Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen

Jaarverslag 2020 Secretariaat:
Algemeen:
Het jaar 2020 werd, net als voor iedereen, bepaald door Covid-19 en de maatregelen daaromtrent
om de pandemie te beteugelen. Nadat we als bestuur één keer in februari bij elkaar geweest zijn,
hebben we elkaar alleen via Zoom mogen aanschouwen en aanhoren, wat natuurlijk behelpen was.
Dat houdt dus niet in dat er geen activiteiten waren voor het secretariaat, de verslagen moesten immers wel gemaakt en er waren ook een aantal nieuwe projecten waar aandacht aan geschonken
diende te worden en de wereld van het erfgoed draaide ook door. Voor NedSEK in een zijn geheel
een vrij rustig jaar, we vertrouwen op de vaccinaties zodat in de loop van 2021 er weer activiteiten
ontplooid kunnen worden.
Bestuur:
Het bestuur bestond het gehele jaar uit:
Jur Kingma, voorzitter
Helmig Kleerebezem, penningmeester
Gerard Jacobs, secretaris
Giel van Hooff, bestuurslid
Geert de Weger, bestuurslid
Joop Langius, bestuurslid
Ed Schulte heeft aangegeven dat hij het rustiger aan gaat doen en is afgetreden als bestuurslid van
NedSEK, voor zover nodig blijft hij wel de website beheren, maar wij zoeken dus wel nog naar een
webbeheerder voor de website van NedSEK.
Hens ter Kuile kennen we al langer van enkele projecten, o.a. de Scheldekraan, maar doordat hij dit
jaar met pensioen ging, kreeg hij meer tijd vrij en werd aspirant bestuurslid. Zijn kennis van de (electro)techniek en bekendheid met de Waterdriehoek, zal dus een welkome aanvulling zijn. Bij ons
overleg op 10 sept en 15 dec. Was Hens dus al te zien en te horen en ook is hij actief bij de Hensen
torenkraan die, als alles goed gaat, in zijn woonplaats Alblasserdam opgesteld zal moeten worden
en bij de kraan in H.I. Ambacht en bij Wijk bij Duurstede.
Het bestuur is in 2020 vijf keer bij elkaar geweest:
20200227 bij het NVBS in Amersfoort
20200423 via Zoom
20200625 via Zoom
20200910 via Zoom
20201215 via Zoom
Tijdens de bijeenkomsten werd er gesproken over organisatorische en financiële zaken, de Kranendagen (die dus geen doorgang konden vinden), de diverse pro- en objecten en publicaties. Van de
bijeenkomsten zijn notulen gemaakt. De besluiten die zijn genomen zijn opgenomen in het Besluitenregister.
Communicatie en Publicaties:
De Website wordt, bij gebrek aan een nieuwe webmaster, nog steeds door Ed Schulte beheert maar
heeft het gehele jaar gewerkt, al bleef de actualisering wat achter.
Door de gezondheidsperikelen van onze voorzitter waren er op Facebook ook dit jaar weinig activiteiten, maar hij gaat dat weer oppikken.
Dit jaar hebben we vier Nieuwsbrieven rondgestuurd met een scala van artikelen, o.a. over bedreigde kranen, een Jaffa drijvende kraan in Amsterdam en een ander de Taurus, een verdwenen
brugkraan in Zoeterwoude, een derrick kraan in Leiderdorp, diverse torenkranen, modelmakers en
nog even een aanvulling over de Army wreckers (sterke jongens aan de Zaan).
Waar al langer aan gewerkt wordt, is het boek “Erfgoed met Haken en Ogen”, dat het volgend jaar
uitgebracht zal worden en er komt een heruitgave van Haal op die Hijs.
Evenementen:
Kort gezegd: geen!
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Regionale kranendagen:
Hier ook: geen
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:
− De Loskraan van het voormalige Landbouwbelang in Weert; de kraan wordt niet meer opgebouwd, daarvoor in de plaats komt er een kunstwerk. Door NedSEK wordt er een informatieboekje over de kraan en het LBB verzorgd wat bij de onthulling van het kunstwerk gepresenteerd zal gaan worden.
− Twee Conrad-Stork kranen aan de Hunzehaven in Groningen: Er zijn nog steeds ontwikkelingen rond behoud en hergebruik van de twee kranen. De technische gegevens welke nog
verwerkt dienen te worden zijn helaas nog steeds niet beschikbaar. NedSEK bestuurslid
Joop Langius is in nauw contact met de gemeente Groningen en diverse instanties incl.
schoolgemeenschappen over het project. De kranen zijn opgenomen in het omgevingsplan.
− Een hijsinstallatie in het plan Iseldoks in Doetinchem: het wachten is hierbij op de projectontwikkelaar.
− De Hensen torenkraan Schelde nr. 526-00: NedSEK is daar vertegenwoordigd in de Stichting Alblasserdam die tot doel heeft de kraan te herplaatsen in Alblasserdam.
− NKM stukgoed draaikraan op rijdend portaal in Hendrik-Ido-Ambacht, hiervoor is een uitgebreid rapport gemaakt en de kraan krijgt een nieuwe prominente locatie op het Waterbusplein.
− Een grijperdraaikraan van Rörink & van den Broek (Enschede) bij de voormalige steenfabriek Bosscherwaarden, maar origineel afkomstig van de steenfabriek Timmermans uit Elst
en eigendom van Stichting het Utrechts Landschap. Hiervoor is ook een rapport gemaakt en
gepresenteerd aan het Utrechts Landschap. De kraan zal verder gerestaureerd worden.
− Een Rörink & van den Broek grijperdraaikraan bij de steenfabriek Randwijk in Heteren: eigendom van BOEi, de kraan wordt gerestaureerd door de smalspoorvereniging bij de fabriek. Er is een voorstel gemaakt aan BOEi om voor de kraan een rapport te schrijven.
− NEMAG torenkraan bij de Stadsblokkenwerf in Arnhem: De kraan wordt door vrijwilligers op
de werf zelf hersteld en gerestaureerd. NedSEK geeft advies over de renovatie en eventueel
(veilig)hergebruik van de kraan.
Conclusie:
Een jaar met, ondanks de beperkingen, toch veel activiteiten op het gebied van behoud van kranen,
maar niet voor onze donateurs en andere kranenvrienden, dat moet in het nieuwe jaar beter worden.
Door: Gerard Jacobs (secretaris NedSEK)
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