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Inleiding 
 
Het betreft hier een zogenaamde hangbaan, een aan jukken opgehangen rail 
met een verrijdbaar elektrisch takel met een hijsvermogen van 5 ton. 
Het originele takel is in 1980 vervangen door een moderner DEMAG takel en 
heeft nu een vaste locatie aan het eind van de kraanbaan bij de Zijtak. 
Anno 2015 is de kraanbaan niet meer in gebruik. 
De installatie staat op de werf van Houthandel Van Dijk, Zijtak 8 – 10 in Laren.www.dijkhout.com 
 
Opmerkingen: 

1. Over de leeftijd van de kraanbaan; in het boek “Houthandelaren, houthandel L. van Dijk”, 

door Paula van Dijk wordt aangegeven dat de kraanbaan in de jaren ‟50 gebouwd is en in de 

bijbehorende film op DVD wordt gesproken van 1946. Er waren stellige aanwijzingen van 

1938 als het bouwjaar. De auteur heeft reden om 1946 aan te houden, omdat de heer Zwa-

nikken in 1956 bij de firma kwam en hij vertelde mij dat de kraanbaan op dat moment al “oud” 

was en al verscheidene reparaties had ondergaan en Koos van Dijk, de zoon van Wim van 

Dijk, de filmer beschikte over een krantenknipsel uit 1943 van de BEL met een bericht over 

een jubileum met daarbij enkele foto‟s op de werf waarbij de kleine oude kraanbaan duidelijk 

te zien is, dat maakt 1938 als bouwjaar ongeloofwaardig. 

http://www.dijkhout.com/
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2. Omdat de installatie in de volksmond “kraanbaan” genoemd wordt gebruiken wij ook hier de-

ze uitdrukking. Een “kraanbaan” is feitelijk een constructie waarlangs zich een kraan be-

weegt en een kraan is een hijswerktuig waarbij minimaal twee “kraanfuncties” verenigd zijn, 

meestal hijsen en zwenken en wanneer gemonteerd aan of op een kraanbaan, ook het rijden 

van de kraan. Alhoewel het takel elektrisch verrijdbaar is, is het geen kraan maar blijft het 

een takel. 

 

Omschrijving van de Kraanbaan 
 
De Kraanbaan bestaat uit: 

- een stalen rail uit DIN 260 profiel, versterkt met een gelaste stalen balk opgebouwd uit 2x 

L100x100, met koppelstukken uit U-NP ertussen die met een flensplaat aan DIN profiel ge-

bout zitten; 

- een houten eindjuk in omgekeerde “V”- vorm aan het eind bij de Zijtak, met een voet maat 

h.o.h. van 6 x 4 m, de staanders zijn van eikenhout en ca. 30 x30 cm van doorsnede; 

- vier houten tussenjukken van dezelfde maat staandes; 

- horizontale houten schoren tussen de jukken en de rail; 

- garage, de rails loopt door tot in een gebouw, het takel wordt hierin naar binnen gereden, 

zodat het tegen weer en wind beschermd is; 

- stroomrail voor de elektrische voeding van het takel. 

Principe schets van de kraanbaan: 

 
(Tekening: auteur) 
 
De jukken zijn geheel uit hout vervaardigd en bestaan uit: 

- de staanders, ieder bevestigd op een betonnen sokkel. 

- horizontale dwarsbalk met in het midden een verdikking en voor de zijdelingse stabiliteit door 

middel van schoren verbonden met de staanders. Over de hele dwarsbalk is een soort van 

houten dakje gebouwd om inregenen te voorkomen. De verbindingen tussen de houten de-

len geschiedt door middel van zware bouten en moeren, door-en-door. 
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De kraanbaan gezien vanaf de Zijtak.         Boutverbinding. (Foto‟s auteur) 

 

   
Detail Kraanbaan. (Foto: E. de Groot)    Detail fundatie. (Foto: auteur) 

 
De rail hangt door middel van de versterkingsbalk aan de dwarsbalk van de jukken en is met behulp 
van bouten bevestigd aan de verticale koppelstukken. Om de stabiliteit in lengterichting te waarbor-
gen is het eindjuk aan de kant van de Zijtak als een omgekeerde “V” uitgevoerd. Om de horizontale 
krachten dwars op de rail op te vangen, zijn bij ieder juk horizontale schoren geplaatst tussen de 
horizontale dwarsbalk en de bovenkant van het DIN profiel. Door het werk zelf, het verstouwen van 
boomstammen, is schuine reeptrek, wat zich voordoet als de last niet recht onder de kraanbaan 
weggetrokken wordt, te verwachten. Hierdoor vindt er een torsiebelasting plaats op de rail door het 
kantelen van de trolley. De torsie wordt ook door de horizontale schoren opgenomen. 
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Het ontwerp 
Het ontwerp van de kraanbaan is verricht door architectenbureau A.P. van den Brink uit Laren, dit 
bureau heeft vele gebouwen, villa‟s, woonhuizen etc. in- en rond Laren ontworpen, maar ook voor 
de houthandel Van Dijk, werkplaatsen en woonhuis. De kraanbaan zelf is door aannemer Van Dort, 
ook uit Laren, gebouwd. Het ontwerp is uitgevoerd in samenwerking met de leverancier van het ta-
kel, de firma Jaffa uit Utrecht. Deze verstrekte de eisen voor de rail in verband met de mogelijke 
wielarrangementen en de belastingen op de rail voortkomende uit het gebruik van het takel; vertica-
le belasting incl. de stootbelasting t.g.v. het aanlopen, horizontale belasting in dwars- en lengterich-
ting en torsie door de schuine reeptrek en de benodigde stroomtoevoer, dat wil zeggen de gegevens 
voor de voeding zelf (vermogen, stroomsoort, aantal phasen etc.) en de afmetingen en locatie van 
de voedingsrail. 
In 1946 verscheen de “Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van Hefwerktuigen 
met het oog op de veiligheid” N 1018, tot die tijd waren er geen echte normen voor kranen, dus ge-
schiedde een en ander naar goed vakmanschap waarbij een goede garantie op het geleverde een 
waarborg was voor de eindgebruiker. Of de kraanbaan ook daadwerkelijk volgens de norm ontwor-
pen is, is niet duidelijk, wel dat hij alle belastingen al die tijd goed heeft doorstaan. 
 
Het takel 
Het takel dat in de kraanbaan hangt is van het fabricaat “Jaffa”. 
Het takel bestaat uit: 

- het takel zelf met draadtrommel, tandwielvertragingskast, automatische rem, elektrische mo-

tor met schakelkast en de staaldraad met éénschijfsonderblok met haak; 

- de dubbele trolley met elektrisch rijwerk waar het takel aan bevestigd is en waarvan de 8 

wielen in het DIN profiel lopen. De aandrijving vindt op twee wielen, aan één zijde plaats en 

bevat de elektrische motor met automatische rem, tandwielvertragingskast en het rondsel 

wat ingrijpt op de vertanding die aan de loopwielen zit; 

- elektrische schakelkast voor het hijsen en het rijden met lastbegrenzing, stroomafnemer van 

de voedingsrail welke langs de kraanbaan bevestigd is en de hangdrukknoppenkast voor de 

bediening vanaf de grond. 

