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De Lange Arm, Koudasfalt KWS Stolwijkersluis:
(Voorlopig concept)
Door: Gerard Jacobs
Rev.: D
Locatie:
KWS, Koudasfalt
Gouderaksedijk 30
2808 NG GOUDA

Situatie van de Asfaltmolen aan de Hollandsche IJssel.
Onderwerp:
Het betreft een draaibare staalconstructie met een uitschuifbare transportband welke grondstoffen voor de productie van koudasfalt in de desbetreffende voorraadvakken deponeert. De
installatie staat op het terrein van de Goudse Asfalt centrale, ter plaatse beter bekend als de
“Koudasfalt” en door werknemers en betrokkenen ook de “Asfaltmolen” genoemd.
Gegevens van de arm:
Fabricaat
Bouwjaar
Fabricaat no.
Serie no.
Capaciteit
Origineel
Uiteindelijk
De Lange Arm

: Escher (Den Haag)
: 1964
: 3428
: 726
: 80 t/uur
: 400 t/uur
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Historie van de Arm:
In 1964 kreeg de firma Escher uit Den Haag, de opdracht tot het leveren van een Draaibare
arm met transportband, tezamen met de aanvoerband, voor het vullen van de diverse bunkers met zand, grind e.d., bestemd voor het vervaardigen van Asfalt voor de bestaande Asfalt centrale Gouda, bekend als Koudasfalt Stolwijkersluis. Het stortgoed kwam uit de omgeving van Basel en werd via de Rijn, Lek en de Hollandsche IJssel per schip aangevoerd op
de Koudasfalt locatie. Met de laadboom met sleepbak van het kraanschip De 5 Gebroeders
van overslagbedrijf Hoogendijk en later door een grijperkraan op de wal werd het stortgoed
via een trechter en de aanvoertransportband in de centrale trechter van de transportband
van de Arm gedeponeerd, om vervolgens te worden opgeslagen in de voorbestemde opslagbunker. De bunkers zijn rondom de Arm gesitueerd en door het verdraaien van de Arm
kan de juiste bunker worden bediend.
Gedurende het gebruik van de Arm is er door de jaren heen weinig essentieels aan veranderd, alleen de capaciteit is stap voor stap aangepast en sterk vergroot.
Opmerking: de aanvoerband met constructie en de trechter op de loswal worden verder in
deze omschrijving niet behandeld, vormen echte wel een onlosmakelijk geheel met de Arm.

De Lange Arm. (Foto: HdP)
De Arm staat op het terrein van Koudasfalt op Stolwijkersluis aan de Hollandsche IJssel tegenover stellingmolen 't Slot (anno 1832) aan de Punt in Gouda en verbindt als zodanig de
oude techniek van de korenmolen met de moderne techniek van de asfaltmolen.
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De Lange Arm met aanvoerband en trechters aan de Hollandsche IJssel.(Foto: GJ)
De productie van asfalt ging jarenlang voort en nog niet zo lang geleden is de asfaltmachine
zelf nog vernieuwd, echter de problemen met betrekking tot de milieuwetgeving konden niet
verholpen worden en in februari van 2014 werd de productie gestaakt en naar elders overgebracht. Ook de ingehuurde mobiele grijperkraan aan de Hollandsche IJssel verdween als
blikvanger. Doordat ook de voorraadhopen zand en grind verdwenen waren, kwam er plotseling goed zicht op de Lange Arm en de bijbehorende aanvoerband met zijn hoogste punt van
20 m.
Algemene omschrijving van de Lange Arm:
De Arm bestaat in principe uit:
1. De ronde sokkel met Koningsspil en zwenkaandrijving.
2. De Arm zelf met zwenkvloer, uitschuifbare transportband, “Windvaan” en contragewicht.

