De deelnemers aan de
kranendag 2022
geportretteerd bij RoyalIHC in Krimpen aan den
IJssel.
Foto: Helmig Kleerebezem.

Een bezoek aan Royal-IHC en STINIS

Kranendag 2022

Na jaren zonder was het vrijdag 19 augustus jl. eindelijk weer zover
dat een NedSEK excursie kon plaatsvinden. Deze keer waren we ‘s
morgens te gast bij Royal IHC in Krimpen aan den IJssel en ‘s middags
bij Stinis in Krimpen aan de Lek
EEN VERSLAG DOOR GERARD JACOB, SECRETARIS VAN DE NEDERLANDSE STICHTING ERFGOED KRANEN

O

m 10:00 uur werd onze groep hartelijk welkom
geheten in de kantine van Royal-IHC (IHC) door
production manager Edwin Hogerheijde. (hierna
kortweg als Edwin aangegeven) Het belangrijkste
doel van ons bezoek hier betrof de grote scheepsbouwloods
met de daarin de aanwezige kranen en de grote torenkraan
aan de afbouwkade.
Na het inchecken en de ontvangst met koffie en wat lekkers
hield Edwin een presentatie over IHC en hun betrokkenheid bij de wereldwijde activiteiten van Nederlandse offshore- en baggerbedrijven. Daarnaast kwam ook het productieproces bij IHC aan de orde.
IHC ofwel voluit de Industriële Handels Combinatie startte
in 1943 als een samenwerkingsverband van zes Nederlandse
scheepswerven gespecialiseerd in baggermateriaal. In 1965
werd de combinatie minus de Werf Conrad in Haarlem, een
zelfstandige onderneming onder de naam IHC Holland. De
samenstelling en de tenaamstelling veranderde vervolgens
in de loop van de jaren, er kwamen werven bij en er vielen
er ook af. Het huidige IHC is behalve in de nieuwbouw en
verbouw van materiaal voor de bagger- en offshore bedrijven
ook actief in de mijnbouw- en de defensie-industrie.

Royal-IHC
Scheepsbouw in Nederland. Edwin's verhaal begon met de
crisis in de Nederlandse scheepsbouw in de jaren zestig en
zeventig. De toen grootste werven kwamen, vooral door de
toenemende concurrentie uit de zogenaamde lage lonen
landen als Japan, Korea en later China, uiteindelijk één
voor één in zwaar weer: NDSM in Amsterdam, RDM,
Wilton-Fijenoord en Verolme in Rotterdam en De Schelde
in Vlissingen. Alleen de werf in Vlissingen leeft gedeeltelijk
verder als nieuwbouw werf als onderdeel van Damen
Shipyards. Ook de restanten van drie andere grote werven
als Wilton-Fijenoord, Verolme en NDSM-West zijn nog
operationeel als reparatiewerf en eveneens onderdeel van
Damen Shipyards. Voor de middelgrote scheepsbouw bleef
Van der Giessen-De Noord
bestaan en ook IHC
Kinderdijk, met zijn speciale schepen voor de baggerindustrie, kon overleven.
Ook de werf Gusto in
Schiedam ging dicht. Met
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neeringsafdeling met als specialisme het ontwerpen van
grote kraanschepen, deze, ging zelfstandig verder, tijdelijk
ook als onderdeel van IHC.
Edwin noemde verder als belangrijk voor de huidige
Nederlandse maritieme sector: Heerema, Allseas en
Bluewater als toonaangevende bedrijven in de offshore
markt, met als meest belangrijke onderdeel het zware hijswerk. Eén heel speciale schip bestaat uit twee aan elkaar
gekoppelde scheepsrompen, ieder zo groot als een flinke
tanker, de catamaran Pioneering Spirit, van Allseas Marine
Services, bedoeld om complete Offshore platforms te plaatsen of te verwijderen. Het is het grootste offshore constructieschip ter wereld.