De hijscapaciteit van het takel is 5 ton waarbij de haak in twee 
parten hangt. Het ene eind van de staaldraad wordt op de 
trommel gewikkeld, het dode eind zit vast aan het gestel van 
het takel. Niet alleen heeft de trommel groeven maar tevens 
een draadgeleiding die samen zorgen voor een goede wikke-
ling van de staaldraad (fig. VI.33) en voorkomt dat de draad-
wikkelingen zich opstapelen. Tevens wordt de slijtage van de 
draad verminderd. 
Een dergelijke inrichting is noodzakelijk omdat het takel op 
zich tijdens het gebruik nauwelijks in de gaten wordt gehou-
den omdat de bedieningsman zijn aandacht op de last en zijn 
directe omgeving houdt. Daar een schuine reeptrek in elke 
richting verwacht mag worden (volgens de huidige norm 10%) 
is zo‟n spoelinrichting ook bij elk fabricaat takel aanwezig. 

Het Jaffa takel buiten gebruik. (Foto: collectie firma Van Dijk) 
 



Erfgoed Kranen 
 

 

Kraanbaan Laren  Blad 6 van 26 

 
Doorsnede van een Jaffa electro-takel. (Figuur uit: Büstraan) 

 
In bovenstaande fig. VI.34 zijn de hoofddelen goed waarneembaar: links de tandwielkast 7, waarin 
de tandwieloverbrenging, in het midden het huis waarin de trommel 8 en daarin de elektromotor 9, 
rechts het gedeelte 10, met daarin de conische rem 5 – 6 en de elektrische componenten voor het 
hijswerk. 
 

   
Detail trommelaandrijving.  Detail draadgeleiding. (Figuur uit: Büstraan) 
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Het takel kan door middel van twee gaten 1 vast worden opgehangen of aan een loopkat, worden 
bevestigd, zoals hier bij de kraanbaan. De trommel rust door middel van rollagers 3 in een aan het 
huis gelaste gietstalen ring. De motor drijft door middel van de tandwielen a, b, c, d, e, f en g (zie fig. 
VI.32) de aan de trommel bevestigde tandkrans aan, welke krans in fig. VI.32 met h, in fig. VI.34 met 
2 is gemerkt. De conische remschijf 5 (fig. VI.34) wordt, op de verlengde motoras. door de dunne 
spiraalveer tegen de met remvoering beklede ring 6 gedrukt; de dikke veer dient als buffer. De mo-
tor is voorzien van een conisch anker, een zgn. schuifanker, dat, wanneer de motor wordt ingescha-
keld, op spanning komt en er stroom door het anker vloeit, als een elektromagneet, een kleine be-
weging naar links maakt, waardoor de rem vrij komt. Om de slijtage van de remvoering te kunnen 
compenseren is de ring 6 door middel van drie bouten nastelbaar. 
De hijsdraad wordt door een bronzen geleider 4 in de trommelgroeven gedrukt, zodat bij eventueel 
scheef trekken, of bij het slap hangen van de draad, deze niet uit de groeven kan lopen. (zie ook fig. 
VI.33) Deze geleider verschuift bij het draaien van de trommel doordat hij zelf een geleider in de 
trommelgroeven heeft en zal daarbij tevens in de uiterste standen een onder het huis aangebrachte 
liniaal 11 verschuiven, waardoor de stroom door een eindschakelaar uitgeschakeld wordt. Op deze 
wijze wordt voorkomen, dat de draad verder op- of afgewikkeld wordt dan toelaatbaar is. De tegen-
overgestelde draairichting blijft mogelijk. 
 
Hijsgereedschappen 
Voor het opnemen van de boomstammen gebruikte men regelmatig een speciale tang die de boom-
stam vastklemde, dit moest natuurlijk wel enigszins in het zwaartepunt van de stam geschieden, wat 
een geoefend oog vereiste in verband met de soms grote grilligheid van de stammen. 
 

        
Balkenklem. (Uit: Transport) Boomstammenklem. (Fig. uit: v/d Jagt) 
 
De bediening van het takel, het hijsen/vieren en rijden geschiedde door middel van een hangdruk-
knoppenkast vanaf de grond. De bediening zelf was simpel; per functie één drukknop; dus hijsen, 
vieren, rijden-links en rijden-rechts. De motoren werden daarbij direct geschakeld maar versnelden 
door hun karakteristiek toch gelijkmatig genoeg om geen al te grote schokken teweeg te brengen. 
Een rembediening was niet nodig omdat de remmen automatisch werken door de ingebouwde veer 
en het principe van de schuifankermotor. Wanneer de stroom uitviel of de man liet de drukknop los, 
werd de beweging door de rem vertraagd en kwam uiteindelijk tot stilstand binnen een veilige af-
stand. 
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Machinefabriek Jaffa 
De productie van Electro takels startte bij Jaffa in 1932, dit geschiedde grotendeels in seriefabrica-
ge. Omstreeks 1950 werden er standaard takels met een hefvermogen van 125 tot 10.000 kg en 

met hijssnelheden van 3 tot 36 m/min vervaardigd. 
Het takel dat in de kraanbaan hangt is van het fabricaat “Jaffa”, een 
bekende fabrikant van hijs- en hefwerktuigen uit Utrecht, opgericht in 
1891 door Louis Smulders, één van de zonen van de bekende familie 
Smulders. Deze familie stamde oorspronkelijk af van een generatie 
van smeden uit Tilburg (vader Wilhelmus Hendricus stichtte in 1836 
een smederij) en die zich eerst in Den Bosch en daarna in Utrecht 
vestigden. Vader had 4 zonen: Augustinus Franciscus (A.F.), Charles,  
Johannes Ludovicus (Louis) en de jongste Frans. Alle broers vestig-
den zich uiteindelijk als fabrikant in Utrecht. A.F. en Charles onder 
Utrechtse IJzergieterij & Machinefabriek firma A.F. Smulders. Dit is 
ook het begin van de firma A.F. Smulders die zich in 1904 als werf 
“Gusto” in Schiedam zou vestigen en die wereldwijd bekendheid zou 
krijgen vanwege de vele drijvende kranen waaronder bijvoorbeeld de 
Heavy Lift Vessels Hermod, Balder en Thialf. 
Nadat Louis eerst de smederij in Tilburg had overgenomen, die echter 
in 1874 liquideerde, werd hij evenals Frans ook in de maatschap van 
hun broers opgenomen. Maar in 1880 stappen Louis en Frans uit de 
maatschap en starten een eigen ijzergieterij en machinefabriek aan de 
Leidseweg in Utrecht. Deze maatschap wordt in 1890 nog voor de 
overeengekomen datum ontbonden en Louis begint reeds in dat jaar 
met de voorbereidingen voor zijn eigen bedrijf. 

