondsel Aantal tanden z= 15. 
Draaikrans Kogeldraaikranslager, fabr. Rothe Erde, type KD 311, 12-301-424. 

met binnenvertanding, aantal tanden z= 122, 
steekcirkel ø1952 mm (i= 8,13). 
Het lager is voorzien van een automatische vetsmeerinrichting met electrische pomp. 
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Totale overbrengingsverhouding van het zwenkwerk i= 475. 
Bouten  2x 52 8G met 104 kgm aanhaalmoment. 
Stormverankering zwenkwerk 
De kraan is uitgerust met een stormverankeringspen voorzien van handgreep. Bij 
buitenbedrijfstelling van de kraan en te verwachten stormweer, dient de kraan zo gezwenkt te 
worden dat deze van de windrichting afgewend is. In deze positie de pen laten zakken totdat deze 
in een gat valt van de ring die op het portaal gelast is. Hiermee is de draaikraan geblokkeerd. 
Alvorens de kraan weer in bedrijf te stellen, dient de pen eerst verwijderd.te worden. 

Topwerk 
De aandrijving van het toppen van de giek (vluchtverstelling) door middel van een kruk-drijfstang 
mechanisme is een beproefd principe dat door vele kraanbouwers werd toegepast. De aandrijving 
geschiedt door de cirkelvormige beweging van een kruk (één aan weerszijde van de tandwielkast) 
als een sinusvorm over bijna 180⁰. Het bijzondere is dat de beweging gelijkmatig gaat en aan de 

einden van de beweging op een natuurlijke wijze afremt of versneld en tevens ingebouwde 
eindpunten heeft zonder dat er een mechanische aanslag nodig is. 
 
Het toppen (of wippen) van de giek geschiedt door middel van een sleepringankermotor met 
klossenrem die een tandwielvertragingskast met doorgaande uigaande as aandrijft. Aan weerszijde 
van de tandwielkast is een kruk bevestigd, die elk een drijfstang aandrijft die aan de giek zijn 
bevestigd waardoor deze gaat op- of aftoppen. 

 
Topwerk. Doordat de krukken vrijwel in de uiterste stand staan is de giek ook bijna geheel opgetopt. 
(Foto Helmig Kleerebezem) 
 
Door de compensatietoren worden de hijsdraden gecompenseerd. Daardoor blijft de grijper of haak 
tijdens het verstellen van de giek op dezelfde hoogte en volgt dus een (nagenoeg) horizontale 
lastlijn. Hierdoor behoeft tijdens het op- of aftoppen dus geen energie toe- of afgevoerd te worden. 
Omdat de giek door de gewichten achter het draaipunt ook uitgebalanceerd is en het zwaartepunt 
ligt ter hoogte van het draaipunt, behoeft alleen maar de wrijving van de aandrijving, draaipunten, 
weerstand van de draden over de schijven en de lagers in de draadschijven overwonnen te worden 
en natuurlijk de massa-traagheid bij het aanzetten en vertragen, schuine reeprek (als de giekkop 
niet recht boven de last staat) en eventuele wind op de giek en de last. 
De snelheid en draairichting van de motor wordt door voorschakel weerstanden geregeld. De 
klossenrem op de motoras is automatisch bediend. 
De bediening van het topwerk geschiedt vanuit de cabine door een stuurstroomcontroller. 
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Technische gegevens van de componenten 
Topwerk, topsnelheid 45 m/min max. (gem. horizontaal), bestaande uit 
Topmotor Horizontale sleepringankermotor van 9,5 PK (ca. 7 kW), 930 omw/min, I.D.= 40%, 
  fabr. Siemens, type 1 LT 2 784-6-AA20. 
Koppeling Elastische remschijfkoppeling, remschijf ø200 mm, koppelschijf ø200 mm. 
Rem  Klossenrem ø200 mm, electro-hydraulische gediend d.m.v. de thrustor. 
Thrustor Remhefvijzel, hefarbeid 75 kgm, hefkracht 185 kg en slaglengte 50 mm. 
  fabr. EMG, type Ed 10f-15-50. 
Tandwielkast Gelaste worm-wieltandwielkast, type WH (270) 2 RA 630 S met 3 overbrengingen, 
  waarvan de eerste een wormoverbrenging is, i= 15,5. 
  Overbrenging van de tandwielen; i= 28,6. 
  Totale overbrengingsverhouding i= 445. 
  Alle lagers zijn uitgevoerd als anti-frictie lagers. 
  Het wormwiel- en het tandwielgedeelte zijn gescheiden en hebben een apart oliebad. 
Krukken De 2 krukken zijn gekrompen op de einden van de uitgaande as van de worm-

tandwielkast, h.o.h. van de uitgaande as – krukpen 640 mm. De krukken zijn d.m.v. 
 krukpennen scharnierend verbonden met de drijfstangen. 
Drijfstangen De drijfstangen zijn scharnierend bevestigd op een gemeenschappelijke as in de 

giek. H.o.h. krukpen – giekas 3010 mm. De lagers zijn met gietbronzen bussen 
uitgevoerd. 

Begrenzing De twee uiterste standen zijn hier begrensd door een stuurstroom-spileindschakelaar, 
fabr. Stemman, type SP 25-2-2G/35 no. 6066 aangedreven door 

 een tussenas d.m.v. een kettingoverbrenging. 
 
De lagering van de topwerk draaipunten (giekdraaipunten (4x), drijfstanglagers (4x), torenschijven 
(4x), lastmeetinrichting (10x), worm-tandwielkast (6x) en giekschijven (4x) worden door een 
automatische vetsmeerinrichting gesmeerd. 
 
In de cabine bevindt zich een vluchtstandaanwijzer. De vlucht (of radius) wordt afgelezen op een 
vaste schaalverdeling waarlangs zich tijdens het toppen een wijzer verticaal beweegt. De beweging 
van deze wijzer wordt afgeleid van de as van het giekdraaipunt. 
Op deze as bevindt zich een klembeugel met aangelaste hefboom, waaraan scharnierend een 
stangenstelsel is bevestigd d.m.v. Unibal stangkopen. Via een glijblok op twee geleidestangen 
wordt deze beweging overgebracht op een staaldraad ø3 mm, lente 5,6 m, die over 3 kabelschijfjes 
loopt. Het kabeleind is bevestigd aan een gewicht, dat zich verticaal in een vaste geleiding beweegt. 
Op de geleiding is een wijzerplaat gemonteerd met indicatie van de vluchtstanden. Aan het gewicht 
is een wijzer bevestigd, welke zich langs de schaalverdeling beweegt. Alle draaipunten zijn voorzien 
van anti-frictie lagers of glijblokken zodat een soepele en gelijkmatige indicatie bewerkstelligd wordt. 
 
Omdat de kraan de maximum last van 3,5 ton op alle giekstanden, of radius, mag hijsen is een 
vluchtstandaanwijzing voldoende, de lastmeetinrichting geeft aan wanneer de toelaatbare last 
overschreden wordt. Bij andere kranen is vaak de maximum last maar tot een bepaalde radius 
toegestaan en wordt de toelaatbare last bij een grotere vlucht beperkt. De afnemende last wordt 
dan door middel van een dergelijke schaal aangegeven tot aan de maximum toelaatbare last bij de 
maximum radius. De afnemende last kan stapsgewijs plaatsvinden, dus x ton op y meter (het 
lastmoment) of geleidelijk via een lastcurve, hiervoor is dan een constante meting van radius en last 
nodig welke dan in de lastmomentbeveiliging verwerkt wordt en aangegeven op een schaal. Het 
product Last x radius (tm) is niet over het hele bereik constant omdat ook de massa van de giek en 
de haak verrekend dient te worden. 
 Hier is de aanwijzing dus zuiver indicatief en in de praktijk is het de vraag of de machinist er vaak 
naar gekeken heeft. 
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Overzicht van de lastaanwijzinrichting in de cabine. 

Rijwerk 
De rijaandrijving bestaat uit een sleepringankermotor met twee uitgaande assen en een 
klossenrem, naar weerszijde ieder een Cardanas met op ieder wielstel een worm-
tandwielvertragingskast met op de uitgaande as een tandwiel welke een wiel aandrijft met een 
tussenwiel voor de aadrijving van het tweede wiel. De snelheid en draairichting van de rijwerkmotor 
wordt door middel van voorschakelweerstanden geregeld, de motor en de weerstanden zijn zo 
bemeten dat zij een gelijkmatige aanloopkarakteristiek hebben. De klossenrem bij de motor wordt 
automatisch bediend, 
 
Technische gegevens van de componenten 
Kraanrijdwerk, kraanrijsnelheid 30 m/min, max. 
Rijmotor Horizontale sleepringankermotor 20 PK (15 kW), 945 omw/min, I.D.= 40%, 

fabr. Siemens, type 1 LT 2 136-6 AA20 Z met op de linker vrije motoraseind een 
klossenrem. 