Binnenkant van de sokkel met de Koningsspil. (Foto: HdP)
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Sokkel met zwenkaandrijving en centrale gedeelte van de Arm en detail van een bevestigingsbout. (Foto’s: HdP en GJ)
De Sokkel:
De sokkel is opgebouwd uit gelaste staalplaat met een onderflens en een versterkte bovenrand, heeft een diameter van ca. 2620 mm en een hoogte van ca. 3500 mm, en is gebout op
de betonnen fundatie. De Koningsspil zit centraal in de sokkel en is onderin aan de betonnen
fundatie bevestigd en wordt bovenin afgesteund tegen de bovenring van de sokkel. De totale
massa van de hele Arm wordt dus rechtstreeks de fundatie ingeleid en, omdat het zwaartepunt van de complete Arm, incl. het stortgoed op de band, niet exact in het draaipunt zal liggen, nemen de bovenrand en de fundatie de horizontale belasting vanuit de Arm op. De fundatie van de zwenkaandrijving zit zijdelings tegen de sokkel gelast. Voor het bereiken van de
zwenkvloer van het draaibare gedeelte is er een ladder aan de zijkant gemonteerd en voor
het betreden van de binnenkant van de sokkel is er een mangat.
De Arm:
De Arm is opgebouwd uit:
1. Een centrale zwenkvloer met daaromheen de ring voor de zwenkketting.
2. Het Lagerhuis voor het taatslager en de radiaallagers waarmee de Arm om de Koningsspil draait.
3. De Arm constructie zelf met de ondersteuningen voor de uitschuifbare transportband
met uitschuifmechanisme, de centrale vultrechter, de windvaan en het contragewicht.
4. De uitschuifbare transportband.
De zwenkvloer is opgebouwd uit gelaste staalplaat en profielen waar de profielen van de
voor- en achterarm op aansluiten. Om de zwenkvloer heen ligt de cirkelvormige U-balk met
een diameter van ca. 4 m voor de geleiding van de zwenkketting.
Het Lagerhuis is bovenop de zwenkvloer gelast en wordt ondersteund door een A-vormige
constructie. Het Lagerhuis is een gelaste stalen pijp met bovenin het gecombineerde taatsen radiaallager en onderin het tweede radiaallager. Het taatslager neemt hier de verticale
krachten op vanuit de massa van de totale Arm incl. het stortgoed op de transportband. Het
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bovenste- en onderste radiaallager nemen de resulterende horizontale krachten op tengevolge van de masse van de totale Arm, waarvan het zwaartepunt niet exact boven het draaipunt ligt, maar varieert afhankelijk van het gewicht van het stortgoed op de band en de positie van de uitschuifbare band. De windbelasting, die in dit geval niet onaanzienlijk is vanwege
de lange constructie en de windvaan, wordt ook door de radiaallagers opgenomen.
Het contragewicht dient om de massa van de voorarm te compenseren en is zodanig bemeten dat het kipmoment achterover van de massa van de gehele Arm, met een lege ingeschoven transportband, ongeveer gelijk is als het kipmoment voorover van de massa van de gehele Arm met een volle uitgeschoven transportband.
De Arm is opgebouwd als een vakwerkconstructie uit gelaste en samengestelde profielen en
bevat de geleidingen voor de uitschuifbare transportband, de fundatie van het uitschuifmechanisme en links het onderhoudsbordes met looproosters, welke bereikbaar is via een ladder vanaf de zwenkvloer.

Voorzijden van de Arm. (Foto: HdP)
De constructie van de transportband zelf is ca. 34 m lang en bestaat uit gelaste profielen en
ondersteuningen voor de geleiderollen van de band en de aandrijvingen.
Het Zwenkmechanisme:
Het zwenkmechanisme bestaat uit:
1. Electro motor, aanloopslipkoppeling, klossenrem, tandwielvertragingskast en sprocket wiel.
2. Kettingspaninrichting.
3. Duplex ketting.
4. Bediening.
Het zwenken van de Arm geschiedt door een duplex ketting, die rondom de cirkelvormige Ubalk is gespannen en die aangedreven wordt door het sprocket wiel welke via de tandwielvertragingskast door de electromotor wordt aangedreven.

Duplex ketting met aandrijving. (Foto’s: GJ)
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In de zwenkaandrijving is een slipkoppeling gebouwd om het aanloopmoment tijdens het
starten van de beweging te limiteren. De motor wordt direct geschakeld waardoor, in verband
met de grote massa-traagheid van de Arm zelf, er een 6 á 7-voudig aanloopkoppel in de
aandrijving zou kunnen ontstaan. Om de hele aandrijving tegen deze hoge belasting te beschermen is de met olie gevulde slipkoppeling ingebouwd. Terwijl de motor dus vrijwel direct
op toeren is om zijn vermogen te leveren, komt de hele Arm dus langzaam op gang. Om de
Arm in stilstand vast te houden is de klossenrem op de ingaande as van de tandwielkast
gemonteerd. Om de belasting in de aandrijving tijdens het afremmen van de Arm, door de
grote massa-traagheid, te begrenzen, heeft de rem een vertraagde invaltijd en zal daardoor
tijdens het stoppen geleidelijk invallen, waardoor de Arm ook weer langzaam afremt en stopt.
Om het zwenkvermogen te beperken wordt de windbelasting op de voorarm gecompenseerd
door de “Windvaan” achterop.
De bediening van het zwenken geschiedt door twee drukknoppen (Linksom en Rechtsom) op
de algemene bedieningskast die op de begane grond is geplaatst.
Door de aanvoerband constructie, maar ook door de eindbevestiging van de duplex ketting
aan de U-balk, is het zwenkbereik van de Arm gelimiteerd en zijn er eindschakelaars gemonteerd om de Arm tijdig te doen stoppen.
De spaninrichting bestaat uit de twee geleiderollen waarmee de ketting het aandrijfhuis in
geleid wordt en die zijdelings verstelbaar zijn. Door slijtage en rek zal de ketting tijdens het
bedrijf van lengte veranderen en de spaninrichting dient om de draaispeling te verminderen
en zo schokken te voorkomen. De duplexketting bestaat uit schamels en rollen en is geregeld aan vervanging toe vanwege de snelle slijtage door net aanwezige vuil en stof.
In verband met de grote vervuiling door afvallend zand of grind is de aandrijving zelf beschermd door een stalen bak.
De Transportband:
De transportband heeft een lengte van ca. 34 m en bestaat uit een eindloze rubberband die
aan de beide einden wordt aangedreven. Achterin en aan de kop wordt de band aangedreven door een trommelmotor, hierbij is de motor en de tandwielvertragingskast dus in de omleidtrommel gebouwd. De aandrijving achterin is origineel (wel qua vermogen aangepast),
die aan de kop is later bijgeplaatst om de capaciteit van de installatie te vergroten.