In 1891, op 2 januari, begint Louis zijn eigen bedrijf: Louis Smulders & Co als vennootschap onder 
firma op het voormalige landgoed Jaffa, een oude herberg die al in 1651 genoemd wordt. De venno-
ten zijn hijzelf en zijn zoons Henricus Johannes Franciscus (Henri) en Johannes Henricus Augusti-
nus (Jan). De firma krijgt de roepnaam “Jaffa”. 
Frans behoudt zijn eigen machinefabriek onder zijn eigen naam Frans Smulders, later overgaand in 
de NV Utrechtse Machinefabriek o/d Frans Smulders. 
In dat jaar wordt reeds de eerste Jaffa stoommachine van 30 PK en een stoomketel van 40 PK ge-
leverd aan de firma Schilte & Zoon te IJsselstein. De meest bekende stoommachine van Jaffa is wel 
die van het Wouda stoomgemaal in Lemmer dat ook heden ten dage af en toe moet bijspringen bij 
hoog water. 
In 1951 werd Jaffa onderdeel van het Stork concern, waarbinnen de vervaardiging van hijsmaterieel 
al reeds goed vertegenwoordigd was in Stork-Hijsch in Haarlem (later overgegaan in Conrad-Stork), 
maar waarbij de productie van Electro takels wel doorgang vond onder de naam N.V. Machinefa-
briek Stork-Jaffa. 
In 1954 volgde de fusie van Stork met Werkspoor als VMF Stork-Werkspoor en in 1977 ging Stork-
Jaffa op in Stork-Bepak en dat was het einde van “Jaffa” als fabrieksnaam. 
Conrad-Stork werd in 1967 samengevoegd met Groot-Hensen als Conrad-Stork B.V. De Machine-
fabriek Conrad-Stork BV wordt in 1980 door de VMF verkocht aan De Groot International te Zwijnd-
recht en wordt bij kranenfabriek Nellen ondergebracht, hieruit ontstond Nelcon Rotterdam. 
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. 
 
NELCON werd eigendom van het Finse Kalmar en anno 2015 onder de vlag van Cargotec werk-
zaam aan de Waalhaven Z-O, Rotterdam. 
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Het gebruik van de kraanbaan 
De boomstammen werden door middel van een mallejan of een bomenwagen en later met een truck 
met oplegger aangevoerd en voor zover mogelijk onder de kraanbaan opgestapeld, of eerst op de 
werf te drogen gelegd en later met behulp van het smalspoor onder de kraanbaan gebracht. 
Met behulp van het takel werden de te zagen stammen op een lorrie voor de zagerij gelegd en deze 
reed de stam naar de zaagmachine binnen in de zagerij. Dit kon de verticale zaagmachine zijn 
waarmee de complete stam tot planken van gelijke dikte werd gezaagd, of de horizontale zaag 
waarmee de stam tot balken van elke willekeurige afmetingen kon worden gezaagd. 
Door voldoende lengte van de hangkabel kon de bedieningsman op voldoende veilige afstand het 
werk uitvoeren, maar moest wel tijdens het verrijden van het takel met de last meelopen, wat van-
wege de opgestapelde boomstammen onder de kraanbaan vaak moeilijk ging en het gebeurde re-
gelmatig dat de man, na het oppikken van de boomstam, hierop plaats nam en als een cowboy op 
z‟n paard met de last meereed, wat geen ongevaarlijke situatie was. 
In de loop van jaren is van tijd tot tijd onderhoud en restauratie aan de kraanbaan gepleegd. Het 
onderhoud aan het takel werd daarbij door de firma Jaffa verzorgd. Het houtwerk vraagt voortduren-
de aandacht en in de jaren ‟70 werd een complete restauratie uitgevoerd. Veel houtwerk werd gere-
pareerd of vervangen. Het originele Jaffa takel moest worden vervangen, de trommelgroeven waren 
te ver ingesleten. Er voor in de plaats kwam een (tweede-hands) DEMAG takel dat voorzien was 
van een fijnhijs inrichting zodat het oppakken van de last nauwkeuriger en gelijkmatiger kon ge-
schiedden. Tevens had dit takel een elektronische bediening, in eerste instantie ook nog met een 
hangdrukknoppenkast, later voorzien van een radiografische afstandsbediening. Dit gaf de bedie-
ningsman de gelegenheid om meer afstand van de last te nemen, een hele verbetering van de vei-
ligheid. 
Naast het onderhoud en reparaties moest de installatie ook regelmatig gekeurd worden. Volgens de 
N 1018, “Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van hefwerktuigen met het oog 
op de veiligheid” moeten alle hefwerktuigen tenminste één maal per jaar aan een deskundig onder-
zoek worden onderworpen. Dit geld niet alleen voor de kraanbaan zelf maar ook voor het takel, 
staaldraad, haak, kettingwerk en electrische installatie inclusief de eindschakelaars. Hiervan dient 
een kraanboek van bijgehouden te worden, met daarin de nodige certificaten van beproeving. Ook 
de andere hijs- en hefwerktuigen op de werf vallen onder dit regime. Helaas zijn alle papieren tij-
dens de brand van 2011 verloren gegaan. 
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Het werken met het takel en de tang. (Foto: archief Historische Kring Laren) 
 

Andere transportmiddelen op de werf van Van Dijk 
 

 
Mallejan met trekpaarden vervoeren een boomstam. (Foto: collectie Van Dijk) 
 
Een mallejan werd vroeger gebruikt om lange objecten te vervoeren, uitermate geschikt voor boom-
stammen, maar werd ook door de spoorwegen of trammaatschappijen gebruikt voor het vervoer van 
spoorrails. De Mallejan is een kar met twee grote wielen, van één meter vijftig of meer, met daartus-
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senin een brug. Deze brug is in het midden naar boven gebogen, om ruimte te maken voor de last. 
Het voertuig had een lange dissel die als hefboom werkte om de boomstam van de grond te tillen. 
Hierbij werd de stam eerst met de dissel omhoog met kettingen aan de brug tussen de wielen be-
vestigd en dan werd de dissel naar beneden getrokken waardoor de stam werd opgetild en vrijkwam 
van de grond. Doordat met de brug zo nauwkeurig mogelijk boven het zwaartepunt van de stam 
plaatste, kantelde de stam in lengterichting en kwam het achtereinde van de grond. Afhankelijk van 
de lengte en het gewicht van de stam kwam deze vrij te hangen of sleepte met het achtereind over 
de grond. Daarna werd de dissel met kettingen aan de stam vastgemaakt en kon het paard ervoor 
gespannen worden en de reis naar de werf worden aangevangen. 
Eventueel kon een tweede as worden toegevoegd en werd de combinatie een bomenwagen met 
vier wielen, die naar believen verlengd kon worden en waarop meerdere stammen vervoerd konden 
worden. De stammen vormden zo de verbinding tussen de twee wielstellen, waarbij deze met de 
hand van richting veranderd konden worden voor het maken van bochten. Zowel de mallejan als de 
bomenwagen werden in de regel door een dubbelspan paarden getrokken. 
 