Activiteiten van Royal IHC

De eigen werfcombinatie IHC levert voornamelijk baggervaartuigen in alle soorten en maten aan alle mogelijke
ondernemers in binnen- en buitenland. De grootste cutterzuiger ter wereld, de Spartacus voor de Belgische firma
DEME werd in 2021 opgeleverd.
Voor de natte aannamerij bouwt IHC vooral Sleephopper
zuigers en Snijkopzuigers. Emmerbaggermolens worden
heden ten dage niet meer gevraagd, maar waren vroeger een
belangrijke tak.
Momenteel heeft IHC twee vestigingen voor scheepsnieuwbouw:
– Kinderdijk, de originele vestiging waar de kleinere schepen gebouwd worden, de engineering en werkvoorbereiding plaatsvinden, en veel materiële voorbereiding als
sectie/panelenbouw voor de vestiging in Krimpen aan
den IJssel.
– Krimpen aan den IJssel, in de voormalige scheepsbouwloods van Van der Giesen-De Noord voor de grotere
schepen.
Verder telt de onderneming enige dochterondernemingen:
IHC heeft een aantal typen baggervaartuigen sterk gestandaardiseerd zodat snel en adequaat op de markt gereageerd
kan worden. Er wordt daarom ook veel gebouwd op bestek
(zonder dat er al een wezenlijke opdracht is), zoals bijvoorbeeld de bekende Beaver.
Alle typen vaartuigen worden door IHC in klein en groot
formaat en met uiteenlopende vermogens gebouwd.
.

Baggerschepen worden gebruikt voor:

- Aanleg van vaarwegen en havenbekkens
- Het op diepte houden van geulen, vaarwegen en havens
- Landaanwinning door het opspuiten van het opgebaggerde zand, zoals bijvoorbeeld het bekende Palmeiland in
het Midden-Oosten.
- Kustbescherming door het opspuiten van het strand
- Het graven van geulen in de zeebodem voor pijpleidingen of kabels en het weer afdichten (bedekken van de leidingen of kabels)
- Zogenaamde 'Glory-holes' voor de Offshore, verdiepingen in de zeebodem voor de installatie van Sub-sea X-mas
trees voor de olie en gaswinning
- Stenenleggen voor kustbescherming, strekdammen of
havenpieren
- Als kraanschip voor de installatie van Offshore platforms
of windmolens

Voornaamste klanten zijn momenteel:
-

BosKalis
Van Oort
DEME
International Dredging

Productieproces
Edwin ging ook in op het hel productie proces bij IHC, die
bestaat in hoofdlijnen uit:
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- Acquisitie, marktverkenning en bewerken van de klanten
- R&D: om antwoord te kunnen geven op de vragen uit de
markt en het maken van een voorontwerp met bestek
- Verkoop
- Planning
- Detail engineering
- Inkoop van materialen, onderdelen en machinerieën
- Werkvoorbereiding
- Panelen en sectiebouw inclusief eventueel leidingwerk
en/of machinerie en zoveel als mogelijk conserveren
- Samenstelling van de panelen en secties op de helling
inclusief het verder installeren van leidingen en machinerieën, ramen, deuren en andere outillage en verdere
conservering
- Tewaterlating
- Afbouw aan de kade met het eventueel installeren van de
zwaarste machinerieën en afbouwen van de bovenbouw
vanwege eventuele hoogtebeperking in de hal, verder
afwerken van de conservering
- Proefvaart en afname door de keuringsinstantie (LRS,
DnV, ABS, etc.) en door de klant
- Garantieperiode incl. eerste dokbeurt en After-Sales
IHC produceert tegenwoordig alleen het stalen casco.
Verder worden heel veel onderdelen toegeleverd door voornamelijk vaste leveranciers, maar hierin heeft de eindafnemer veelal ook een grote stem. Vroeger vervaardigde IHC
zelf ook tandwielen, tandwielkasten, lieren en andere dekwerktuigen. Diverse standaardbladen en rekenvoorbeelden/
richtlijnen waren er dan ook in omloop.

Scheepskranen op baggerschepen

Op vrijwel alle schepen die door IHC gebouwd zijn, zijn
ook hijswerktuigen geïnstalleerd, van de bovenloopkraan in
de machinekamer en de werkplaats, tot de al of niet rijdende scheepskraan aan dek. Deze is nodig voor het onderhoud en reparatie van de machines aan boord, motoren,
pompen, grote stukken leiding, zuig- of snijkoppen, voorraden en meer. De hijscapaciteit kan daarbij oplopen tot
soms 60 ton. Het spreekt vanzelf dat een rijdende scheepskraan erg bepalend is voor de lay-out van het dek, maar
meestal rijdt de kraan op de rand van de beun. Heel apart
zijn ook de zogenaamde drie-punts kranen die d.m.v. drie
hijspunten een motor of pomp kunnen de- of monteren
terwijl het schip niet stil ligt. Dus bij werkzaamheden in de
riviermond of zelfs op zee hoeft het schip niet naar binnen
bij dergelijke noodzakelijke werkzaamheden. Deze kranen
kunnen veelal lasten tot 15 ton tillen en zijn ook meestal
verrijdbaar, zodat het onderdeel op alle locaties op het
schip opgepakt of neergezet kan worden. Alle kranen zijn
overwegend elektrisch- of elektrisch-hydraulisch aangedreven, waarbij tegenwoordig veelal een volledig elektrische
aandrijving gevraagd wordt vanwege milieutechnische voorwaarden.