Koppeling (L) Remschijfkoppeling, remschijf ø200 mm. 
Rem  Klossenrem ø200 mm, met electro-hydraulische thrustor, 
Thrustor Remhefvijzel, hefarbeid 75 kgcm, hefkracht 185 kg, slaglengte 50 mm, 
  Fabr. EMG, type Ed 10f-15-50. 
Koppeling (R) Koppeling ø150 mm 
Verder naar iedere zijde identiek 
Centreerschijf Links op de remschijfkoppeling, rechts op de koppeling ø150 mm. 
Cardanas As met kruiskoppelingen aan beide zijden, fabr. Gelenkwellenbau, grootte 187/1 
Koppeling ø100 op de wormas van de wormkast. 
Wormkast Gelaste stalen wormkast, type WH 180 S, overbrengingverhouding i= 18 met 

oliebadsmering en onafhankelijk gelagerd in de boogie met gietbronzen lagerbussen. 
Wielaandr. Open tandwieloverbrenging met rondsel z= 23 op de wormwielas. 
Tussenas Twee tussentandwielen op assen met gietbronzen lagerbussen z= 32, i= 2,74. 
Tandkrans Op de wielen bevestigt, z= 63, 

totale overbrengingverhouding i= 49,4. 
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Wielen Diam. ø500. 
Rail EB 60, kopbreedte 72 mm (oorspronkelijk op Kralingse Veer) 
Hoekdruk Max. zonder wind 22.839 kg, mat wind (50 kg/m²) 26.594 kg. 
 
Voor de smering van de lagerbussen en wiellagers is een automatische vetsmeerinrichting 
geïnstalleerd. 
 
Het is normaal dat de wielaandrijving zich aan de waterzijde bevindt, daar hebben de wielen door 
de vaak hogere belasting minder risico om te slippen. Aan de Laakhaven is dit voor beide kranen 
niet het geval, de reden is niet bekend, wellicht i.v.m. de locatie van de voedingkabel. 
 

 
Rijwerk met wielstellen en rijaandrijving. (Foto Helmig Kleerebezem) 
 

 
Detail van een aangedreven wielstel (bogie). (Foto CS/N-H archief) 
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Detail van een niet-aangedreven boogie. (Foto CS/N-H archief) 
 
Aan de uiteinden van elke bogie zijn wielbreuksteunen geplaatst, welke de kraan opvangen, zou er 
een as of wiel breken. Ook dienen deze er ook gelijk voor om de rails van grotere objecten te 
ontdoen. 
De leidingen op de foto’s zijn van het automatische vetsmeersysteem. 
 
Als stormverankering is een separate voorziening getroffen d.m.v. 4 stuks railklemmen, omdat de 
normale bedrijfsremmen niet voldoende zijn om de winddruk op te vangen en ook is het niet 
denkbeeldig dat de wielen bij zware storm gaan slippen over de (natte) rail. Aan de binnenzijde van 
de boogies zitten railklemmen welke handmatig bediend worden. Zie links op bovenstaande 
detailfoto. 
Aan de kop van de boogies (wielstellen) zitten buffers die tegen eindaanslagen op de rail gedrukt 
worden, normaal zullen echter eerst de rij-eindschakelaars de motoren uitschakelen (hier niet meer 
aanwezig). Deze zijn ook nodig om het te ver afwikkelen van de stroomtoevoerkabel te voorkomen. 
 
Alle aandrijfkasten, remmen, assen, wielen en andere overbrengingen werden door Conrad-Stork 
zelf vervaardigd, de werf Conrad had immers zelf van oudsher een machinefabriek met een grote 
reputatie (zie ook het hoofdstuk “Conrad-Stork”). 

Electrische installatie 
De kranen werken op een voedingsspanning van 380 Volt / 50 Hz. De voeding van het lokale net 
wordt via de kabelhaspel het portaal ingeleid en vandaar via het sleepringlichaam naar het 
draaiende gedeelte. De voedingskabel kan tot een rijlengte van 33 m gebruikt worden, naar links en 
naar rechts, de totale rijweg bedraagt dan 66 m. Hierdoor heeft (had) de kraan in bedrijf niet de 
gehele lengte van de kade als rijweg, maar de voeding moest indien nodig dus verplaatst worden. 
De voeding naar de rijwerkmotor, inclusief de leidingen voor de rotorweerstanden, loopt weer via 
het sleepringlichaam terug naar het portaal. 
De voeding bevat 3 phasen en 1 aardleiding, vandaar de 4 hoofdringen. De 10 kleinere ringen zijn 
voor de aansturing van de stator en de sleepringen van de rijmotor. Iedere ring heeft twee 
koolborstels, voor hogere stroomsterktes zouden er ook 4 gemonteerd kunnen worden, één set aan 
weerszijde van de ringen. 
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Sleepringlichaam, voorbeeld. (De Vries I, bldz. 200) 

 
De ringen zijn hierbij vast opgesteld, dus op het portaal gemonteerd en de kabels vanaf het portaal 
zijn bevestigd aan de binnenkant van de ringen. De borstels draaien mee met de kraan en zijn 
veerbelast bevestigd aan het huis van het sleepringlichaam, vanaf de zwenkvloer steekt er een 
meenemer naar beneden welke verbonden is met het huis van het sleepringlichaam zodat deze met 
de kraan meedraait. . De deksels van het sleepringlichaam zijn afneembaar voor het inspecteren of 
vervangen van de borstels (koperen of bronzen blokken). 
Door deze constructie kan de kraan 360⁰  continue onbelemmerd zwenken. 

 
Detail voedingskabelhaspel met kabel en kabelgeleiderollen. (Foto CS/N-H archief) 
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In het hart van de kabelhaspel bevindt zich ook een dergelijk sleepringlichaam van 4x 35 mm². Door 
de kabelgeleiderollen kan de kabel van links- of van rechts komen zodat de kraan vanaf het 
voedingspunt de maximale kabellengte de ene- en de andere kant op kan rijden. 
 
Alle bewegingen worden electrisch geregeld wat betreft snelheid, draairichting en afremmen en 
hebben als standrem een extra automatisch werkende klossenrem, alleen de zwenkrem wordt met 
de voet bediend en staat normaal vrij. Deze klossenremmen vallen normaal in als de kraan gestopt 
is en de controller in de nulstand staat en zijn dus nauwelijks aan slijtage onderhevig, maar ze 
zouden ook de kraan kunnen afremmen en veilig tot stilstand brengen, mocht de electrische 
voeding uitvallen, doordat ze veerbelast zijn en electrisch gelicht, 
Alle electrotechnische apparatuur werd geleverd door de firma Siemens, behalve remthrustors e.d.. 
 

 
Detail aansluiting zwenkmotor en weestanden. (Foto CS/N-H archief) 
 
SIEMENS 
De electrische installatie is geleverd door de Nederlandse Siemens Mij. BV uit Den Haag. Siemens 
is al sinds 1879 als pionier actief in Nederland en levert al vanaf het begin van de introductie van de 
electrisch gedreven kranen, aan het eind van de 19e eeuw, tot de dag van vandaag, electrische 
componenten aan Nederlandse kranenbouwers en mag dus als zeer ervaren beschouwd worden. 
Tegenwoordig houdt Siemens zich op elk gebied in de industrie bezig. 
Normaal was HEEMAF als Twents bedrijf de hofleverancier voor Stork-Hijsch en later Conrad-Stork, 
het zal de wens van de klant, in dit geval Albatros, zijn geweest dat er besloten is om Siemens 
apparatuur te gebruiken, waarschijnlijk met het oog op standaardisatie samen met de apparatuur in 
de fabriek zelf. Andere fabrikanten van kranen zoals Nellen, Hensen en Figee, gebruikten ook veel 
Smit-Slikkerveer. 
 