   
Mallejan (Bron: Museum Ellert en Brammert, Schoonoord) Rikrak of kettingtakel (Bron: Yale) 
 
Bij het rooien van bomen worden naast de zaag en de bijl, voornamelijk de rooihaak en de pikhou-
weel gebruikt, waarbij de rooihaak was voor het verwijderen van dunnen takken of wortels en de 
pikhouweel voor het vrijmaken van de wortels. 
Paarden waren voor de houthandel van grote betekenis. Zij dienden als trekpaarden voor het ver-
slepen van de gerooide bomen en het trekken van de mallejan en de bomenwagen, maar werden 
ook gebruikt voor het omtrekken van een boom als deze niet de gewenste richting om wilde vallen 
na het bewerken met de zaag of de bijl. De firma had de beschikking over zes tot tien stevige trek-
paarden en die hadden elke dag verzorging nodig, niet alleen eten en drinken maar ze moesten ook 
iedere dag lopen, want het is voor die gespierde trekpaarden niet goed om een dag stil te staan, 
hiervoor was dan ook een speciale stalknecht in dienst. De komst van de machines maakte het wer-
ken met de paarden echter overbodig. 
Vanaf het begin van de jaren ‟30 beschikte de firma zelf over een tweede-hands vrachtwagen voor 
het transport van bomen en palen. De vrachtauto reed in de oorlog op een gasverbrandingsmotor, 
wat de nodige storingen veroorzaakte, doordat de motor vastliep en extra onderhoud nodig had. De 
vrachtauto werd echter door de Duitsers in beslag genomen en is na de oorlog in zeer slechte staat 
op de heide teruggevonden. Gelijk na de oorlog werd hij dan ook vervangen door een flinke truck 
met oplegger afkomstig van het Amerikaanse leger en lang genoeg voor de hele boomstammen die 
Bart van Dijk met deze truck uit Frankrijk naar Nederland zou gaan halen. In 1956 werd de truck met 
oplegger weer verkocht aan de Gebroeders Hogenbirk. 
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In de jaren ‟50 zijn er zes bomenrooiers, één voerman, twee zagers, één chauffeur, één sjouwer en 
één loswerkman in dienst. In 1955 komt het rooien alleen nog op kleine schaal voor. Voor een aan-
tal medewerkers wordt binnen het bedrijf nieuw werk gezocht en twee paarden worden er aange-
houden voor werkzaamheden op de werf zelf. 
 

 
Werken met de dommekracht  Laden van een stam (Foto‟s: collectie Van Dijk) 
 

Voor het lichten van boomstammen werden ook dommekrachten ge-
bruikt, vooral tijdens het bomen rooien en om een ketting voor de mal-
lejan er onder door te kunnen brengen of de bomenwagen onder de 
stam te rijden. 
Geen ongevaarlijke klus en bovendien zwaar werk zoals op de foto te 
zien is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dommekracht (Uit:Transport) 
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Hyster heftruck in gebruik op de werf. (Foto: collectie Van Dijk) 

 

 
Mobiel kraantje tijdens werkzaamheden aan de kraanbaan. (Foto: collectie Van Dijk) 
 
Medio jaren „70 schafte Goos Zwanikken voor het intern transport op de werf een mobiel kraantje 
aan. Een soort van mobiele derrickkraan op vier wielen met massieve rubber banden. Het apparaat 
werd electrisch aangedreven met als krachtbron een benzine motor, gekoppeld aan een generator 
en kon hijsen/vieren, op- en aftoppen en rijden. De besturing geschiedde op twee van de vier wie-
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len, welke ook aangedreven werden. Zoals te zien op de foto, kon de kraanmachinist meerijden tij-
dens het manoeuvreren. 
Naast de hijs- en hefwerktuigen was er op de werf al in de jaren ‟20 ook een net van smalspoor 
(spoorbreedte 700 mm) aangelegd, voorzien van lorries met vlak laadbord. Zij werden met de hand 
bewogen en dienden voor het interne transport van hele of gezaagde boomstammen van en naar de 
zagerij en naar de diverse houtvoorraad locaties en droogkamers. In verband met de vele aanpas-
singen van de gebouwen, uitbreidingen en nieuwbouw zijn de sporen regelmatig verlegd. Resten 
van het spoor zijn nu nog op de werf te vinden. 

 
Smalspoor lorrie voor hout. (Foto: coll. Decauville) 

 
De stammen werden met behulp van een mallejan of met een lorrie onder de, toen nog, kleine 
kraanbaan gereden en met het takel op een andere lorrie gehesen die de stam de zagerij in reed. 
Op de foto hangt een loopkat in de kraanbaan met daaraan een handbediend kettingtakel. Om de 
kat te verrijden, moest hier met de hand geduwd worden. 
Na de oorlog zou de kleine kraanbaan vervangen worden door de huidige lange kraanbaan, zodat 
er meer stapelmogelijkheden kwamen, bovendien werden alle functies van het takel elektrisch be-
diend. 

 
De stammen worden met een paard onder de kleine kraanbaan getrokken. (Foto: collectie Van Dijk) 

 
In de zagerij en andere werkplaatsen en magazijnen zullen ook hijstoestellen aanwezig geweest 
zijn, hier is echter na de brand van 2011 niets meer van over. 
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De firma Van Dijk 
In principe is de historie van de Houthandel en zagerij, firma Van Dijk in vieren te delen. 
Er waren drie generaties Van Dijk actief, te weten: 

 Lammert van Dijk, 

 Piet van Dijk en 

 Bart van Dijk. 
Daarna werd de firma overgenomen door Goos Zwanikken. 
(De leiding van de afdeling houtwaren (e.d.) is hier niet in opgenomen) 
 
Lammert van Dijk (periode 1874 tot1904) 
De firma van Dijk werd opgericht door Lammert van Dijk. Deze kwam rond 1870 naar het Gooi en 
maakte in Laren kennis met de jonge weduwe Jannetje van den Brink met wie hij op 16 juni 1874 
trouwde. Het huis van Jannetje had ook een timmermanswerkplaats, deze was van de overleden 
echtgenoot van Jannetje geweest. 
De eerste activiteiten van het timmerbedrijf waren van 1873 en bestonden uit allerlei grote en kleine 
klussen. Een belangrijke ontwikkeling voor de regio en voor het bedrijf, was de aanleg van de spoor-
lijn Amsterdam – Amersfoort in 1874, waar de firma veel materiaal aan leverde. In 1879 was er ook 
sprake van een houthandel en werden er balken, planken en platen aan diverse timmerlieden, aan-
nemers, meubelmakers en wagenmakers in Laren en omgeving geleverd. Een briefhoofd uit 1902 
vermeldt: “Firma L. van Dijk, Laren (N.H.), Timmerlieden en Houthandelaren”. In die tijd werkten ook 
twee zonen van Lammert, Jan en Piet volop mee in het bedrijf. 
Ook werden er bomen gerooid, enkele stuks, maar ook hele percelen, welke door Van Dijk aange-
kocht werden, eerst gerooid en dan weer gereed gemaakt voor nieuwe aanplant. Het rooien van 
bomen werd in die tijd nog uitsluitend met handkracht verricht. 
Vroeger werd al het hout eerst “gewaterd”. Het Larense hout werd gewaterd in Hilversum, Weesp, 
Naarden of Eemnes waar balkenhavens of balkengaten aanwezig waren. 
 