De transportband in de Arm. (Foto: GJ)
Gedurende de jaren is de capaciteit van de transportband verhoogd door o.a. verbreding en
verdieping van de band en verhoging van de snelheid en waarbij ook het electromotor vermogen is verhoogd en tevens een tweede aandrijving aan de kop van de band is geïnstalleerd.
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Het spreekt vanzelf dat de aanvoer tijdens het gebruik van de laadboom met sleepbak niet al
te hoog was. De schipper stond in het ruim en bediende de sleepbak, d.w.z. hij trok deze
naar beneden het ruim in langs de berg stortgoed en duwde deze vervolgens met de
scheprand zo stevig mogelijk in het goed. Zijn vrouw, die aan de lier stond, trok dan de
sleepbak met de draad van de lier omhoog, waarbij de sleepbak zichzelf vol schepte. De
schipper bleef de sleepbak zo lang mogelijk geleiden tot deze langs de hangkabel naar het
eind van de overboord hangende laadboom werd getrokken en hij hem moest loslaten. Op
een punt boven de trechter, werd het automatisch losmechanisme geactiveerd die de bak
deed omkiepen en waardoor het stortgoed in de trechter viel. Toen het scheepsgerei vervangen werd door een op de wal geplaatste mobiele grijperkraan, ging de overslagcapaciteit
met sprongen omhoog waardoor de capaciteit van de banden ook aangepast moest worden
om deze bij te kunnen houden.

Sleepbak met zand

Laadboom, bak en losinrichting. (Foto’s: nb)

Het lossen van een zand- en grindschip bij Koudasfalt door kraanschip “De 5 gebroeders”
van overslagbedrijf Hoogendijk. Achter de lier moeder Hoogendijk, in het ruim vader Huib
Hoogendijk ouders van de huidige eigenaar van “De 5 Gebroeders” Rinus Hoogendijk die in
het gangpad staat met de schop. (Foto: archief R. Hoogendijk)
De bediening van de banden geschiedt vanaf de algemene bedieningskast op de begane
grond met twee knoppen, Aan en Uit. Wel zijn er een aantal Nood-Uit schakelaars geplaatst
op de zwenkvloer en bij de opgang naar het niveau van de band.
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Het Uitschuifmechanisme:
Het uitschuifmechanisme bestaat uit de aandrijving met de traverseertrommel die de hele
constructie, waarop de band gemonteerd is, ca. 7,2 m heen- en weer schuift. De aandrijving
bestaat uit een electromotor met ingebouwde platenrem, koppeling, tandwielvertragingskast
en de draadtrommel met de twee draden.
Er is hier een traverseertrommel toegepast waarbij tegelijkertijd één draad op- en één draad
afgewikkeld wordt, waarbij de dus de ene draad respectievelijk de transportband uittrekt en
de ander de band weer intrekt, afhankelijk van de draairichting van de trommel.
De bediening van het uit- en inschuiven geschiedt vanaf de algemene bedieningskast op de
begane grond met twee drukknoppen, Uit en In. Om de beweging te begrenzen zijn er mechanisch bediende eindschakelaars gemonteerd die de beweging uitschakelen, maar de
tegenovergestelde beweging blijft nog wel mogelijk.