Conrad-Stork 
Conrad-Stork is een fusie tussen de werf Conrad en Stork-Hijsch. 
Stork is opgericht in 1868 in Hengelo als de firma Gebr. Stork & 
Co. Onder leiding van C.T. Stork en J.E. Stork. 
De firma richtte zich voornamelijk op het maken van machines en 
stoomketels voor het kleinbedrijf en voor stoomgemalen. 
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C.T. Stork vervulde in 1890 een hoofdrol bij het veilig stellen van de toekomst van de “Koninklijke 
Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen”, het latere Werkspoor in Amsterdam. 
De eerste 30 jaren was er nauwelijks of geen activiteit op het gebied van kranen en bestond de 
productie hoofdzakelijk uit stoommachines en ketels voor velerlei toepassingen, complete 
suikerfabrieken en scheepsinstallaties. In 1900 leverde Stork al scheepsinstallaties aan de Werf 
Conrad in Haarlem die al nauw verbonden was met de firma, het bedrijf was rond 1890 door Stork 
van de ondergang gered en sindsdien had Stork grote belangen in de werf. 
In 1898 richtte Stork de afdeling Hijschwerktuigen op, deze afdeling was zeer vooruitstrevend, hier 
werd in 1921 de “Topkraan” (of Wipkraan) ontwikkeld. Deze had veel succes en vond in de jaren 
daarna een plaats in tal van binnen- en buitenlandse havens. De afdeling werd in 1912 de “N.V. 
Gebr. Stork & Co.’s Fabriek van Hijschwerktuigen”, kortweg “Stork-Hijsch”. Producten waren onder 
andere loop- draai- en topkranen. Begin jaren dertig liep het aantal opdrachten terug en zocht 
Stork-Hijsch samenwerking met de Werf Conrad te Haarlem, opgericht in 1883. Producten van de 
werf waren onder andere baggermolens en hopperzuigers, vrachtschepen, zeesleepboten, 
tankboten en drijvende kranen. Stork-Hijsch en de Werf Conrad besloten in 1932 de krachten te 
bundelen aan de oostzijde van het Spaarne. 
De Werf Conrad werd in 1941 geliquideerd en in zijn geheel overgedragen aan Stork-Hijsch. De 
naam wordt Werf Conrad & Stork-Hijsch NV, later vereenvoudigd tot Conrad-Stork. De verhuizing 
naar Haarlem had voor Stork-Hijsch het belangrijke voordeel dat de kosten en inspanningen die 
voorheen met het transport van de kranen vanuit Enschede naar de afnemers gepaard gingen, in 
belangrijke mate afnamen. De firma vestigde zich aan de andere zijde van het Spaarne waar het 
terrein vrij kwam van een andere geliquideerde kranenbouwer, de firma Gonnerman. 
De Stork fabrieken hadden de Tweede Wereldoorlog redelijk goed doorstaan en na de nodige 
reparaties kon er weer worden geproduceerd. Al op 5 juni 1945 bestelde de Billiton Maatschappij bij 
de baggerwerven combinatie, de Industriële Handels Combinatie (IHC) Holland, waarvan Werf 
Conrad & Stork-Hijsch N.V. deel uitmaakten, 5 grote zeewaardige tinmolens. Het materiaal werd 
door Billiton vanuit Amerika geleverd, maar de vervaardiging van de molens zou in Nederland 
geschieden en Conrad-Stork zou daarin een belangrijke rol spelen. 
In Haarlem stroomden de opdrachten binnen voor havenkranen ter vervanging van de door de 
bezetter vernielde kranen. 
Eind 1951 werd de Stork groep uitgebreid door de overname van de Machinefabriek en ook 
kranenbouwer Jaffa in Utrecht. De kraanfabricage werd hierbij gestopt waarna Jaffa o.a. nog 
speciale stuurmachines vervaardigde voor de, zich sedert 1959 op de Rijn ontwikkelende, 
duwbootvaart, die gericht was op het transport van de snel groeiende stroom erts en kolen. 
In 1954 fuseerden Stork en Werkspoor tot de N.V. Verenigde machinefabrieken (Vmf). In het kader 
van het fusieproces werd de tandwielenproductie van de Vmf bedrijven bij Conrad-Stork in Haarlem 
ondergebracht. 
In Hengelo groeide de productie en er werd een nieuwe hal gebouwt, die in 1958 gereed kwam. De 
grootste loopkraan had een capaciteit van 100 ton. De kranen werden geleverd door Conrad-Stork, 
die voor de eerste maal met geheel gelaste kokerliggers werden uitgevoerd. 
In 1960 werd bij Conrad-Stork in Haarlem een nieuw type, geheel gelaste topkraan ontwikkeld van 
een zeer modern type, waarvan grote aantallen werden geëxporteerd naar havens in Polen en 
Antwerpen. Momenteel staan er nog twee aan de Laakhaven in Den Haag (onderwerp van dit 
rapport). 
Conrad-Stork profiteerde eveneens van die stroom door een toenemende vraag naar erts- en 
kolenlosbruggen. Ook werkte Conrad-Stork mee aan de constructie van de grote kraan voor de 
montage van de sluizen van de Deltawerken in Zeeland. 
De markt voor kolentransportinstallaties voor Conrad-Stork viel zo goed als weg, omdat het vrijwel 
gereed zijnde aardgasnet de mogelijkheid bood om in de grote centrales van kolen op aardgas over 
te stappen. 
Inmiddels was Conrad-Stork, de enige dochter van het Vmf, die nog iets met scheepsbouw te 
maken had, zij het in het consortium van IHC, die positie ook vrijwel kwijtgeraakt, doordat de 
consortiumpartners, vijf werven, in 1965 het besluit namen de Naamloze Vennootschap IHC 
Holland op te richten en daarin geheel samen te gaan. 
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Conrad-Stork paste als Vmf onderneming niet in dat geheel en bleef nog slechts als 
onderleverancier bij de IHC activiteiten betrokken. 
Naar een advies van McKinsey & Company werd het concern in 1970 in een zestal divisies 
ingedeeld. De kranengroep van Conrad-Stork behoorde bij de divisie Goederenverzet en Industriële 
Werktuigen. Stork-Hensen, dat in de Conrad-Stork Groep zat, had in 1969 en 1970 grote verliezen 
geleden, waardoor de activiteiten op nieuwbouwgebied in 1971 werden stopgezet, het bedrijf 
beperkte zich nog slechts tot reparatiewerk. 
In de periode 1971-1975 verwierf Conrad-Stork grote opdrachten voor kranen, zowel voor 
binnenlandse overslagbedrijven als voor buitenlandse scheepswerven, die van een tijdelijke opbloei 
in de vraag naar schepen profiteerden. 
In 1975 waren de verwachtingen nog hoog, maar in het jaar daarop konden die niet worden 
waargemaakt en begon er weer een periode van verliezen. 
Naast de andere divisies kreeg ook Conrad-Stork f 10 mln. als bijdrage voor ontwikkelingskosten en 
marktpenetratie voor overslaginstallaties en kranenbouw. 
Op het gebied van de verkoop van kranen waren de ontwikkelingen bij Conrad-Stork in de jaren 
zeventig ongunstig geweest. Bij het onderzoek door McKinsey in 1971, was er reeds op gewezen, 
dat de vraag naar kranen in Nederland verder zou teruglopen. De steeds zwaardere kranen, 
waarvoor de opdrachten op de wereldmarkt moesten worden bevochten, maakten de risico’s steeds 
groter en de winsten steeds kleiner. Daarom besloot de Raad van Bestuur ook deze activiteit te 
beëindigen. Conrad-Stork werd in 1979 aan Grootint overgedragen, die verwachtte het 
productieapparaat en een deel van de kennis te kunnen gebruiken op het gebied van de offshore. 
Daarmee verdween ook deze vroeger welvarende dochter, na bijna vijftig jaren, uit het Vmf 
concern. Enkele jaren later zag ook Grootint zich gedwongen met de kranenbouw bij Conrad-Stork 
te stoppen. 
Wescon, een werkmaatschappij van Stork groep Industriële Montage en Onderhoud. installeerde in 
1985 in opdracht van Fluor Nederland de kern van Flexicoker van Esso in Rotterdam. Het hijsen 
van de eerste reactor (400 ton) tot 76 meter hoogte tussen de reeds geplaatste constructies was 
het eerste hijskarwei voor het 1000 tons hijsportaal van Wescon, dat werd ontworpen door Euro-
Rigging B.V., een eveneens tot het Stork concern behorend adviesbureau voor hijswerk en 
transport. 
De in Haarlem achtergebleven machinefabriek wordt in 1986 verzelfstandigd onder de naam BV 
Machinefabriek Conrad. De afdeling grondverzet wordt verkocht aan de firma’s Kuiken BV in 
Emmeloord, Kemmach BV in Lemmer en PT Sarkana in Jakarta. De diepboor afdeling gaat dan 
verder onder de naam Arkana BV in Emmeloord. 
In 1988 volgt het faillissement van Conrad, waarbij het onroerend goed verkocht wordt aan De 
Schelde die het onderbrengt bij Schelde-Rademakers BV in Rotterdam en in 1991 wordt Arkana 
verkocht aan Stanen Europe BV in Emmeloord en het onroerend goed in 1993 verkocht aan Stork 
NV, Schelde-Ramakers (Conrad) wordt ondergebracht bij Stork Gears & Services BV. 
De naam Conrad wordt in 1995 door Stanen gekocht van de Schelde-Ramakers BV en veranderd 
haar naam in Conrad-Stanen BV. 
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De geschiedenis van de Wipkraan 
 
Ontwikkeling 

Handwerk 
Het overladen van stukgoed is midden 19e eeuw nog hoofdzakelijk handwerk. Zware stukken 
werden met het laad- en losgerei van het schip, met een drijvende bok of de locale stadskraan 
geladen of gelost. Maar kisten en zakken en wat verder gewoon draagbaar was, werden stuk-voor-
stuk (stukgoed) in het ruim van het schip door bootwerkers bij het lossen en laden beetgepakt. De 
stukken werden door dragers (of sjouwers) aan wal gebracht en naar een pakhuis of ander schip 
vervoerd. Voor het lossen van een schip zijn op deze manier heel wat bootwerkers en lastdragers 
nodig en daar kwam dus verandering in. 

Water en stoom 
De komst van de kranen, eerst met handaandrijving en later met mechanische aandrijving, 
betekende een grote besparing op mankracht en een sterke vergroting van de overslagcapaciteit. 
Het spreekt voor zich dat dit veel protest te weeg bracht vanwege de daardoor afnemende vraag 
naar arbeidskracht, maar de ontwikkeling was niet te stuiten. 
Naast de water gedreven kranen hanteerde men zo ongeveer tezelfdertijd ook stoomaandrijving (de 
eerste stoomkraan werd in 1851 in Engeland gebouwd). Hierbij heeft elke kraan zijn eigen 
voortstuwingsbron, terwijl dat bij de waterkranen een centraal drukstation is. 

Electrisch 
De keuze van de Gemeente Rotterdam voor de electrische aandrijving van de havenkranen 
betekende het einde van de aanschaf van meer hydraulische kranen. Een proef in 1892, samen 
met de haven van Hamburg, met een kraan gebouwd door Haniel & Lüg uit Düsseldorf (D) op de 
Wilhelminakade, bleek een groot succes. In 1900 waren in Rotterdam reeds 28 electrische kranen 
geïnstalleerd, in eerste instantie kranen van de Duitse fabrikant Nagel & Kamp (later Kampnagel) 
en iets later ook van Figee. Kranen met een vaste arm en een maximum last variërend van 1500 tot 
4000 kg en een sprei (radius) van 13 m. De Amsterdamse haven volgde. 

  
Proefkranen, Haniel & Lüg en Figee in 1891, beide 1,5 t (foto GHI en P.v. Leen) 
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De vaste giek maakte dat, om obstakels te ontwijken, er veel met de kranen gereden moest worden. 
Het rijden van kranen kost veel tijd en energie, dus moest de giek verstelbaar worden. Eerst met 
een verstelling d.m.v. één of meer schroefspindel(s) wat alleen onbelast kon geschieden met de 
hand of electrisch. Eind jaren ’20 ontstonden de zogenaamde Wip- of Topkranen. 