 
Aanvoer van stammen in Eemnes, ca. 1938. (Foto: collectie Van Dijk) 
 
Wateren is een eeuwenoude manier om hout te verduurzamen, dit geschiedde gedurende negen 
maanden tot wel anderhalf jaar, afhankelijk van de houtsoort, om zodoende ongewenste stoffen en 
beestjes eruit te halen, om verzuring en verstikking tegen te gaan, maar vooral om krimpen en 
scheuren van het hout te voorkomen. Daarna gingen de stammen met een mallejan of bomenwagen 
naar de opslag. Op de werf werden de stammen gesorteerd op soort, lengte, dikte en kwaliteit. 
Bij Van Dijk kwam de mechanisatie pas laat op gang, wanneer de eerst installatie met gasmotor en 
centrale aandrijving geïnstalleerd is, is niet bekend, resten ervan zijn echter nog wel aanwezig. In 
ieder geval één verticaal zaagraam werd erdoor aangedreven. 
 
Piet van Dijk (periode 1904 tot1947) 

In 1904 overlijd Lammert, waarna de zaak wordt voortgezet door zijn zonen Piet en Jan. 
Nadat het bedrijf in 1912 is aangesloten op het elektriciteitsnet, werd er in een nieuw stuk van de 
zagerij een elektrisch aangedreven horizontale raamzaag van een fabrikant uit Leipzig geplaatst, 
met een vermogen van 15 PK. Tegelijk werd er een cirkelzaag en een schaafmachine aangeschaft 
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voor de verdere afwerking van de balken, platen en planken. Met behulp van deze machines wer-
den in eerste instantie ook massaal meubels geproduceerd, maar na verloop van tijd stapte men 
daar toch weer vanaf. 
De houthandel had ondertussen een grote vlucht genomen en in 1914 werd allang niet meer alle 
hout op de werf zelf verwerkt, maar gelijk doorverkocht. Het zagen werd regelmatig uitbesteed aan 
diverse zagerijen in de Zaanstreek, Hoorn, Amsterdam, Weesp of Culemborg. 
In 1928 werd de boomkwekerij, “Kwekerij Gooi- en Eemlust” opgericht, maar op den duur werd deze 
kwekerij, onder leiding van Jan, steeds zelfstandiger en dat leidde tot de eerste splitsing en een ont-
binding van de Vennootschap onder Firma L. van Dijk, waarbij de bezittingen werden opgedeeld. 
Piet bleef de zaken op de werf doen en de naam verandert in: “Firma L. van Dijk, Houthandel, Elec-
trische zagerij en hakblokken fabriek”. Vanaf dit moment richtte Piet zich volledig op de in- en ver-
koop van hout en de verkoop van producten, gemaakt in de timmermanswerkplaats. 
 
Bart van Dijk (periode 1947 tot1976) 

Piet van Dijk had vier zonen, waarvan de oudste Bart (1904) de zaak 
overnam, maar ook zijn zoon Cees kwam in de zaak, Bart deed de 
houthandel en Cees deed de verkoop en moderniseerde het produc-
tieproces, waarbij verscheidene uitbreidingen plaats vonden o.a. met 
een nieuwe fabriek, gebouwd naar een ontwerp van architect A.P. van 
den Brink. Toch trekt Cees zich korte tijd later terug uit de zaak, zodat 
er plaats vrijkomt voor de vierde zoon, Wim. 
Behalve als houthandel en zagerij, specialiseerde Van Dijk zich vooral 
als hakblokkenfabriek, de eerste exemplaren dateren van rond de 
eeuwwisseling. De verkoop steeg enorm en het personeel werd uitge-
breid met machinebankwerkers, lassers, schilders en constructie-
tekenaars en er verrees een tweede fabriek met een schilders werk-
plaats en verfspuiterij. 
 
 

Van Dijk hakblok. (Foto: collectie Van Dijk) 
 
Van Dijk rooide ook nog steeds bomen met paard en mallejan, maar langzamerhand namen machi-
nes dat werk over en steeds meer hoogwaardig eiken- en beukenhout werd ingevoerd uit Duitsland 
en Frankrijk, bij tijd en wijle lag er op de werf zoveel hout, gezaagd- en ongezaagd dat er sprake 
was van ruimte gebrek. 
 
Gedurende de tweede wereldoorlog gingen de werkzaamheden gewoon door. Er werd wel onder-
dak verleend aan onderduikers en er was ook een verzoek aan de Duitse commandant om voor één 
van zijn personeelsleden ontheffing van dienst te verkrijgen omdat de knecht niet gemist kon wor-
den nu de zagerij op halve kracht werkte als gevolg van de rantsoenering van brandstof. 
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Impressie van de werf AD 1943. (bron: dichtbij.nl) 
 
Het werd duidelijk dat de kleine kraanbaan niet berekend was op hele grote partijen, die de werf te 
verstouwen kreeg. Bart en Wim vroegen architect A.P. van den Brink om een ontwerp te maken van 
een installatie waarmee de stammen nog beter verplaatst en hoger gestapeld konden worden. Het 
werd een enorme houten installatie met een elektrisch takel, die dwars over de werf kwam te staan, 
vanaf de Zijtak tot aan het midden van het terrein. De uitvoering was in handen van de Larense fir-
ma Van Dort. De kraanbaan heeft jarenlang goed gefunctioneerd en heeft zelfs de enorme brand 
van 2011 overleefd, totdat de vorkheftruck het verplaatsen van de stammen en ander hout een stuk 
eenvoudiger maakte, maar niet nadat de grond van de werf verhard werd De kraanbaan deed ech-
ter tot net voor de brand dienst en het was pas later in de tijd dat ook de grond onder de kraanbaan 
zodanig verhard was dat de heftrucks daar konden rijden. 
 
In 1956 vond er weer een splitsing plaats tussen de handel annex zagerij en de houtwaren annex 
metaalindustrie, de baten en lasten werden verdeeld. Wim werd met de hout- en metaalwaren het 
kantoor aan de Sint Janstraat toegewezen plus het terrein met daarachter de fabrieken tot aan het 
werfkantoor. De overige gebouwen plus de loodsen waren voor de houthandel, die daarna te berei-
ken is vanaf de Zijtak. 
In 1958 werd Goos Zwanikken als boekhouder aangesteld bij de houthandel en ook de jongste ge-
neratie Van Dijk meldde zich aan bij de hout- en metaalwaren. De oudste zoon van Wim, Koos werd 
als de nieuwe opvolger gezien. Ook de oudste zoon van Cees was in de houthandel werkzaam en 
het was de bedoeling dat hij in de voetsporen van zijn oom Bart zou treden, die zelf geen kinderen 
had. Hij voelde echter meer voor de houtwaren en werd bedrijfsleider van de nieuwe vestiging. 
In 1963 werden er weer de nodige aanpassingen, Door een andere indeling werd de logistiek in het 
bedrijf verbeterd, machines werden verplaatst en een aantal ruimtes opnieuw ingedeeld, waardoor 
de lijn van werkzaamheden zo kort mogelijk werd. In 1967 verscheen er een nieuwe expeditiehal en 
daarna werd een oude manege, aan de Westerheide, verbouwd tot een nieuwe productiehal van 
ruim achthonderd vierkante meter. 
Vanwege zijn gezondheid moest Wim stoppen met het werk en in 1970 kwam er een nieuwe direc-
tie, die zich vooral moet toeleggen op de houtwaren. 
Een jaar na het overlijden van Wim in 1978, verruilde Van Dijk‟s Hout- en Metaalwaren de oude 
houtwerf in Laren voor een nieuwe fabriek in Loosdrecht. De conjunctuur zat echter niet mee en in 
1983 ging Van Dijk‟s Hout- en Metaalwaren Industrie B.V. in Loosdrecht, failliet. 
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Met de houthandel en zagerij in Laren werd een herverdeling van grond overeengekomen en een 
scheiding aangebracht. 
 