Het Uitschuifmechanisme van de transportband. (Foto; GJ)
Transportbanden (algemeen):
Men spreekt over een “transport door middel van den band” als de transportgoederen bewogen worden door een bewegende band, terwijl zij tevens door deze band worden gedragen.
Ten opzichte van de band staat het transportgoed steeds stil. Voor een verdere onderverdeling wordt uitgegaan van het materiaal, waaruit de band is vervaardigd. Men komt zo tot de
volgende indeling:
a) Rubberbandtransporteurs.
b) Staalbandtransporteurs.
c) Gaasbandtransporteurs.
Transporteurbanden van katoen, canvasband, plastiek, enz. worden onder de rubberbanden
gerekend omdat de constructie en toepassingsmogelijkheden vrijwel parallel lopen.
Het feit, dat bij de bandtransporteurs het trekorgaan en het draagorgaan identiek zijn, is er
de oorzaak van dat een simpele constructie kan worden verkregen welke, mits juist toegepast, een werktuig met lange levensduur geeft. Aan de andere kant beperkt de eenheid van
trek- en draagorgaan de toepassingsmogelijkheid, daar aan de eisen, die gezien het gebruik
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als trekorgaan en draagorgaan worden gesteld, niet steeds door één element, in casu de
band, kan worden voldaan.
De bandtransporteur is ongetwijfeld de meest toegepaste en meest bekende transporteur en
terecht, want de toepassingsmogelijkheden zijn uitermate groot.
De transporteur is meestal tamelijk licht te construeren maar kan toch grote capaciteiten
hebben en vooral een grote variatie in capaciteit. Lengten tot b.v. 700 m geven nog geen
aanleiding tot bijzondere maatregelen. Hiertegenover staat echte dat een goede bediening
en goed toezicht van groot belang zijn voor de goede werking en vooral voor de duurzaamheid. Het type is in principe reeds vrij oud, want omstreeks 1870 was de eerste bandtransporteur reeds in gebruik. Omstreeks 1900 kwam de toepassing van de bandtransporteur
vooral in Amerika steeds meer in zwang, doch de moeilijkheden op het gebied van de bandconstructie en de lagering hielden de algemene toepassing nog enige tijd tegen.
Thans echter kan men van de bandtransporteur zeggen, dat het werktuig werkelijk algemeen
is ingeburgerd en dat het een vast plaats in het bedrijfsleven heeft verworven, mede door
firma‟s als Escher, die zich sinds de jaren ‟30 in transportbanden specialiseerde en die kennis combineerde met de kennis van (dynamische) constructies.
Het terrein van de Asfalt centrale:
In 1931 werd de eerste installaties voor het bereiden van koud asfalt gebouwd langs de
Gouderaksedijk op een buitendijks gebied (opgehoogde zelling) van de Hollandsche IJssel.
In het verleden zijn er al veel zellingen van de rivier in gebruik genomen ten behoeve van de
industrie voor de snelgroeiende steden.
Van oudsher is de rivier een veel gebruikt transportmiddel, maar vroeger was ze ook leverancier van klei voor de baksteenindustrie, de befaamde IJsselsteentjes. Vooral in de Gouden Eeuw groeide deze industrie enorm omdat er veel bakstenen nodig waren voor de snel
groeiende steden en bereikte zijn hoogtepunt in de 17 e eeuw.
De klei werd gewonnen op de buitendijkse gebieden die in het gebied 'zellingen' worden genoemd. Deze zellingen ontstonden nadat de bovenloop van de rivier in 1285 bij Klaphek
(Wijk bij Duurstede) werd afgedamd van de Lek, waardoor de rivier de Hollandsche IJssel
veranderde van een brede wildstromende rivier in een doodlopende zeearm. Na het afgraven van de klei, 'in den droge' en later met de baggerbeugel in vaartuigen, liet men op de
perceelgrenzen van de buitendijkse percelen gronddammen staan, de zogenaamde 'rikken'.
De haakvormige met riet beplante rikken dienden als eigendomsscheiding en vanger van
rivierslib die na verloop van tijd weer kon worden opgebaggerd om het aan de kleifabrieken
te leveren.
Door de voltooiing van de Nieuwe Waterweg in 1872 kwam er een einde aan de baksteenindustrie langs de Hollandsche IJssel, door verzanding verslechterde de kwaliteit van de klei
waardoor en de aanvoer stokte en de baksteenindustrie ten onder ging. Maar de rivier bleef
wel belangrijk als transportmiddel en nam zelfs in belangrijkheid toe, omdat de overige bedrijvigheid zich uitbreidde. In de jaren dertig van de 20 e eeuw werden er verschillende verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bochtafsnijdingen, waarbij de baggerspecie die daarbij vrijkwam benut werd voor het ophogen van de zellingen. De draagkracht van deze gronden
bleek groot en waren daardoor zeer geschikt voor bedrijven welke veel toe- en afvoer over
water nodig hadden. De industriële ontwikkeling van de gebieden langs de Hollandsche IJssel kwam daarbij in een nieuwe fase met een extra impuls tijdens de wederopbouw in de naoorlogse periode, toen de vraag naar bedrijfsterreinen in de omgeving van de snelgroeiende
havens van Rotterdam toenam.
Vanuit de steden werden de zellingen ook gebruikt als stortgebied voor afval, waarbij dan
gelijk de ophoging van de zellingen plaats vond en wat later tot een omvangrijk milieuprobleem zou leiden.
Wanneer de zelling, waarop nu Koudasfalt is gevestigd is opgehoogd, kan alleen bij benadering worden aangegeven. Het oostelijke deel van de zelling is lang in gebruik geweest als
bassin voor bezinksel en als balkengat voor houthandel “De Hoop”. In de jaren tachtig van
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de 19e eeuw, is dit deel geleidelijk aan gedempt en door Koudasfalt in gebruik genomen als
opslagterrein.
Koudasfalt productie:
In Stolwijkersluis wordt door KWS Carpave, warm bereid Koudasfalt, geproduceerd. Dit is
een duurzaam soort asfalt, waarbij de stabiliteit wordt verkregen door een goed steenskelet.
Een relatief zacht bitumen zorgt voor de flexibiliteit. Voor de productie van Carpave is een
speciale productie-installatie nodig. Door vooromhulling van het mineraalaggregaat met een
speciaal product en daarna met bitumen wordt een verhoogde duurzaamheid bereikt. Carpave wordt ook toegepast als winter-reparatiemiddel van dichte deklagen en is ook geschikt
voor de reparatie van ZOAB.
Carpave wordt geproduceerd door KWS in Gouda en Staphorst. Carpave is een asfaltsoort
wat erg stroef is, hierdoor is het een duurzaam asfaltsoort. Het is namelijk goed verwerkbaar
bij lage temperaturen, het heeft een optimale prijs-kwaliteitverhouding, is uitermate geschikt
voor reparatie van het asfalt, zoals weerstand tegen scheurvorming, en het is leverbaar in
zakken en een aantal maanden houdbaar.