De Wipkraan 
Bij de Wip of Topkranen wordt het giekverstellen geheel electrisch aangedreven en met een 
systeem waarbij de last tijdens het verstellen van de giek op een nagenoeg gelijke hoogte blijft. Dit 
systeem (Level-Luffing systeem) is op allerlei mogelijke wijzen uitgevoerd waarbij de hijsdraad door 
het bewegen van de giek zodanig werd in- of uitgepalmd dat de last zich horizontaal bewoog, zo 
ook het balanceren van de giek, waarbij de ballast zich in de giek zelf kon bevinden of apart in een 
zich met de giek meebewegend juk. Door de horizontale lastweg behoefde er geen energie 
toegevoerd te worden voor het, tijdens het optoppen (verkleinen van de radius) van de giek, mee-
omhoog bewegen van de last en ook bij het aftoppen (vergroten van de radius) niet afgeremd te 
worden. Doordat de giek werd uitgebalanceerd, waarbij men ervoor zorgde dat het zwaartepunt, 
van alles wat bewoog tijdens het op- of aftoppen, zich in het draaipunt van de giek bevond. Alleen 
voor de wrijving in de aandrijving zelf, de draaipunten, draadschijven en draden en eventueel de 
wind tegen de giek en de last, moest energie geleverd worden. Vergelijk de motorvermogens voor 
het hijsen zelf en het toppen en zwenken. Maar toen verkreeg men wel een zeer efficiënte machine 
waarbij de giek gemakkelijk en snel versteld kon worden om obstakels te omzeilen en men zo met 
meerdere kranen, soms van beide zijden van het schip in één ruim kon werken. De ligtijd van een 
schip werd zo enorm ingekort en de overslag capaciteit enorm vergroot. 
De kranen kregen enorme reikwijdtes tot wel 40 m en de hijscapaciteit werd vergroot, van 5 ton en 
8 ton in de jaren ’30 tot 40 ton in de jaren ’70 toen er ook containers verplaatst moesten kunnen 
worden en de kranen Multi-Purpose werden. 
Als Grijperkraan is de Wipkraan nog wel tot in de jaren ’90 geleverd, daarna vrijwel niet meer. De 
hele kraanbouw veranderde door de komst van de container en de vraag naar continu transport. 
Speciale machines worden in Nederland nog wel gefabriceerd maar de grote containerlosbruggen 
komen veelal uit het Verre-Oosten al of niet vanaf een daar gevestigde Westerse firma. 

  
Eén van de eerste Wipkranen   Wipkraan uit 1960. (Foto’s archief PvL) 
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De kranen van ‘s Gravenhage 
 

Historische voorbeelden van hijs- en hefwerktuigen in de stad. 
 

 
Voorbeeld van een windas bij een spuisluis als één van de eerste hefwerktuigen. 
 

 
Overtoom met windas en tredraderen (voorbeeld) zoals gebruikt bij de Leidsche dam. 
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Houten stadskraan met windas bij de Kranestraat. 

 
De Laakhaven 
 
In de Laakhaven hebben vanaf het begin diverse (haven)kranen dienst gedaan, van eenvoudige 
monorails tot de moderne Wipkraan zoals boven omschreven.  
 

  
Stoomkraan met poliepgrijper aan de      Grijperdraaikraan. (Afb. W.J. Dijk) 
kaaimuren, jaren ’20 
(Foto Haags Gem. archief) 

De Laakhaven in gebruik 

 
Grijperkraan, vaste arm Goudriaankade, begin 20e eeuw. (Foto Haags Gem. archief) 
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Torenkraan Montan, 1936. (Foto dienst REO) Stukgoedkraan C.A. Herweijer, 1924. (Foto HGA) 
 

 
Grijper draaikraan met vultrechter van de firma J.A. Heijdra & Zonen, Calandkade, ca. 1950. 
(Foto Haags Gem. archief) 
 

 
Werkplaats slachthuis met handbediende spilkraan. 1911. (Foto Haags Gem. archief) 
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Zandlossen aan de Soestdijksche kade. (Afb. W.J. Dijk) 
 

 
Stoomkraan bij loswerkzaamheden bij Rademaker. (Foto Haags Gem. archief) 
 
Elders in Den Haag 
 
Den Haag kent nu nog 4 havenlocaties 

- Scheveningen haven, dit is een zeehaven 
- De Laakhaven 
- De Binckhorsthaven 
- Bierkade 

Scheveningen haven 
Sinds de jaren zestig met de derde haven, eigenlijk speciaal voor de Norfolk lijn is de haven op de 
huidige grootte. Op dit moment wordt er alweer gesproken over demping van deze laatste, maar 
daarvoor in de plaats komt dan een nieuwe buitenhaven, alhoewel gezien Den Haag kan het wel 
een tijdje duren. 
In de haven vindt met geen echte Havenkranen, als er een kraan nodig is wordt deze waarschijnlijk 
gehuurd. 

Binckhorsthaven 
De Binckhorst haven ligt in de wijk Binckhorst, dit is een historische naam en afkomstig van Kasteel 
Binckhorst dat al sinds 1308 bekend staat. Het huidige kasteel is gebouwd in 1727 en gelegen aan 
de Binckhorstlaan. 
De wijk is sinds 1907 geannexeerd van de gemeente Voorburg en ontwikkeld tot bedrijventerrein 
toen het Laakhavengebied vol begon te lopen, in feite ligt het gebied tegen de Laakhaven aan met 
ertussen de Trekvliet. 
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Bij de tweede gasfabriek gebouwd aan de Trekvlietplein, welke in 1960 werd gesloten stond een 
bijzondere hangloopbaan voor de overslag van kolen. 
 
Bij Fabriton staat de oudste kraan van Den Haag, bekend onder no. 390. 

 
Thole 4,5 tons Grijperdraaikraan no. 390. 
 
Enige gegevens van de kraan 
Max. last    4,5 ton 
Max. vlucht (radius)   15 m 
Grijperinhoud    1,5 m³ (eigen gewicht 1950 kg) 
Spoorwijdte    3,7 m 
 
Bij de BAM zijn nog een 5 tons Figee Wipkraan en een 6 tons Sanders Wipkraan actief bij de 
overslag van zand & grind en andere grondstoffen voor de fabricage van asfalt en beton. 
 

Bierkade 
De Bierkade is de enige binnenhaven in Den Haag overgebleven van alle grachten en is nu 
voornamelijk een toeristisch gebied als passantenhaven met 22 ligplaatsen voor schepen met een 
maximale lengte van 12 m en een hoogte van 2,30 m en tevens is het een ligplaats voor enkele 
historische vaartuigen en heeft ook nog een Havenkantoor. Ook nu geldt, vanwege de gelimiteerde 
hoogte, nog dat alleen de “Haagvaarders” hier toegang hebben. Tevens is het gebied ook dè plek 
van Avenue Culinair. 
Vanuit de Bierkade vinden er ook door de Stichting de Ooievaart reguliere rondvaarten plaats door 
de nog bestaande grachten van Den Haag. 
Van enige Hijskranenactiviteit is geen sprake meer, al zou bijvoorbeeld de plaatsing van een replica 
van een historische kraan hier wel verandering in kunnen brengen. 
 

Kraanbouwers in Den Haag 
Voor de diverse bedrijven geldt eigenlijk dat ze niet hoofdzakelijk kranen fabriceerden maar 
overwegend hun eigen specialisme. 
 
Firma Escher 
Ir. Escher, Constructiewerkplaatsen en machinefabriek N.V, was voornamelijk actief in 
staalconstructies voor bijvoorbeeld bruggen en gebouwen, maar ook gespecialiseerd in 
transportbanden. Is tegenwoordig niet meer in Den Haag gevestigd maar elders in het land. 
Prins van Oranje 
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De IJzergieterij “De Prins van Oranje” is begonnen als smederij in 1834, later als ijzergieterij en wat 
betreft de kranen bekend van het in licentie vervaardigen en leveren van Fairbairn kranen. De firma 
werd In 1897 opgeheven. 
 
Enthoven; 
De in 1848 opgerichte firma bekend als Metaalpletterij en IJzergieterij L.I. Enthoven & Co begon in 
1824 als kopergieterij en –pletterij en was één van de eerste zware industrieën in de stad, en bezat 
ook de eerste stoommachine in Den Haag van 20 á 25 PK. 
Wat betreft de vervaardiging van hijskranen is er weinig van de firma bekend, maar er is één nog 
bestaande kraan, een zogenaamde “weegkraan” die staat in Hamburg. 
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Ontwikkelingen en Aanbevelingen: 
 
Ontwikkelingen: 
Zoals de handel in het begin van de vorige eeuw langzaam de stad uit naar de Laakhaven werd 
gedreven, is ook nu weer de handel langzaam uit de Laakhaven verdwenen, gedeeltelijk naar de 
Binckhorst maar ook gewoon opgelost door veranderde omstandigheden en transportmethodes. 
Anno 2016 staan de twee kranen er werkloos bij, de schepen die de goederen aanvoerden hebben 
een andere route opgedragen gekregen en van vervangende goederen is geen sprake. Hergebruik 
elders zit er ook niet in, alle zand & grind overslag bij de betonfabrieken wordt al verricht door 
modernere kranen of er wordt een hydraulische graafmachine ingehuurd. Verdere ontwikkelingen 
waarin de kranen eventueel ingepast kunnen worden lijken beperkt, hier enkele overwegingen: 

A. Na reparatie/restauratie en conservering kunnen de kranen zuiver dienen als Landmark als 
herkenning van de vrotere activiteiten in de Laakhaven en icoon van één van de laatste 
uitvoeringen van het type Wipkraan, als duo zijn ze dan van alle kanten herkenbaar waarbij 
een optimale positie ten opzichte van de bebouwing zeker bekeken dient te worden. Een 
goede uitlichting van de kranen is hierbij zeker aan te bevelen. De locaties van de armaturen 
dienen dan wel goed bereikbaar te zijn. De electrische installatie hiervoor kan dan 
gedeeltelijk (bij gebleken geschiktheid) gebruik gemaakt worden van de bestaande 
voedingskabel en het sleepringlichaam. 

