Hensen Torenkranen op Willemsoord te Den Helder
De voormalige Rijkswerf Willemsoord te Den Helder onderging na het verplaatsen
door de Koninklijke Marine van de werfactiviteiten naar elders in de gemeente een
transformatie. In 1998 verwierf het grotendeels verlaten complex als geheel en enkele
kenmerkende gebouwen afzonderlijk de Rijksmonumentenstatus. Maar deze bescherming gold niet voor de twee torenkranen die op het moment van het opmaken van de
monumenteninventarisatie, in 1995, te jong waren voor de monumentenstatus.
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de skyline van de oude Rijkswerf weer compleet wordt. In 2017 en 2018 zijn de twee
nog aanwezige kranen geschilderd en geconserveerd, klaar voor de toekomt, al dan
niet met de Rijksmonumentenstatus.

Onderzoek
De kranen zijn gefabriceerd door Machinefabriek Hensen te Rotterdam en opgesteld
naast de droogdokken I en II.
Kraan no. 1 is geleverd in 1953 onder order
No. 4524 en bevindt zich naast Dok I en
heeft een max. hijscapaciteit van 12 ton op
een radius van 9,3 m en 3 ton op de max. radius van 30 m.
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