Schematisch overzicht van de productie. (Info: TME)
1. Voordoseurs, nieuwe grondstoffen. Deze worden gevoed door de opslagbunkers die
door de Lange Arm gevuld worden.
2. Droogtrommel nieuwe grondstoffen (witte trommel)
3. Brander van witte trommel
4. Beker elevator van nieuwe grondstoffen (warme ladder)
5. Zeefhuis
6. Warme mineraal bunkers
7. Weegtrechters
8. Menger
9. Ophaalkubel warm asfalt
10. Voorraadsilo‟s warm asfalt (eventueel long store silo‟s)
11. Laadplatform
12. Silo‟s voor de opslag van vulstoffen
13. Bitumentanks
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14. Verwarming bitumen
15. Afvoersysteem van stofbeladen rookgas
16. Ontstoffingsfilter
17. Terugvoer van opgevangen stof voor hergebruik
18. Schoorsteen
19. Emissie rookgassen
20. Voordoseurs van oud asfalt granulaat
21. Droogtrommels van oud asfalt granulaat (zwarte trommels, PR trommel, recycletrommel)
22. Afvoersysteem van rookgas uit de PR trommel
Escher, de fabrikant:
Ir. Escher, Constructiewerkplaatsen en machinefabriek N.V.
Ir. Anne Escher is in 1895 in Groningen geboren en was een neef van de beroemde kunstenaar M.C. Escher. Hij studeerde in 1922 in Delft af als werktuigbouwkundige op een onderzoek naar stoommachines. Escher startte zijn loopbaan bij de firma Hus als
(brood)ovenbouwer.
In 1924 pachtte hij van de gemeente Den Haag een stuk grond
aan tussen de Tweede en Derde van der Kunstraat, waar hij een
machinefabriek startte, met al snel een uitbreiding met een loods
aan de overkant, daar werd de staalbouw gedaan. Daarna is er
nog een bedrijfje gekocht aan de Waldorpstraat, daar kwam de
machinefabriek in. Deze is daar gebleven ook toen de staalbouw
naar de Binckhorsthaven verplaatst werd.
De beginperiode van het bedrijf was problematisch. Faillissementen bedreigeden de onderneming regelmatig. De problemen worden overwonnen en het bedrijf groeide, met name
door de vele opdrachten uit de staalbouw.