B. Als variatie op A. kan de kraan ook als Billboard dienen, een moderne informatiezuil welke 
ook nog draaibaar gemaakt zou kunnen worden door het zwenkwerk electrische weer in 
orde te maken en een electrische voeding aan te leggen. Op deze wijze kunnen de kranen 
dus geëxploiteerd worden waarbij de investeringen terugverdiend worden. Ook hierbij kan 
tevens een goede uitlichting van de kraan aangebracht worden, zoals in A. vermeld. 
Enige punten van aandacht zijn dan: 
- electrische aansluiting voor het Billboard en de voeding/regeling van het zwenkwerk 
waarbij het sleepringlichaam een aangepast zal moeten worden en bijvoorbeeld een 
frequentieregeling voor de zwenkmotor incl. de (programmeerbare) afstandbediening. 
- continue, maar ook veilige toegang tot de kraan, niet alleen ter wille van de nieuwe 
apparatuur maar ook voor inspectie, onderhoud of reparaties 
- extra installatie/service bordes voor de Billboards 
- aandacht moet tevens worden besteed aan de windbelasting op de kraan, de afmetingen 
van de Billboards en eventuele bevestigingen dienen het windoppervlak zo weinig mogelijk 
te beïnvloeden. 

C. Een mogelijkheid zou nog de plaatsing bij een jachthaven kunnen zijn voor het in- en uit het 
water hijsen van schepen, maar er zou zich natuurlijk ook een andere herbestemming 
kunnen voordoen waarvan de mogelijkheid op dit moment niet bekend is. 
De kraan (of kranen) zou dan wel geheel overhaald dienen te worden, opnieuw 
gecertificeerd en voorzien van een modernere electrische installatie. Hoewel als de 
mogelijkheid aanwezig zou zijn om de originele bediening te kunnen handhaven, wat nog 
onderzocht zou moeten worden, draagt dit voor een groot deel bijdagen aan de authenticiteit. 
Een specifieke opleiding/training voor de kraanmachinisten en onderhoudsmensen zal dan 
nodig zijn, eventueel gebruik makend van de machinisten die nog op de kranen gedraaid 
hebben. 

D. Een andere mogelijkheid is om de kranen om te bouwen met een hotelkamer. Hiervoor zou 
het hijs- en wellicht ook het zwenkwerk verwijderd moeten worden, waardoor de 
authenticiteit sterk zou afnemen. 
Naast alle veiligheidsvoorzieningen dient ook het Bouwbesluit in acht genomen te worden 
waarbij andere maatstaven gelden als bij normaal kraangebruik met of zonder wind. Door de 
hogere rekenwaarde voor de winddruk kunnen de wieldrukken oplopen en dus ook de 
rekenwaarde voor de belasting op de rail en de onderliggende fundatie. Omdat het zeer 
waarschijnlijk is dat er geen gegevens van de fundatie aanwezig zijn, is het mogelijk dat er 
een versteviging nodig is van de bestaande fundatie of zelfs een geheel nieuwe. 
Maar door de exploitatie zou de ombouw en onderhoud gefinancierd kunnen worden. Al 
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dient hiervoor dan wel een organisatie te worden gezocht die deze exploitatie op zich neemt. 
Er zijn een aantal voorbeelden in Nederland, zoals de havenkraan in Harlingen. 

Voor alle opties geldt dat NedSEK hierbij als adviseur, bij het maken van een bestek van eisen kan 
optreden, en verder als consultand bij de verdere uitwerking, bijvoorbeeld bij het aanvragen en 
beoordelen van offertes en het uitwerken van het definitieve bestek. 
 
Aanbevelingen: 

Documentatie: 
Het gebruik- en onderhoudsboek van de kranen is wel aanwezig waardoor de meest belangrijke 
technische gegevens bekend zijn, echter een goede tekening met afmetingen en giekstanden is niet 
aanwezig en (tot nu toe) niet gevonden bij de erven van Conrad-Stork. Hiervoor kan een 
programma opgezet worden om de lokale Haagse Hogeschool (HHS), ROC of VMBO school aan te 
sturen. Dit programma zou kunnen bevatten: 

1. Opmeten van de kranen onder leiding van een ter zake kundige en met behulp van de 
modernste meetmethodes, d.w.z. systeemmaten, profielafmetingen, lengtes, plaatdiktes, 
assen en tandwielen, tandwielkasten en overbrengingsverhoudingen, 
draadtrommelafmetingen etc. etc. 

2. Het in 3D tekenen van de kranen in een CAD programma, waar ook een sterkte berekening 
mee uitgevoerd kan worden en mee gesimuleerd (de kraan kan virtueel bewegen). 

3. Doorrekenen van de constructies en de machinerieën en de overslag capaciteit van de 
kraan met behulp van de bekende snelheden. 

4. Eventueel eindscriptie voor de studenten. 
Één en ander houdt in dat de 3D figuur gebruikt kan worden om de kranen virtueel in zijn (nieuwe) 
omgeving te plaatsen, maar van werkelijk belang is dat jongeren bekend gemaakt worden met deze 
“Kraantechniek” door middel van een unieke mogelijkheid om theorie en praktijk, met een schaal 
1:1 model, met elkaar te combineren, wat normaal zeer moeilijk te verwezenlijken is. Één van de 
doelstellingen van de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) is ook het 
enthousiastmeren van jongeren voor de techniek. 
Een opzet voor het programma kan dan ook door NedSEK verzorgd worden. 
 

Inspectie, reparatie conservering en onderhoud: 
Door NedSEK wordt het volgende stappenplan voorgesteld: 

1. Bezoek aan de kranen om: 
- informatie van de kranen zelf te vergaren, 
- globale indruk van de kranen te verkrijgen 
- overleg met SHIE. 

2. Literatuur onderzoek naar de Stork kranen en gebruik van de kranen 
3. Archief onderzoek naar gegevens van Conrad-Stork en de kranen in bijzonder 
4. Globale richtprijs opvragen voor inspectie, reparatie en conservering en eventueel ombouw 

met verblijfsruimte. 
5. Omschrijving/waardeoordeel schrijven (dit verhaal dus) 
6. De omschrijving/waardeoordeel aanbieden aan SHIE en de Gemeente Den Haag 
7. Inspectieplan maken voor de kranen t.b.v. een onafhankelijk maar terzake kundig inspectie 

bureau, hiermee een offerte aanvragen en dit aan de gemeente voorleggen, of direct 
aanvragen bij een terzake kundige firma, die naast de kosten voor een inspectie ook gelijk 
de kosten voor reparatie en conservering kan begroten en tevens een eventuele ombouw. 
Dit kan t.o.v. de inspectie in eerste instantie voordeliger zijn. 

8. Als deze offerte aangenomen wordt de inspectie laten uitvoeren, begeleiden en, naar 
aanleiding van het rapport, een restauratie/reparatie/conservering/onderhoudsplan maken 
en daarmee offerte aanvragen bij diverse kraanbedrijven en deze weer met de gemeente 
overleggen. 

9. Indien deze offerte aangenomen wordt, de werkzaamheden volgen als consultand. 
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10. Omschrijving van de kranen updaten en geschikt maken voor publicatie voor het algemene, 
maar ook voor het meer technisch geïnteresseerde publiek. 

De omschreven punten hoeven niet precies in deze volgorde plaats te vinden, de punten 1 t/m 6 
zijn dus in dit rapport opgenomen, vanaf punt 7 gaat het verder in overleg. 
 
Net als bij de omschrijving van de documentatie, hierboven, kunnen hier ook studenten van de 
HHS, ROC of VMBO ingeschakeld worden om hiermee praktijk ervaring op te doen, e.e.a. natuurlijk 
in overleg met de gekozen firma welke het werk uitvoert en onder strikte begeleiding van een 
terzake kundige monteur. 
Het inschakelen van een school is dikwijls moeilijk vanwege het strikte lesprogramma en het 
minimale lesmateriaal wat behandeld moet worden en de relatief weinige praktijk uren waardoor het 
werk waarschijnlijk over verschillende semesters plaats zal moeten vinden en waarschijnlijk 
behoorlijke vertraging zal oplopen t.o.v. een strikt professionele aanpak, het feit echter dat 
studenten met een dergelijk project een prachtige ervaring op kunnen doen is van groot belang, dat 
hierdoor ook verscheidene groepen studenten met de materie in aanraking kunnen komen is in 
principe ook een belangrijke overweging. 
Door het inschakelen van NedSEK van mensen die ervaring hebben met het begeleiden van 
stagiaires en opzetten van lesprogramma’s, kan er wellicht een goede ingang gevonden worden 
met de begeleiders op de desbetreffende school. 
 
Ten opzichte van punt 4 is reeds een richtprijs aangevraagd en ontvangen. Mogelijke firma’s die 
ingeschakeld kunnen worden, zijn: 

1. Het onafhankelijke Crane Inspection Service (CIZ) te Den Helder, een geaccrediteerd 
bureau, echter excl. Inspectie van de electrotechnische installatie. 