Goos Zwanikken (periode 1976 tot heden) 

Goos Zwanikken, inmiddels tot bedrijfsleider benoemt, verrichtte een aantal aanpassingen. De oude 
zagen werden vervangen en werkplaatsen gerenoveerd of opnieuw gebouwd en hij verving de oude 
“Schulte” horizontale houten raamzaag. 
Na het overlijden van Bart in 1976, nam Goos de directie over. Hij investeerde het jaar daarop in 
een compleet nieuwe zagerij, met slijperij voor de zagen en een afzuiginstallatie en liet daar een 
gereviseerde verticale raamzaag, een zogenaamde “Volgatter” van het merk Linn Pinna, in plaat-
sen. De laatste aanschaf van de firma, in het jaar 2000, was een horizontale bandzaag merk Schul-
te. 
In die tijd functioneerde de kraanbaan nog wel, echter niet meer optimaal. Hierdoor liggen de stam-
men, niet meer alleen onder de kraanbaan, maar net als vroeger, in partijen verspreid over de werf, 
te wachten op een afnemer of een verdere bewerking. 
Ook na de brand in 2011 wordt er nog steeds handel gedreven, het meeste hout komt nog steeds 
uit Noord-Frankrijk, waarbij het transport naar Laren veelal over de weg geschiedt. Transport per 
schip of per trein bleek uiteindelijk duurder uit te vallen. De laatste treinlading kwam in de jaren tach-
tig uit Polen. 
Anno 2015 zijn er naast Goos Zwanikken nog zes mensen aan het werk op de werf, mensen die 
stuk voor stuk al tientallen jaren bij Van Dijk werkzaam zijn. 
 

Soortgelijke kraaninstallaties 
Een kraanbaan zoals in Laren bij de firma Van Dijk, opgebouwd uit houten jukken en een stalen rail, 
is uniek, zeker in Nederland en zeer waarschijnlijk ook wereldwijd. 
In de jaren van de lokale kolengestookte energiecentrales voor huishoudens of fabrieken waren er 
veel hangbanen met trolleys. Deze waren soms wel 350 meter lang en voorzien van bemande en/of 
onbemande trolleys met schepbak of grijper om kolen vanaf een schip of opslagplaats naar de voor-
raadbunker van de stoomketel te brengen. Zoals bijvoorbeeld een installatie van Jaffa voor de ge-
meente gasfabriek in Utrecht uit 1924 met daarin een hangbaan met een capaciteit van 288 ton 
steenkool per dag. 
 

 
Gasfabriek Utrecht met transport installatie van Jaffa. (Foto: Archief REMU) 
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Elektrohangbaan van Jaffa voor Cokestransport bij de Gasfabriek Amsterdam-Oost. (Foto: Jaffa) 
 

 
Dubbele hangbaan met meerdere trolleys met grijper, Wormerveer. (Foto: Klinkenberg) 
 
Hierboven een kolentransportinrichting uit 1919 van Wessanen Wormerveer. Dit is een elektrische 
hangloopbaan met rails welke doorloopt als een oneindige lus, zodat meerdere katten zonder van 
rijrichting te veranderen min of meer continue door kunnen rijden, dus een last op kunnen pikken, 
doorrijden en op de juiste plaats te lossen en weer verder rijden. 
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Hangbaan van Landbouwbelang, Weert ca. 1950. (Foto: gemeente Weert) 
 
Deze installatie uit 1928 en vervaardigd door de firma Gebr. Sanders uit Enschede, had ook een 
rondgaande hangbaan en was voorzien van bemande trolleys met een grijper en een hefvermogen 
van 2.5 ton. Later ca. 1950 verzwaard tot 3,2 ton. Het graan werd door de grijpers uit een schip in 
de Zuid-Willemsvaart gehaald, waarna de trolley het gebouw in reed en de last in de desbetreffende 
silo loste. 
Bijzonder is de klap, het voorste gedeelte dat boven water hing, deze kon omhoog worden geklapt 
om ruimte te geven aan de mast en het tuigage van het schip. 
In 2004 werd de hele installatie ontmanteld en in grote delen opgeslagen, er was een plan om de 
hangbaan als “object” op te nemen in een nieuw complex, anno 2015 is het er nog niet van geko-
men. 
 
Bekende Nederlandse fabrikanten van hangbanen waren (o.a.): Jaffa in Utrecht, Stork-Hijsch in 
Hengelo en Haarlem, Gebr. Sanders in Enschede, Gebr. Klinkenberg in Wormerveer en P.M. Duy-
vis in Koog aan de Zaan. 
 
In vergelijking met de kraanbaan van Van Dijk in Laren zijn verder alle anderen geheel van staal 
vervaardigd. Hier en daar zal nog wellicht een restant aanwezig zijn, alleen van de installatie in 
Weert zijn nog grote delen intact, echter de “edele” delen, zoals de trolley met het hijswerk, en het 
klaphijswerk zijn verdwenen. Al met al is de kraanbaan van Laren dus uniek. 
 
 

Ontwikkeling en aanbevelingen: 
Zoals vermeld doet de kraanbaan momenteel geen dienst meer. Het originele takel hangt stationair 
aan het einde bij de Zijtak en het nieuwe DEMAG takel hangt nu in de garage. Van enige ontwikke-
ling kan dan ook op dit moment geen sprake meer zijn, opnieuw gebruiken is niet van toepassing. 
Als de Houthandel op den duur verdwijnt, is de oorspronkelijke functie helemaal vervallen en ver-
plaatsing naar elders zou de installatie uit zijn eigen omgeving, de werf van de houthandel halen. 
Daarbij moet de vraag gesteld worden of het al mogelijk zou zijn de kraanbaan fatsoenlijk te demon-
teren, transporteren en weer op te bouwen. Inpassing in een nieuw te ontwikkelen bouwplan biedt 
kansen, zoals ook op andere locaties in Nederland kraanbanen en -sporen onderdeel zijn van nieu-
we gebiedsontwikkelingen. Te denken valt aan de NDSM-werf (kraanspoor), Enschede (Roombeek) 
en Helmond (Cacao fabriek). 
 
Enige aanbevelingen zijn: 
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1. Grondige inspectie door een onafhankelijke instantie van zowel de houten constructie als de 

stalen rail, met als doel een rapport te verkrijgen welke werkzaamheden er nodig zijn om de 

kraanbaan tot in lengte van jaren te behouden. 

2. Verwijderen van het DEMAG takel opdat de hele installatie weer origineel voorkomt. 

3. De gehele installatie laten inmeten ten behoeve van een 3D model waarmee: 

- een goede visualisatie mogelijk wordt om de installatie in een eventueel nieuwbouw omge-

ving er omheen te passen. 