Briefhoofd Escher uit de Haagse tijd. (let op het logo met de lasser van M.C. Escher).
Aan het begin ven de Tweede Wereldoorlog waren er 250 mensen bij het bedrijf in dienst.
Om zijn bedrijf te laten overleven zag Escher zich gedwongen ook opdrachten van de bezetter aan te nemen. Vanwege deze samenwerking is Escher na de oorlog veroordeeld door de
Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven. In 1951 is Escher echter door de Haagse arrondissementsrechtbank in ere hersteld. Het bedrijf is in de oorlogsjaren gereorganiseerd en er werd
een pensioenfonds opgericht.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf enorm. De “Handelmaatschappij Escher”
regelde vanaf 1953 de vele bedrijfstransacties. Van vele kanten stroomden de opdrachten
binnen. Het bedrijf steunde op drie pijlers; de staalbouw, de apparatenbouw en de transporttechniek. De bedrijfsruimtes aan de Laakhaven werden te klein. Aan de Zonweg in het industriegebied Binckhorst verrees een grote fabriekshal.
Eind jaren zestig heeft ir. A. Escher zich uit het bedrijf teruggetrokken.
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Naast transportbanden, groot en klein, maakte Escher o.a. staalbouwconstructies, eerst
eenvoudig werk zoals hekken en bordessen, maar later ook complete gebouwen, apparaten
en appendages, ketels voor de petrochemische industrie, schoorstenen en bruggen.
In de jaren dertig van de vorige eeuw specialiseerde Escher zich in de techniek van het electrisch lassen. Dit was een nieuwe techniek waarbij men stalen platen aan elkaar kon lassen
met behulp van een hoge electrische stroomsterkte. Mede hierdoor maakte Escher voor de
Tweede Wereldoorlog een groeiperiode door.

Eerste gelaste boogbrug over de Trekvliet in Den Haag. (Foto: verz. Escher)

Lasser aan het werk in de boogvormige fabriekshal op het industrieterrein de Binckhorst.
(Foto: verz. Escher)
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De jaren ‟60 ‟70 waren voor de firma Escher bijzonder succesvol, maar in de jaren ‟80 liepen
de resultaten sterk terug. In 1988 verhuisde de firma Escher naar Fijnaart en ging verder
onder de naam Escher Holland BV, als onderdeel van de Koninklijke Nederlandse
Machinefabriek Begemann Groep.
Na de teloorgang van Begemann verhuisde Escher vanuit Fijnaart naar Schiedam en daarna
via Papendrecht naar het huidige adres (2014) in Alblasserdam. Het „oude‟ archief is niet
compleet en van de oude periode uit Den Haag is het merendeel niet meer aanwezig.
In 2005 wijzigde de firma zijn strategie en richtte zich op procesinstallaties (Process Modules), waarbij het ontwerp in Nederland plaats vindt, maar de productie wereldwijd kan plaatsvinden, om verzekerd te zijn van de meest competitieve prijs en de kortst mogelijke levertijd.
De inventiviteit, laatste technologie en de ervaring sinds 1924 worden door de firma geïntegreerd in de oplossingen van vandaag.

Installatie van een Process module. (Foto: Escher)

Fabriekshal van Escher Holland. (Foto’s: Escher)

www.escher.nl
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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 “Arm”.

Principe schets met zijaanzicht en bovenaanzicht (niet op schaal).