2. Firma Talsma in Franeker, met ruime ervaring in het repareren/restaureren in opnieuw 
conserveren van (oude) hijskranen en het inbouwen van verblijfsruimtes. 

3. De MIT Groep uit Breda, met ruime ervaring in inspectie, herstel, conservering en 
wederopbouw van (oude) kranen en tevens met het opnieuw installeren van een 
electrotechnische installatie. 

4. KENZ-Figee (Zaandam), fabrikant van offshore-, scheeps- en havenkranen met een 
efficiënte service organisatie, heeft bijvoorbeeld de kraan aan het Entrepotdok in Amsterdam 
gerestaureerd en geconserveerd. 

5. NKM (Hoofddorp), fabrikant van bovenloopkranen en havenkranen. 
6. NDC (Oosterhout), fabrikage en onderhoud van veel zand & grind overslagkranen. 

 
Een eventuele vaste prijs voor reparatie en conservering, en eventueel ombouw kan vóór de 
bovengenoemde inspectie moeilijk gegeven worden vanwege de grote onzekerheid. 
 
 
Voorbeelden van instandhouding van kranen: 

Nationaal: 
Door NedSEK begeleidde projecten. 

1. Helmond: 
3,5 ton Thole (Enschede) Grijperdraaikraan bouwjaar 1928, rijdend op een 60 m lange 
kraanbaan, gerepareerd en geconserveerd (niet werkend), gereed begin 2014. De 
kraanbaan is in situ geheel hersteld en geconserveerd, de kraan met rijdwerk is naar een 
werkplaats vervoerd en daar geheel overhaald, de machinerieën zijn echter verwijderd. De 
reparatie verliep mede met hulp van leerlingen van de locale ROV, wat over twee lesjaren 
moest worden verspreid. 
 

2. Vlissingen: 
Torenkraan KMS 528-01 van de voormalige scheepswerf De Schelde, gebouwd naar een 
ontwerp van Kampnagel (D) maar gefabriceerd door De Schelde zelf en afgeleverd in 1950. 
Hijscapaciteit: 20 t x 18,5 m / 10 t x 33 m. De kraan was in 2008 buiten dienst gesteld en in 
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grote delen gedemonteerd, vanaf 2011 gerepareerd, geconserveerd en voorzien van een 
nieuwe electrische installatie. Eind 2012 is de kraan weer op zijn oorspronkelijke locatie, de 
Noorderkade, opgesteld en is geheel gebruiksklaar en geschikt voor de oorspronkelijke 
hijscapaciteit. Veel werk voor de kraan is er niet, af en toe een hijsklus. 
 

3. Amsterdam (NDSM): 
Torenkraan no. 13 van de NDSM, fabricaat: Hensen (Rotterdam), bouwjaar: 1954. 
Hijscapaciteit: 40t x 19m en 14t x 45m. In 2013/14 is de kraan gedemonteerd en in Franeker 
bij de firma Talsma geheel hersteld en opnieuw geconserveerd. Alle machinerieën zijn 
verwijderd, behalve één zwenkwerk, echter niet werkend. De Toren van de kraan is voorzien 
van 3 ruime hotelsuites met split-level van 5 x 5 x 5 m met daarboven, op 45 m hoogte, een 
jacuzzi. Zie www.faralda.com. Er is bijzondere aandacht geschonken aan het vrij zwenken 

van de kraan, bij storm bestaat de mogelijkheid dat de kraan omwaait als deze dwars op de 
wind zou staan, zoals alle Torenkranen moet hij daarom als een windvaan met de wind 
meedraaien. Tevens moest er een nieuwe fundering aangebracht i.v.m. de hogere 
windbelasting op de nu dichte Toren, waardoor er een grotere hoekdruk optreedt en ook 
vanwege zwaardere eisen wat dat betreft vanwege de regels van het Bouwbesluit. 
 

4. Amsterdam (Entrepotdok): 
1,2 tons Electrische stukgoed draaikraan op rijdend portaal, fabricaat: Figee (Haarlem), 
bouwjaar: 1951. Werkradius van de kraan: 12,65 m. 
De kraan is in 2014 in zijn geheel naar KENZ-Figee in Zaandam vervoerd en daar 
gerepareerd en opnieuw geconserveerd. De machinerieën waren al voor die tijd verwijderd. 
De kraan is weer op de dezelfde locatie aan het Entrepotdok teruggeplaatst, vast opgesteld 
en niet-rijdend. 
 

5. De Lange Arm op Stolwijkersluis bij Gouda 
 
Andere nog lopende projecten zijn o.a.: 

- De kraanbaan van Houthandel Van Dijk in Laren. 
- P.M. Duyvis Wipkraan Zijkanaal I in Amsterdam-Noord; “Het Paard van Noord”. 
- Conrad-Stork kranen in de Hunzehaven Groningen 
- Hijsinstallatie van het voormalige Landbouwbelang in Weert 

Verder zie: www.kranenprojekt.nl 
 
Andere voorbeelden van behoud van kranen: 
 
1. Rotterdam, Maritiemmuseum Leuvehaven: 

- Figee handgedreven spilkraan uit 1892 met een hijscapaciteit van 850 kg.  

- Deauville handgedreven spilkraan uit 1904 met een hijscapaciteit van 10 ton op 6 m. 
- Hydraulische (water) kraan op verrijdbaar portaal, bouwjaar 1903, 4 ton op 16 m 
- Rijdende Stoomkraan Boele no. 10, bouwjaar 1948, 1 ton op 8 m. 
- Electrisch aangedreven Wipkraan van Stork-Nivelle, bouwjaar 1928, 3 ton op 18 m. 
- Electrische  Balanskraan (Wipkraan), fabricaat Figee, bouwjaar 1927, 3/1 t op 14/25 m. 
- Diesel-Electrische mobiele havenkraan, fabricaat Nellen, bouwjaar 1977, 7,5 t op 5 m. 
- Electrische Wipkraan, fabricaat Figee, bouwjaar 1961, 5/2 t op 19/40 m. 
 

Verder ligt in de Leuvehaven de drijvende stoombok “Simson”, gebouwd door J. en K. Smit uit 
Kinderdijk, bouwjaar 1958 en een max. hijscapaciteit van 250 ton. 
 
Alle objecten in het buitenmuseum zijn vrij te bezichtigen. Veel mensen nemen een wandeling langs 
de kade en gaan wellicht terug in de tijd toen de haven hier ook nog in de stad aanwezig was en 
vertellen aan hun metgezellen hoe het eens was. 
 
 

http://www.faralda.com/
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Elders: 
In Nederland zijn er op verscheidene plaatsen oude kranen blijven staan of weer opgesteld, zoals 
bijv. in Arnhem, Beek & Donk, Doesburg, Den Haag, Harlingen (Hotelkraan), Koog aan de Zaan, 
Middelburg, Nijmegen, Ouderkerk aan de IJssel, Spijk, Vlaardingen en Zoutkamp. 
Naast het Maritiemmuseum in Rotterdam zijn er ook nog diverse museums met één of meerdere 
kranen: 

 Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten:Stoomrailkraan Boele 8 (voorheen bij het Droogdok 
Jan Blanken in Hellevoetsluis) 

 Hoogovens, IJmuiden, diverse railkranen 

 Museumspoorlijn STAR; Krupp Ardelt ongevallenkraan 

 SIEMei; BPG mobiele kraan en dragline 

 Spoorwegmuseum Utrecht, diverse spil- en derrickkranen 

 Stoommachinemuseum Medemblik; Stoomrailkraan Boele 9 

 Stoomstichting Nederland Rotterdam, stoomrailkraan 

 Stoomtrein Goes Borsele; Stoomrailkraan De Schelde 39. (voorheen bij de Stoomtram 
Hoorn Medemblik) 

 Actie groep in Vlissingen voor behoud en restauratie Stoomrailkraan De Schelde 38 
 
In Kampen zijn momenteel acties gaande om geld te verwerven ten behoeve van het oprichten van 
een replica van een 5 tons Fairbairn kraan, zoals die tot in de jaren ’70 daar aan de IJsselkade 
heeft gestaan. 
 
Ook niet meer bestaande historische kranen worden door NedSEK geïnventariseerd en waar 
mogelijk gedocumenteerd, een lijst daarvan is beschikbaar. 
 

Internationaal: 
In het buitenland worden kranen al geruime tijd als industrieel erfgoed beschouwd, hier een korte 
lijst (beslist niet volledig): 
 
België: 
Antwerpen: 
Bij het MAS aan de Scheldekaai staan een flink aantal oude havenkranen, Figee, Titan, Stork-
Hijsch, Holland Cranes, Kock en DEMAG. De verzameling is vrij te bezichtigen en de kranen zijn of 
worden allen geconserveerd en zo mogelijk werkende gehouden. 
Allen electrisch aangedreven stukgoed kranen, rijdend op een portaal: 

 2 tons kraan van Cie Internationale D’electricité, 1907 

 3 tons kraan, Figee, met verstelbare giek 

 3 tons Balans-Wipkraan met een vlucht van 8 – 15 m, Figee no. 1855 van 1926 

 3 tons derrickkraan met bewegend contra-gewicht (CD184) 

 3 tons Balans-Wipkraan 

 3 tons Wipkraan, met bewegende compensatietoren 

 3 tons Wipkraan 

 5 tons Tuimelarmkraan, DEMAG 

 3 tons derrickkraan met draaikranslager 

 3 tons Wipkraan van Holland Cranes 

 5 tons Wipkraan van de Boomse Metaalwerken, 1961, met taatslagering 
Verder staat er bij het MAS een met de hand aangedreven Duitse Stuckenholz kraan met een 
hijscapaciteit van 10 ton en zijn er nog een aantal waterkranen die momenteel gereviseerd worden. 
De opzet bij het MAS is om de alle kranen zo mogelijk te kunnen laten werken. 
 

http://mecmuseum.nl/
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De kranen van het MAS. 
 