- als oefening voor leerlingen van een ROC of VMBO in het inmeten, tekenen en berekenen 

van een dergelijke bijzondere constructie, vooral de combinatie van hout en staal. Een en 

ander zal zeker leiden tot een beter begrip van de leerlingen en een enthousiasmering voor 

de techniek van de hijs- en hefwerktuigen. 

Bovenstaande activiteiten zouden indien gewenst door de Stichting Erfgoed Kranen begeleid kun-
nen worden door middel het opstellen van een inspectieplan, het beoordelen en evalueren van de 
uitkomsten, het opstellen van een reparatie/onderhoudsschema en het opstellen van een richtlijn 
voor de leerlingen begeleiding. 
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Waardeoordeel 
 
Opmerking: De kraanbaan is door de gemeente Laren aangewezen krachten de monumentenveror-
dening van de gemeente als gemeentelijk beschermd monument. Dat betekent dat er aan het ob-
ject, zonder vergunning geen wijzigingen plaats mogen vinden. In de redengevende omschrijving 
behorend bij de aanwijzing is reeds een waardering gegeven van de kraanbaan. Hieronder wordt, 
mede op basis van met dit nieuwe onderzoek verkregen gegevens, de waardering herijkt. 

 
Waarderingscriteria: 
 
Opmerking; De Italic tekst is de originele. 

 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 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 ge-
bouwde 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 waar-
den. 
 
Omdat het hier een werktuigbouwkundige constructie betreft zullen enige termen aangepast wor-
den, zoals voor object/complex “kraanbaan”. 
 

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

nomische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en); 
De kraanbaan is een dynamisch belaste constructie uit hout en staal met een elektrisch aan-
gedreven takel die het mogelijke maakt om boomstammen voor een houtzagerij op een effi-
ciënte wijze te stapelen en te vervoeren naar de zagerij voor verdere bewerking. De toepas-
sing van hout in het dragende deel van een kraanconstructie is buitengewoon en zeker inge-
geven door de bestemming: een houthandel annex zagerij, waar genoeg hout van goede 
kwaliteit voor handen is. 
Deze kraanbaan verving hier een kortere kraanbaan, waarvan het takel geheel met de hand 
moest worden bediend, vanwege de grote toename van de hoeveelheid boomstammen die 
verwerkt moest worden. 
 

2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische landschap-
pelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling; 

De kraanbaan symboliseert de aanwezigheid van de industriële activiteiten in de historische 
kern van Laren. Vanwege de vorm van de kraanbaan en het bijbehorende takel ziet men van 
verre dat er een productiebedrijf aanwezig is/was. 
 

3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of typolo-
gische ontwikkeling(en); 
De samenstelling van de kraanbaan is door zijn hoogte en lengte buitengewoon geschikt 
voor het interne transport van boomstammen van de stapelplaats naar de zagerij. Hierdoor 
konden de boomstammen overzichtelijk opgeslagen worden en ook weer snel opgepakt voor 
verdere bewerking. 
De architect heeft de wensen en noden van de klant en de middelen die de klant zelf ter be-
schikking had goed weten te combineren, daarbij rekening houdend met de constructieve ei-
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sen en belastingen die voorkomen uit het gebruik van een elektrisch takel. 
 

4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter; 
Een houthandel annex zagerij en dus ook de daarbij behorende werktuigen vormen een be-
langrijke schakel in het voldoen aan de vraag naar woon- en werkruimte, maar ook voor de 
levering van telefoon- en stroompalen. Vooreerst verwerkte de installatie bomen uit de om-
geving van Laren zelf, later werd het materiaal uit Duitsland, Polen en Frankrijk betrokken. 
De kwaliteit van het hout stond daarbij bovenaan en werd aangepast aan de wensen van de 
klant. De houthandel en zagerij voorzag daarmee in de behoefte van de steeds groeiende 
bevolking en het aantal bouwwerken en droeg daarmee bij aan de toenemende welvaart in 
ons land in de vooroorlogse periode en die van de wederopbouw na de oorlog. 
 

5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde. 
Laren en omgeving wordt gekenmerkt door architectuur met een hoge mate van ambachte-
lijkheid, zowel in ontwerp als materiaaltoepassing. Voor wat betreft de houtverwerking getui-
gen onder meer de vele monumentale boerderijen en het potdekselwerk bij boerderijen, 
schuren, landhuizen en villa‟s. De kraanbaan geeft herinneringswaarde aan de ambachtelij-
ke tot stand koming van de vele waardevolle woningen en bedrijfsruimtes in Laren en omge-
ving. Bovendien kan met de kraanbaan het verhaal worden verteld van het proces van het 
rooien, vervoeren, wateren, verwerken van de bouwmaterialen. Deze bedrijfshistorie vormt 
een waardevolle completering van het verhaal van Laren, waar ambacht, creativiteit en wo-
nen in een natuurlijke omgeving belangrijke onderdelen zijn van de historie. 
 

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

bouwtechniek; 
De kraanbaan is van een zeer bijzondere samenstelling. De baan werd vlak na de oorlog 
ontworpen door architect A.P. van den Brink (1898 – 1979) op verzoek van de firma Van Dijk. 
Voor de draagconstructie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hout en die delen die direct 
door het hijstakel worden belast vervaardigd zijn van staal. Het gebruik maken van materia-
len die veelvuldig in woningen en andere gebouwen in en rondom Laren zijn en worden toe-
gepast is tekenend voor de wijze waarop de installatie past in zijn omgeving. Bovendien is 
de hele installatie uniek, zeker in Nederland en zeer waarschijnlijk wereldwijd. 
 

2. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester, architect 
ingenieur of kunstenaar; 

De kraanbaan is een buitengewoon ontwerp van de architect, die normaliter woonhuizen, vil-
la‟s en andere gebouwen ontwierp. De samenwerking met de opdrachtgever en het daarbij 
gebruik maken van het ruim voorhanden zijnde materiaal en het voldoen aan de eisen van 
de fabrikant van het hijstakel toont de kunde en flexibiliteit van de ontwerper en daarom be-
slist een heel bijzonder stuk binnen zijn oeuvre. 
 

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

Het gebruik van hout met zijn typische uitstraling en aparte vorm, in een constructie die an-
ders volledig van staal wordt vervaardigd, geeft een bijzondere, esthetisch verantwoorde, 
toepassing in de omgeving van Laren. 
 

4. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek 
en/of monumentale kunst; 
De toepassing van hout in hijs- en hefwerktuigen op zich is niet uniek, tot ver in de 19e eeuw 
is hout toegepast in kranen en andere hijswerktuigen, elke zichzelf respecterende stad had 
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dan ook een stadskraan, geheel of voor een groot gedeelte opgebouwd uit hout. Echter 
vanwege de ongebruikelijke keuze in de hijs- en heftechniek van medio de vorige eeuw, voor 
het gebruik van hout als dragende constructie, terwijl staal in die periode van ontstaan van 
deze kraanbaan al ruimschoots voorhanden was, is zeer bijzonder. Daarnaast zijn de details 
van verstijvingen en schoren om de dynamische belasting uit het hijstakel op te vangen zeer 
duidelijk en van een opmerkelijke eenvoud. 
 