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);
De Arm is een dynamische staalconstructie die het mogelijk maakt grondstoffen voor
een asfaltmolen op een efficiënte wijze op te slaan en is een samenspel van het gebruik van een transportband en voor continue transport en een werktuigbouwkundig
mechanisme om deze te manipuleren en de toepassing van de moderne lastechniek,
drie gebieden waarin de fabrikant zich in had gespecialiseerd..
De Arm verving hier het discontinue transport van rijdende lastwagens die de grondstoffen van de trechter naar de voorraadbunkers brachten, waarbij veel energie en
ruimte op het terrein verloren ging. Tevens zaten deze toevoerwagens de wagens
voor de vulling van de asfaltproductiemachine in de weg.
2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
De Arm symboliseert de aanwezigheid van de industriële activiteiten dicht tegen de
historische binnenstad van Gouda. Vanwege de vorm van de Arm en de bijbehorende toevoerinstallatie ziet men van verre dat er een productiebedrijf aanwezig is.
De Lange Arm
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3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of
typologische ontwikkeling(en);
De vorm van de Arm is door zijn bijzondere constructie buitengewoon geschikt voor
de distributie van de aangevoerde stortgoederen over een groot bereik door de het
draai- en uitschuifmechanisme. Hierdoor kan het stortgoed op een efficiënte wijze in
de desbetreffende voorraadbunkers verspreid worden, door het regelmatig bewegen
van de top van de Arm zal het stortgoed geen enkele conusvormige punthoop vormen maar over een grotere oppervlakte verspreid worden.
De fabrikant heeft deze systemen vanaf de jaren ‟30 van de vorige eeuw meer en
meer ontwikkeld en is een wereldwijde exporteur geweest. Zijn kennis en kunde op
het gebied continuetransport door middel van transportbanden, bewegingsmechanismes en de electriche lastechniek maakt deze ontwikkeling mogelijk..
4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
Een Asfalt centrale, zoals in Gouda (Stolwijkersluis), maar ook een betonfabriek en
dus ook de daarbij behorende grondstoffen verdeelinrichtingen vormden een zeer belangrijke schakel in het voldoen aan de vraag naar meer woonruimte en transportwegen. Asfalt en Beton centrales die zorgden voor de bereiding van half-vloeibare
deegachtige substanties voor het steeds groeiende wegennet en bouwwerken droegen daarmee bij aan de toenemende welvaart in ons land in de na-oorlogse periode
van de wederopbouw.
5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
De Arm is één van de laatste objecten die getuigt van de vele productie activiteiten
langs de Hollandsche IJssel, zoals bijvoorbeeld de baksteenindustrie, die zo de herinnering hoog houdt aan de vele plaatsen waar gewerkt werd aan de infrastructuur
en huisvesting voor zovele mensen in de regio. Inwoners van Gouda die vanuit de
verouderde binnenstad, zich op weg begaven naar hun werk of een vrijetijdsbesteding of hun nieuwe thuis verkregen direct zicht op de Arm, waardoor de Arm ook onlosmakelijk met dit deel van de stad en ook de regio verbonden is.
De aanwezigheid van de Arm behorende bij de Asfaltmolen aan de linkeroever en
graanmolen het Slot aan de rechteroever geeft een verbinding van oude en nieuwe
techniek.

II.
Architectuur- en kunsthistorische waarden
1. Bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur
en/of bouwtechniek;
Het type constructie is hierbij van niet veel belang..
2. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar;
De Arm is geheel door de firma Escher ontworpen en gefabriceerd in een fase dat het
bedrijf zeer succesvol was en alle opgedane kennis en kunde vanaf de jaren ‟30 bij
elkaar kwamen en waardoor deze efficiënte machine vervaardigd kon worden en zo‟n
vijftig jaar naar behoren gefunctioneerd heeft. In feite kan de installatie nog steeds
functioneren, ware het niet dat de productie van asfalt in Stolwijkersluis naar elders
verplaatst is.
3. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van
het ontwerp;
n.v.t.
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4. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst;
n.v.t.
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;
Met de trechter op de wal naast de Hollandsche IJssel en de aanvoerband heeft de
Arm betekenis als historisch industrieel complex.
2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn
omgeving;
De aanwezigheid van de Arm met de trechter en aanvoerband is een kenmerk voor
zijn omgeving en de historische industriële activiteiten die aan de oevers van de Hollandsche IJssel plaats vonden.
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk,
stad of streek;
De Arm heeft een belangrijke functie vervuld als schakel in de procuctie van asfalt
voor de aanleg van de vele grote en kleine wegen in de omgeving, waardoor de
kraan hieraan een blijvende herinnering vormt, maar staat tevens voor de historische
industriële activiteiten langs de Hollandsche IJssel bij de fabricage van grondstoffen
voor woning- en wegenbouw.
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;
Door de aanvoer van het basismateriaal zand en grind over water is het ensemble
van trechter, aanvoerband en Arm, onlosmakelijk verbonden met de rivier de Hollandsche IJssel.
b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen.
Naast de bijzondere betekenis als historische industrieel object is ook de grond waar
de installatie op staat een vermelding waard. Gedurende de eeuwen voerde de rivier
klei aan wat werd gebruikt voor de baksteenindustrie. De klei werd gewonnen op de
buitendijkse gebieden die in het gebied 'zellingen' worden genoemd. Deze zellingen
ontstonden nadat de bovenloop van de rivier in 1285 bij Klaphek (Wijk bij Duurstede)
werd afgedamd van de Lek, waardoor de rivier de Hollandsche IJssel veranderde van
een brede wildstromende rivier in een doodlopende zeearm. Na het afgraven van de
klei, 'in den droge' en later met de baggerbeugel in vaartuigen, liet men op de perceelgrenzen van de buitendijkse percelen gronddammen staan, de zogenaamde 'rikken'. Deze haakvormige met riet beplante rikken dienden als eigendomsscheiding en
vanger van rivierslib die na verloop van tijd weer kon worden opgebaggerd om te leveren aan de kleifabrieken. Door de voltooiing van de Nieuwe Waterweg in 1872
kwam er een einde aan de baksteenindustrie langs de Hollandsche IJssel, door verzanding verslechterde de kwaliteit van de klei waardoor en de aanvoer stokte en de
baksteenindustrie ten onder ging. Om meer ruimte te krijgen voor nijverheid en indusDe Lange Arm
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trie die afhankelijk waren van vervoer over water, werd er uitgebaggerd slib en modder, maar later ook afval uit de grote steden in deze zellingen gedumpt. Op één van
deze zellingen is de asfaltcentrale gesitueerd, waardoor deze situatie vermeldenswaardig is en een beeld geeft van de vroegere activiteiten aan de oevers van de rivier.