Gent: 
Ook in Gent wordt er actie ondernomen om de oude havenkranen een vaste plaats te geven, het 
betreft hier kranen van Titan, BM Titan en Peiner (D). 
 
Brugge: 
Beroemd is hier der replica van de gigantische Middeleeuwse houten dubbele tredmolen kraan. 
 
Duitsland: 
Hamburg: 
In de haven van Hamburg ligt het Hafenmuseum Hamburg met een grote verzameling van overslag 
materieel inclusief de drijvende kraan Saatsee van 1917, en de Weegkraan van de firma Enthoven. 
 
Ook elders in Duitsland staan oude tot zeer oude kranen, zoals de Zoutkraan in Lüneburg of de 
kraan in Triër, maar ook recentere kranen van de 20e eeuw in Bremerhaven, Berlijn en Dresden. 
Vooral Duitsland heeft een rijke historie wat betreft kranen, de grootste kanenbouwers zitten nog 
steeds hier, zoals o.a. DEMAG, Gottwald (beide Terex), MAN en Liebherr de grootste van allen 
alhoewel de Chinezen in aantocht zijn. 
 
United Kingdom: 
De bakermat van de industriële revolutie ligt natuurlijk in de UK, in Engeland, Whales en Scotland 
staan nog verscheidene gigantische kranen solitair of in museaal verband zoals in Bristol. 
 
Elders in Europa: 
In elk land met een haven van enige importantie staat nog wel een antieke kraan, sommigen vallen 
op door hun afmetingen, anderen niet doordat ze vaak heel oud zijn en ook kleiner. 
Bijvoorbeeld de Ursus kraan in Triëst, Italië, die gerestaureerd gaat worden, en eveneens in Italië, 
in Venetië, een van de laatste, zo niet dé laatste watergedreven, echt door de firma Armstrong 
gefabriceerde kraan in het Arsenal welke onlangs ook gerestaureerd is. 
 
Ongetwijfeld kan de lijst nog veel uitgebreider gemaakt worden, dit is echter een onderwerp wat op 
dit moment de NedSEK niet bezighoudt. 
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Waardeoordeel en waarderingscriteria 
 

Waardeoordeel en waarderingscriteria: 
 
Opmerking; De Italic tekst is de originele 
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor de waardering van 
bouwkunst. Daarmee kunnen de monumentale waarden van een gebouw helder en eenduidig 
vastgesteld worden. De waardering speelt een leidende rol bij de aanwijzing van een gebouw als 
monument en bij het wijzigen van het beschermde gebouw. De waardering is gebaseerd op vijf 
hoofdcriteria die zijn onder verdeeld in subcriteria. De grondslagen van de waardering van het 
gebouwde erfgoed liggen in de domeinen van kunst en geschiedenis. Maar de daarnaast spelen 
ook geestelijke, geografische, sociaal-economische, bestuurlijke en technische ontwikkelingen een 
rol in de waardering, naast gaafheid en zeldzaamheid. Ieder monument heeft een eigen palet van 
waarden. 
 
Omdat het hier een werktuigbouwkundige constructie betreft zullen enige termen aangepast 
worden, zoals voor object/complex “kraan”. 

 
Conclusies: 
I Cultuurhistorische waarden: zeer hoog 
II Architectuur- en kunsthistorische waarden: zeer hoog 
III Situationele en ensemblewaarden: hoog 
IV Gaafheid en herkenbaarheid; zeer hoog 
V Zeldzaamheid: hoog 
 

I. Cultuurhistorische waarden 
1. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een ) culturele, 

sociaaleconomische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en); 
Het type kraan is een Wipkraan welke vorm na de introductie in het tweede decennium van 
de 20e eeuw, veel gebruikt werd voor het verrichten van overslag in havens voor de 
verhandeling van bulk- en stukgoed. Deze kranen zijn uitgerust met een Grijperlierwerk, 
maar kan, door middel van een juk voorzien van een haak, ook dienst doen voor de 
verhandeling van stukgoed. 
De Wipkraan is een verbetering van de Draaikraan, met een niet verstelbare giek. Bij dit type 
kraan kan ook de vlucht (radius) onder last versteld worden en is zodanig geconstrueerd dat 
de kraan snel kan werken met een minimum aan energie, wat bij goederenoverslag de 
grootste vereiste is. 
Waar in vroeger jaren schepen nog met de hand of met lichte hulpmiddelen gelost of 
geladen werden, zijn nu door de toename van de hoeveelheid goederen in de 20e eeuw, 
kranen onontbeerlijk, mede ook door de zwaardere eisen met betrekking tot de maximum 
toegestane last die een sjouwer mocht tillen en het afnemende animo voor dit werk. Een 
kraan werd voor een overslagbedrijf van levensbelang en de Wipkraan is voor zulk een 
bedrijf één van de meest geschikte types. Door de speciale constructie zijn ze echter niet 
goedkoop. Van belang zijn het hijs-, top- en het zwenkwerk, het rijden is van minder belang 
als de kraan zodanig gepositioneerd wordt, dat alleen door het zwenken en toppen van de 
kraan het schip en het opslagterrein kunnen worden bereikt. 
 

2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische 
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling; 
Vanwege de vorm van de kraan ziet men van verre dat er een overslagbedrijf aanwezig is. 
 

3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of 
typologische ontwikkeling(en); 
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De vorm van de kraan is door zijn bijzondere constructie buitengewoon geschikt voor de 
overslag van stort- of stukgoed met een groot bereik van binnenvaartschip of dekschuit naar 
de wal bestrijkt hij een groot gebied. Gezien de aard van het bedrijf, voornamelijk de 
aanvoer van stort- en soms stukgoed, vond dit hoofdzakelijk plaats van schip naar de wal. 
De ontwikkeling van de Wipkraan stamt van na de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw 
en heeft in feite gelijke tred gehouden met komst van grotere schepen en de toename van 
de hoeveelheid goederen, vooral vanuit de voormalige koloniën. De overslag voor zand & 
grind ten behoeve van de enorme na-oorlogse huizenbouw profiteerde mee van de 
ontwikkeling in dit type kranen. Door de kranen konden de goederen op een pallet geplaatst 
worden of opgepakt, of met een grijper en dan in één keer van boord gehesen, waarna op 
de kade of het terrein de goederen verder werden getransporteerd of opgeslagen in de 
magazijnen en/of terreinen aan de Laakhaven. 
Plaatstaal (of eerst ijzer) was al geruime tijd verkrijgbaar in vele diktes en afmetingen, maar 
voor profielen moest het ijzer of staal eerst van voldoende kwaliteit zijn om het te kunnen 
walsen en vervolgens moesten er voldoende profielwalsen ontwikkeld en beschikbaar 
komen. Voor die tijd was men afhankelijk van gietijzer in de vorm van plaat of complete 
gietstukken, waarbij het probleem van de brosheid en het weinig of niet bestand zijn tegen 
trekspanningen veel om de hoek kwam kijken, waardoor de mogelijke overspanningen of 
bereik van de kranen nogal klein bleven, kenmerkend hiervoor zijn bijvoorbeeld de “Fairbairn” 
kranen waarvan er nog enkele in Nederland aanwezig zijn. 
Met het beschikbaar komen van kwalitatief goede staalprofielen in het begin van de 20e 
eeuw ontstond de mogelijkheid om het portaal, de zwenkvloer en de giek als een 
vakwerkconstructie samen te stellen. De delen werden daarbij door klinken aan elkaar 
verbonden. Met het klinken hadden bijv. de scheepswerven al ruimschoots ervaring en het 
was zo dat voor WOII iedere scheepwerf ook kranen bouwde, zoals de Schelde in 
Vlissingen en Verschure in Amsterdam en een aantal kraanbouwers ook schepen, zoals 
Conrad in Haarlem en Gusto in Schiedam. De vorm en grootte van de kranen hebben dus 
gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het ijzer en staal, zoals de constructie en 
vorm van de giek, omdat het materiaal daar geplaatst kon worden waar het in verband met 
de belasting nodig was, is deze relatief licht van constructie. 
Eind 19e eeuw kwamen de eerste kranen met een vaste giek, deze hebben het nadeel dat 
obstakels moeilijk te omzeilen zijn, anders dan door de kraan te verrijden. Er zijn nog 
tussenvormen geweest met alleen onbelast verstelbare gieken, veel doorgang vonden deze 
niet behalve bij kranen die bij een kleinere radius meer last konden tillen en de 
giekverstelling dus geen onderdeel was van de kraancyclus. De overgang naar de 
Topdraaikranen, ofwel Wipkranen, waarbij de vluchtverstelling onder last wel mogelijk was 
en ook een horizontale lastweg verkregen werd, was voor de snellere overslag heel 
belangrijker. De moderne Wipkranen van de Laakhaven zijn het resultaat van ontwikkelingen 
van na de tweede Wereldoorlog toen het electrisch booglassen algemeen ingevoerd werd 
en kokerconstructies, zoals die hier uitgevoerd zijn, mogelijk werden. De gladde en rechte 
oppervlaktes maken een snelle inspectie en efficiënter onderhoud mogelijk en ook in detail is 
er meer aandacht besteed aan vormgeving en ergonomie. 
 