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

 

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

risch en visueel) onderdeel van een complex; 
Hoewel de houthandel in 2011 grotendeels door brand is verwoest, resteert de kraanbaan 
alsmede een aantal kleinere elementen, waaronder de omheining van de werf, het smal-
spoor en enkele opslagloodsen. 
Door zijn lengte en hoogte is de kraanbaan een visueel markant onderdeel van de histori-
sche kern van Laren binnen het rijks beschermd dorpsgezicht. 
 

2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving; 
De aanwezigheid van de kraanbaan met de boomstammen is een kenmerk voor zijn omge-
ving en de historische industriële activiteiten die in de kern van Laren plaats vonden. 
 
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of 
streek; 
De kraanbaan heeft een belangrijke functie vervuld als schakel in de verhandeling van 
boomstammen, niet alleen voor de handel maar ook voor de zagerij van waaruit de balken 
en planken zich een weg vonden naar de timmerwerkplaatsen en aannemers ten behoeve 
van de bouw van woonhuizen en bedrijfspanden in Laren en omgeving. De kraanbaan heeft 
door aard en omvang een landmarkfunctie. 
 

3. a. Bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebou-
wing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij beho-
rende groen voorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie; 
De keuze van de architect voor een in de hijs- en heftechniek ongebruikelijk toepassing van 
hout in de dragende constructie is ingegeven door de aard van het bedrijf van de opdracht-
gever en de lommerrijke omgeving van de kern van Laren en zijn omgeving. 
 
b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkave-
ling/inrichting/voorzieningen. 
Vorm en opstelling van de kraanbaan zijn optimaal voor de in de jaren ‟40 – „50 van de twin-
tigste eeuw verwerken van de hoeveelheid hout in de vorm van boomstammen. 
 

 
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 kraanbaan is er door de jaren heen weinig tot niets essenti-
eels aan de installatie veranderd. Alleen is eind jaren „70 tijdens een algehele renovatie het 
originele hijstakel vervangen door een modernere versie omdat deze versleten was. De 
kraanbaan en bijbehorend hijstakel vormen daarmee een herkenbaar onderdeel van de 
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vroegere activiteiten op het terrein. 
 

2. Belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve gaaf-
heid; 

De constructie van de kraanbaan zelf is bijzonder door de ongebruikelijke toepassing van 
hout in de dragende constructie delen en daarom uniek in Nederland en het hijstakel is een 
origineel Nederlands product dat vanaf 1932 tot in de jaren „70 in serie door de fabrikant Jaf-
fa uit Utrecht vervaardigd en geleverd werd. 
 

3. Belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke 
of een belangrijke historische functie; 
Het gehele ensemble van kraanbaan, hijstakel en de overblijfselen van het smalspoor is be-
langrijk voor de herkenning van de vroeger activiteit en symbolisch voor de historische activi-
teiten van houthandel en houtverwerking in de kern van Laren. 
 

4. Belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende histori-
sche bouw en/of gebruiksfasen;.  
Het bomenrijke Laren en zijn omgeving en belangrijkste activiteit van de opdrachtgever, de 
firma Van Dijk, houthandel en zagerij, is het gegeven dat de architect gebruik heeft voor het 
ontwerp van de kraanbaan. De installatie is succesvol gebleken voor ruim 60 jaar, totdat 
modernere transportmethodes zoals de heftruck de functie van boomstammentransport 
overnamen. 
 

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 werf met de voorraad boomstammen en zagerij is (nog) niet ontmanteld waardoor de ge-
hele context van de kraanarm met hijstakel en stukken smalspoor nog aanwezig en aflees-
baar is. 
 

6. Belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de ste-
delijke, dorpse of landschappelijke omgeving. 
De kraanbaan met hijstakel is sinds de oprichting bepalend voor het beeld van handel en 
verwerking van hout in de kern van Laren. 
 

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

bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;. 
Door de uitzonderlijke toepassing van hout in de dragende constructie van de kraanbaan is 
deze zeldzaam en uniek, zeker in Nederland en zeer waarschijnlijk in de gehele wereld. 
 

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 in de kern van Laren, is de combinatie van 
kraanbaan, hijstakel en smalspoor een symbool voor de historische industriële activiteiten 
van een voor de omgeving zo van toepassing zijnde handel en verwerking van hout. 
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Naschrift: 
Omdat alle correspondentie en papieren door de brand in 2011 verloren zijn gegaan moest er door 
de auteur heel wat afgezocht worden in archieven: 

1. Historische Kring Laren, twee maal bezocht, de eerste keer voor algemene informatie, de 
tweede keer om de DVD/film te bekijken. 

2. Gemeente archief Laren (BEL combinatie) in Eemnes 
3. Streekarchief “Gooi en Eemland”, Hilversum, dit is tweemaal bezocht, de eerste maal zijn de 

hinderwet vergunningen doorgenomen, daar was het e.e.a. aan aanvragen te vinden, echter 
niets over de kraanbaan. De tweede maal om door de bouwaanvragen te gaan. Merkwaardi-
gerwijs was er niks te vinden, niet over de kraanbaan, niet van gebouwen etc. Later meldde 
Goos Zwanikken dat vele gebouwen op de werf gebouwd zijn zonder enige kennisgeving of 
bouwvergunning van de gemeente, wellicht is de bouw van de kraanbaan ook zo “zwart” ge-
schied. 

4. Notaris LeCoultre, deze heeft de administratie van de firma Van Dijk in bewaring gekregen, 
bij het nazien waren dit echter zuiver administratieve zaken zoals vele grootboeken, kasboe-
ken. Loonstaten en voorraadlijsten, zeer moeilijk te doorzoeken vooral als de datum niet 
enigszins bekend is. 

Verder is de werf twee maal bezocht, de eerste maal voor een globale indruk en de tweede keer om 
met behulp van een hoogwerker het originele takel van dichtbij te bekijken. Vrijwel alle inscriptie-
plaatjes waren echter onleesbaar geworden. 
 

Bronnen en literatuur: 
 
Bron waardeoordeel, origineel van de waardecriteria: Bijlage 1 van RCE 
 
Boek; “Houthandelaren, houthandel L. van Dijk”, door Paula van Dijk. 2012 
Boek: “Jaffa en de dingen die voorbijgaan”, René de Kam, Matrijs Utrecht, 2001 
Documentatie file firma Jaffa (van de auteur) 
Archief Gemeente Laren (BEL combinatie) 
Streekarchief “Gooi en Eemland”, Hilversum 
Archief Historische Kring Laren. www.historischekringlaren.nl 
Administratie firma Van Dijk bij Notaris LeCoultre Laren 
 
Speciale dank aan:  Goos Zwanikken (Van Dijk houthandel en zagerij) 
   Karel Loeff, directeur Heemschut, redigeren en advies 
   Peter Bos notaris kantoor LeCoultre Laren. 
 
Over de auteur: 
De auteur is secretaris van Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen, voortgekomen uit de CEIJeS van 
de Vereniging Bouwen met Staal en heeft als doel de inventarisatie van de kranenbouw in Neder-
land en behoud van het nog bestaande kranenpark. Zie www.kranenprojekt.nl 
 
 
 

http://www.historielaren.nl/
http://www.kranenprojekt.nl/