IV.
Gaafheid en herkenbaarheid
1. Belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van ex- en/of interieur;
Gedurende het gebruik van de Arm is er door de jaren heen weinig essentieels aan
het ensemble rond de Arm veranderd. Alleen de capaciteit is stap voor stap aangepast en vergroot. Aan het exterieur van de Arm is dit vrijwel niet te zien. Velen zullen
de Arm en de bijbehorende aanvoerband en trechter herkennen als onderdeel van de
vroegere activiteiten en dat doorgeven aan volgende generaties.
2. Belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve
gaafheid;
De constructie van de Arm en zijn bijbehorende aanvoerband en trechter is typisch
voor zijn (vroegere) activiteiten.
3. Belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
Het gehele ensemble van Arm, transportband en trechter is belangrijk voor de herkenning van de vroeger activiteit en symbolische voor de historische activiteiten aan
de rivieroevers.
4. Belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende
historische bouw en/of gebruiksfasen;.
Vooral het hele ensemble van Arm, aanvoerband en trechter is kenmerkend voor de
vroegere gebruiksfase.
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.);
De fabriek is (nog) niet ontmanteld waardoor de gehele context van de Arm nog aanwezig en afleesbaar is.
6. Belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van
de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
Het ensemble rond de Arm is de afgelopen 50 jaar bepalend geweest voor het beeld
van industrie dicht tegen de historische binnenstad van Gouda.

V.
Zeldzaamheid
1. Belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;.
Er zijn nog meerdere asfalt centrales in Nederland waarbij o.a. de BAM en Dura Vermeer grote spelers zijn met belangen in meerdere centrales. Deze werken echter allemaal op een andere manier van grondstoffen aanvoer en opslag. Vrijwel alle centrales liggen aan water omdat zand en grind het meeste met schepen aangevoerd
wordt. Het zand of grind wordt d.m.v. een grijperkraan uit het schip gehaald en op
een tussenstation gedeponeerd, waarna het door shovels in de desbetreffende voorraadbunker wordt gedeponeerd. Andere centrales werken met een trechter met daarDe Lange Arm
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aan een transportband welke het in een voorraadsilo deponeert, waaruit het weer
naar de doseersilo gaat voor menging en verwerking. Vrijwel alle centrales werken
dus anders maar overal worden transportbanden toegepast, een Arm zoals bij de asfaltmolen in Stolwijkersluis wordt echter niet gebruikt. De Arm is dus zeker zeldzaam.
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 de industriële activiteiten op de oever van de rivier direct tegenover het beschermde stadsgezicht van Gouda, is de installatie aan de Hollandsche IJssel met trechter, aanvoerband en de draaibare Arm een symbool voor de historische industriële activiteiten langs de rivier.

De Koudasfalt bij zonsondergang, gezien vanaf de Haastrechtsebrug. (Foto: HdP)
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Literatuur:
Fördertechnik, Stetigförderer.
Intern transport en opslag.
Archief (GJ)
Speciale dank aan:
- Firma Escher
- Rinus Hoogendijk (voormalig schipper van kraanschip De 5 Gebroeders van overslagbedrijf Hoogendijk. Bediende ook de Arm)
- Hans du Pré, Werkgroep Gouda<- ->Krimpenerwaard en Gouda ~sterk~ aan de IJssel
Bron waardeoordeel, origineel van de waardecriteria: Bijlage 1 van RCE
De auteur is lid van het kranenproject (Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen i.o.), voortgekomen uit de CEIJeS van de Vereniging Bouwen met Staal met als doel de inventarisatie
van de kranenbouw in Nederland en behoud van het nog bestaande kranenpark. Zie
www.kranenprojekt.nl
Het jaar 2015 is door E-FAITH uitgeroepen als jaar van het “Industrieel Erfgoed” en het is de
intentie van het kranenproject om zich als Erfgoed Kranen te profileren met speciale aandacht voor de Europese kranenbouwers met de nog bestaande kraanarchieven en de nog
bestaande historische kranen. Zie: www.e-faith.org
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