Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen

Jaarverslag 2018 Secretariaat:
Algemeen:
Wanneer we terugkijken op 2018 dan zien we een zeer druk NedSEK jaar met veel activiteiten en
projecten, dus ook een druk jaar voor het secretariaat. We zien ook dat de bekendheid van onze
stichting steeds breder wordt en dat we veelvuldig gevraagd worden om onze kennis en expertise te
delen. Al met al wederom een jaar waarin we tevreden zijn over wat we hebben kunnen bereiken
voor het behoud van ons kranenerfgoed. Tevreden, echter er blijft voldoende te wensen en ambitie
over voor 2019. Voor de financiële resultaten verwijzen we naar de NedSEK jaarrekening 2018.
Bestuur:
Het bestuur bestond het gehele jaar uit:
Jur Kingma, voorzitter
Helmig Kleerebezem, penningmeester
Gerard Jacobs, secretaris
Giel van Hooff, bestuurslid
Ed Schulte, bestuurslid en webmaster
Geert de Weger, bestuurslid
John Jansen, adviseur
John heeft meerdere malen te kennen gegeven om betrokken te zijn bij de stichting, echter door zijn
drukke werk bij Magazine Exceptionnel schiet het bijwonen van de vergaderingen erbij in. Na een
tijdje aspirant bestuurslid te zijn geweest gaat hij nu door als adviseur voor het bestuur.
Het bestuur is in 2018 vijf keer bij elkaar geweest:
20180222 in het Maritiemmuseum te Rotterdam
20180426 in het HEIM Hengelo
20180621 in het Maritiemmuseum te Rotterdam
20181005 in het Maritiemmuseum te Rotterdam
20181122 bij het NVBS centraal in Amersfoort
Tijdens de bijeenkomsten werd er gesproken over organisatorische en financiële zaken, de Kranendagen, de diverse pro- en objecten en publicaties. Van de bijeenkomsten zijn notulen gemaakt.
Communicatie en Publicaties:
De Website heeft het gehele jaar goed gedraaid met een vast provider contract en goed onderhouden,
Door onze voorzitter werd er ook op Facebook gewag gemaakt waarop standaard vele reacties komen. De meeste reacties zijn zeer oppervlakkig, maar met enkele is een regelmatig contact ontstaan met uitwisseling van gegevens.
Dit jaar hebben we vier Nieuwsbrieven verzonden.
Ook in het blad Magazine Exceptionnel van John Jansen verschenen er twee artikelen van NedSEK
dit zal in 2019 vervolgd worden.
Andere publicaties:
Het boek “Haal op die Hijs”, een eigen uitgave bij ProBook gebaseerd op de inhoud van de Kranendag in 2015 aangevuld met een aantal artikelen als intermezzo’s met een keur van onderwerpen.
- Het blad “Erfgoed” nummer 2018-2 Themanummer Kranen met artikelen van NedSEK
- Het blad "Erfgoed" nummer 2018-4 Met een artikel over restaureren van Kranen, G. Jacobs.
Evenementen:
Dit jaar organiseerde NedSEK twee speciale evenementen:
- Kranendag 2018, een rondvaart door de haven van Rotterdam op 22 september met de Gemini II, hierbij werden vele havenbekkens aangedaan vanaf de Merwehaven tot de Botlek en
konden we vele soorten kranen aanschouwen. Van de tocht werd een uitvoerig verslag gemaakt.
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Studiemiddag “Kranen met haken en ogen” op 14 november bij de RCE in Amersfoort, waarbij sprekers uit Nederland, België en Duitsland diverse onderwerpen naar voren brachten. Er
wordt naar gestreefd om ook van deze middag een publicatie uit te geven. Aan het eind van
de middag vond ook de presentatie plaats van onze publicatie “Haal op die Hijs” met de uitreiking van het eerste exemplaar aan de heer Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies
van de RCE.

Kranenverwendagen:
Ook dit jaar had het bestuur weer een aantal speciale dagen waarbij we ons verwenden met het bekijken van een flink aantal kranen:
- Een rondrit in Oost-Brabant en Noord-Limburg door Helmond, Lieshout, Beek & Donk en
Weert waarbij we naast oude niet meer werkende kranen ook werkende kranen zagen maar
ook één van de oudste kranen in Nederland van de firma Sanders. Naast het grootste deel
van het NedSEK bestuur reed deze keer ook Stephan Sanders mee en die ons ook extra informatie kon verschaffen over de Sanders kranen welke we tegen kwamen. Van de rondrit is
ook een verslag gemaakt.
- 21 augustus was het bestuur door Marc Pinte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de
haven van Gent om daar de door hun verzamelde kranen aan te zien. Het bestuur was bijna
voltallig, alleen Ed Schulte zat nog in Spanje. In Gent werden we opgevangen door Marc
Pinte en Pieter Neirinckx, beide werkzaam bij de gemeente Gent, en langs alle bijzonderheden aan het Handelsdok geleid: Gents Industrieel Havenerfgoed. Ook van dit bezoek is een
verslag gemaakt.
Projecten:
In het kader van het behoud van het erfgoed werden diverse activiteiten (verder) voortgezet, dan
wel gestart. NedSEK is betrokken bij de volgende projecten:
- Het Paard van Noord in Amsterdam-Noord; inmiddels heeft de Gemeente Amsterdam de
kraan weer opgericht en is er ook een feestelijke opening verricht..
− De Hijsinstallatie van het voormalige Landbouwbelang in Weert; er is dit jaar geen beweging
geweest.
− De Conrad-Stork kranen in de Hunzehaven in Groningen; het wachten is nog steeds op de
technische gegevens welke nog verwerkt dienen te worden met een eventuele nieuwe presentatie.
− De Conrad-Stork kranen in de Laakhaven in Den Haag;de kranen zijn dit jaar beide volledig
opnieuw geconserveerd en zien er weer stralend uit, er wordt nog gewerkt aan een advies
voor het verdere beheer en/of hergebruik van de kranen.
− Willemsoord Den Helder, de twee Hensen Torenkranen zijn inmiddels opgenomen in het
Rijksmonumentenregister. Door NedSEK zal nog een voorstel gedaan worden om ook de
derde kraan weer op te stellen.
− Een hijsinstallatie in het plan Iseldoks in Doetinchem.
Er zijn niet alleen successen te noteren, nadat in 2016 de twee Kangoeroe kranen in Sluiskil niet
voldoende steun bij de lokale bevolking kon verkrijgen om behouden te kunnen blijven, ziet het ernaar uit dat de Grijperlosbruggen aan de Vulcaanhaven in Vlaarding-Oost ook gesloopt gaan worden, of alreeds zijn, ondanks diverse dringende pogingen van NedSEK waren zelfs de geëigende
historische verenigingen niet bereid enige actie voor het behoud te voeren.
Conclusie:
Ook dit jaar nam o.a. door de Kranendag het aantal donateurs iets toe, verdere promotieactiviteiten
zullen nodig zijn om meer donateurs te trekken.
Door alle activiteiten is de bekendheid van NedSEK zeker weer vergroot met het maatschappelijk
draagvlak voor het behoud van het erfgoed van kranen, zodat ook 2019 ook weer een druk jaar zal
worden.
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Door: Gerard Jacobs (secretaris NedSEK)
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