4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter; 
De kranen waren oorspronkelijk bedoeld voor overslag van grondstoffen bij de 
Superfosfaatfabriek Albatros op Kralingse Veer bij Rotterdam. Daar was een efficiëntere 
overslag van goederen noodzakelijk vanwege de toenemende vraag naar meststoffen. Dat 
geldt evenzeer voor de overslag van zand & grind zoals later door de kranen verricht werd in 
de Laakhaven van Den Haag. Ook voor een bedrijf in Bouwmaterialen zijn goede faciliteiten 
van essentieel belang de daarbij behorende kranen vormden een zeer belangrijke schakel 
om aan de eisen te kunne voldoen. Overslagbedrijven die zorgden voor het 
goederentransport, vooral waar het de doorvoer naar het achterland betrof droegen 
daarmee bij aan de toenemende welvaart in ons land. Alle goederen die los of in balen, 
pallets of vaten werden vervoerd konden met de kranen worden gehesen. Met deze kraan 
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dus zowel stort- als stukgoed met een grijper of met de haak. 
 

5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde. 
De kranen zijn één van de laatste objecten die getuigen van de vele havenactiviteiten in Den 
Haag en met namen de Laakhaven en die zo de herinnering hoog houden aan de plaats 
waar gewerkt en handel gedreven werd en waardoor de kranen ook onlosmakelijk met dit 
deel van de stad verbonden zin. 
 

II. Architectuur- en kunsthistorische waarden 
1. Bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur en/of 

bouwtechniek; 
Dit type kraan werd veel gebruikt bij overslagbedrijven door het gehele land. Omdat er veel 
vraag naar was had ook vrijwel iedere kranenbouwer in Nederland van vóór WOII, maar ook 
daarna een dergelijk type in het leveringsprogramma, in die tijd waren dat o.a. Figee, Stork-
Hijsch (Conrad-Stork), Gebr. Klinkenberg en P.M. Duyvis en na de oorlog NKM en Bailey. 
Het overslaan van stortgoed van uit een schip naar de wal en v.v., was al eeuwenlang een 
bekend verschijnsel in de Nederlanden, Import & Export. Plaatsen als Dordrecht, Rotterdam 
en Amsterdam waren van oudsher van belang. Door de toename van goederen uit de 
voormalige koloniën nam vooral de overslag in Amsterdam toe, maar ook in Rotterdam, wat 
ten koste ging van Dordrecht. Zand & grind en kolen werden veelal uit het achterland 
gehaald en met schepen of per spoor naar de plaats van bestemming gebracht. Toen de 
techniek beschikbaar kwam werden er op steeds meer plaatsen kranen geïnstalleerd 
waardoor de overslag verbeterd werd. Voor die tijd werd alle transport veelal handmatig 
verricht.. 
De kraan heeft vier aandrijffuncties; Grijperwerk (Hijsen/Vieren en Openen/Sluiten), Toppen, 
Zwenken en Kraanrijden. 
Bij deze kraan worden het grijperlierwerk, topwerk, zwenkwerk en rijwerk aangedreven door 
Sleepringanker motoren waarbij de draairichting en snelheid via controllers en weerstanden 
wordt geregeld door de machinist in de bestuurderscabine. Alle bewegingen kunnen in 
principe gelijktijdig plaatsvinden. 
 

2. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester, architect 
ingenieur of kunstenaar; 
De kranen zijn in z’n geheel door Conrad-Stork getekend en gefabriceerd. De kranen zijn in 
1968 gebouwd naar een geheel nieuw ontworpen concept met nieuwe technieken, 
materialen en ergonomische aspecten. 
Vanwege de overgang naar de container nam de vraag naar Wipkranen voor stukgoed 
overslag na de jaren ’70 snel af, alleen die voor stortgoed bleef in tact. Naar later blijkt, zijn 
deze kranen qua ontwerp en uitvoering, het eind van de lijn in de ontwikkeling van de 
Wipkraan, althans zo lijkt het, de toekomst zal het uitwijzen. Bij de drijvende kranen voor de 
overslag van graan, erts en kolen etc. volgde nog de ontwikkeling van de Lemniskaat kranen, 
vooral van Figee en later NKM/NOELL. 
Het gebrek aan materialen van de juist afmeting en kwaliteit van na de oorlog was zo goed 
als opgeheven en men was vrij om de materialen te selecteren welke nodig waren. 
De kranen zijn geheel vervaardigd uit gelaste staalplaat en profielen, het klinken was 
definitief verleden tijd. 
Overslag kranen als deze dienen volgens de toen geldende norm N1018, geschikt te zijn 
voor minimaal 2 miljoen lastspelen en dat vraagt veel van de vermoeiingssterkte, zodat er 
veel op de details gelet moet worden. In die tijd was de kennis van de vermoeiingssterkte 
van lasconstructies nog niet groot (deze waren wel in het voorontwerp van 1940, maar niet 
in de uiteindelijke norm van 1946 opgenomen), De kennis en ervaring is bij Conrad-Stork 
zelf opgedaan en verder ontwikkeld samen met de Technische Hogescholen en hete NIL. 
Veel bruggen werden echter vanwege twijfel over de vermoeiingsterkte nog lange tijd niet 
gelast maar geklonken of zelfs gebout.. 
Pas in de jaren ’80 zou de norm NEN 2017 t/m 2028 uitkomen met verder gaande 
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voorschriften voor de kraanbouw. 
 

3. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het 
ontwerp; 

Door de toepassing van het electrisch booglassen kon een modern en stilistisch model 
worden ontworpen dat opvalt door de slanke vorm waarbij inspectie, onderhoud en reparatie 
zeer efficiënt uit te voeren was en tevens het comfort voor de kraandrijver door een sterk 
verbetede ergonomie in acht werd genomen. 
 

4. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek 
en/of monumentale kunst; 
De vorm van de kraan was voor die tijd uiterst modern en vond veel navolging door anders 
kraanbouwers, door de aflopende vraag en, naar later blijkt, dichtbij het eind van het bestaan 
van de firma een prachtig sluitstuk van de ontwikkeling van de Wipkraan. 
 

5. Belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en 
interieur(onderdelen). 
n.v.t. 
 

III. Situationele en ensemblewaarden 
1. Betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of 

architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex; 
Waar een Wipkraan staat zijn (of waren) er (continue) overslag activiteiten. 
 

2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving; 
De aanwezigheid van de kranen en hun dynamisch gedrag is een kenmerk voor hun 
omgeving. 
 
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of 
streek; 
De kranen hebben een belangrijke functie vervuld bij het functioneren van de Laakhaven 
van de Den Haag, waardoor de kranen hieraan een blijvende herinnering vormen. 
 

3. a. Bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de 
bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij 
behorende groen voorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie; 
n.v.t.  
 
b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van 
verkaveling/inrichting/voorzieningen. 
n.v.t. 
 

IV. Gaafheid en herkenbaarheid 
1. Belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 

van ex- en/of interieur; 
Velen zullen de kranen herkennen als onderdeel van de vroegere havenactiviteiten en dat 
doorgeven aan volgende generaties. 
 

2. Belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve 
gaafheid; 
De constructie van de kranen is typisch voor hun (vroegere) activiteiten, en het type 
Wipkraan met de hoge compensatie toren is een efficiënte technische oplossing voor het 
creëren van een Wipkraan, d.w.z. een kraan met een horizontale lastweg. De slanke 
uitvoering van dit voor die tijs moderne ontwerp trekt daarbij de aandacht. 
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3. Belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke 
of een belangrijke historische functie; 
De constructie van de kraan is kenmerkend voor de oorspronkelijke functie en een teken van 
hoogwaardig werk. 
 

4. Belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende 
historische bouw en/of gebruiksfasen;.  
Dit model Wipkraan is het sluitstuk van de ontwikkeling van dit type kraan. 
 

5. Belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele ensemble 
van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen,, hekwerken, tuinaanleg e.d.); 
Door de combinatie van de twee kranen aan weerszijden van het water, wordt een uniek 
ensemble gevormd met een grote herkenbaarheid. 
 

6. Belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de 
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving. 
Bij het zien van de combinatie van de twee kranen, zal men zich een idee kunnen vormen 
van de vroegere havenactiviteiten in de Laakhaven. 
 

V. Zeldzaamheid 
1. Belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;. 
Er zijn nog vele (actieve) Wipkranen in het land, in steeds mindere mate bij betonfabrieken, 
omdat deze nu veelal gewone Draaikranen of Derrickkranen aanschaffen (Derrickkranen 
kunnen wel toppen maar hebben geen horizontale lastlijn). De meeste Wipkranen staan 
(nog) in havens door het hele land, maar omdat ook dit type kranen niet meer gebouwd 
wordt, worden ze wel zeldzamer. Zeker voor Conrad-Stork zullen deze kranen één van de 
laatste, en wellicht dé laatste zijn van dit type die overgebleven zijn. 
 

2. Uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot één 
of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten. 
Door het verdwijnen van het stort- en stukgoed en de komst van de container is de overslag 
van stukgoed vrijwel geheel verdwenen en ook de Wipkraan in de havens. De overslag van 
stortgoed vindt alleen nog plaats in grote terminals met enorme drijvende kranen of 
losbruggen van veel grotere capaciteit tot wel 50 ton. De overslag van zand & grind vindt 
nog wel veel plaats i.v.m. de aanvoer van grondstoffen voor de betonproductie, nieuwe 
kranen zijn van een compleet ander model, voornamelijk draaikranen met een vaste- of 
derrickgiek en bijvoorbeeld van NDC Oosterhout of Peiner (D). 
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