Rustig bij IHC

Momenteel is het bij IHC redelijk stil want er is weinig
vraag omdat door de inflatie het lastig is prijsafspraken te
maken met zowel klanten als toeleveranciers. De twee schepen op de helling tijdens onze bezoek worden afgebouwd
voor eigen rekening. Het eerste schip voor de dokdeur was
al wel al verkocht, maar moest om politieke redenen worden gecanceld. De ervaring leert echter dat er altijd wel
vraag komt uit de markt.
De werf De Merwede in Hardinxveld-Giessendam, die ook
tot de IHC behoorde, is in 2006 afgestoten. Ook hier zijn in
het verleden vele baggerschepen overdekt gebouwd.

De loods

Na Edwin gaf Hens ter Kuile, één van de jongste bestuursleden van NedSEK een presentatie met vele details van de
grote scheepsbouwloods en natuurlijk de kranen, met hier
en daar een extra aanvulling.

De scheepsbouwloods in aanbouw. Afbeelding: Bouwen met Staal.

Geschematisserde dwarsdoorsnede met de bovenloopkranen en de half-portaalkranen. Afbeelding: Bouwen met Staal.

De loods was lange tijd de grootste van Europa, maar is
inmiddels overvleugeld door de loodsen van scheepswerf
Meijer in Papenburg aan de Ems (net over de grens met
Duitsland,) waar grote cruiseschepen gebouwd worden. De
grootse hal daar - hal 6 - is 504 meter lang, 125 meter breed
en 75 meter hoog. De doklengte is 482 meter en 45 meter
breed. Hal 5 is 370 meter lang, 105 meter breed en 60
meter hoog.
Voor een uitgebreid verslag van de bouw van de loods bij
Van der Giessen-De Noord wordt verwezen naar het artikel

van de vereniging Bouwen met Staal (BmS) (bij NedSEK op
aanvraag verkrijgbaar) en daarom hier alleen een kleine uiteenzetting naar de presentatie van Hens.
De eerste aanzet voor de scheepsbouwloods was al in 1965,
de bouw zou echter pas in 1982-1983 plaats vinden. Net als
tegenwoordig de discussie oplaait als er weer een grote hal
voor een distributiecentrum (DC) wordt gepland in ons
overwegend vlakke land, stond ook deze loods die van verre
duidelijk waarneembaar zou zijn, ter discussie. Achteraf viel
de zichtbaarheid ten opzichte van de omgeving met het volbouwen van de Alexanderpolder toch wel mee. In het ontN E D S E K K R A N E N D A G 2 0 2 2   3
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1. Aanzicht Kolom. De kruisjes geven
doorloopopeningen aan en zijn zo'n 2,5 meter hoog.
2. Kolomvoet bovenaanzicht en verankering in de fundatie.
3. Oplegging kraanbaan.
4. Dwarsdoorsnede van de gebruikte kraanrail
Bron: Bouwen met Staal

werp van architect (oud-Rijksbouwmeester) Wim G. Quist,
zijn verscheidene accenten opgenomen die het gebouw
minder pompeus doen lijken. Ook de kleurschakering is
met zorg gekozen om het geheel zo veel als mogelijk visueel
aantrekkelijk te maken. De constructie van de loods werd
verzorgd door Bureau Aronsohn, Omdat er ook weinig ervaring was met dergelijke grote gebouwen, met het oog op de
windbelasting, werd er een schaalmodel gemaakt waarmee
windtunnelproeven zijn uitgevoerd.
De grootte van de hal werd gedicteerd door de Panamax
klasse, het bouwen van schepen van het formaat die net
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nog door het (toenmalige) Panama kanaal konden. De
loods kostte destijds 97 miljoen gulden.

Enige hoofdafmetingen van de loods:
-

Totale lente 264 m
Totale breedte ca. 90 m
Totale hoogte ca. 52,5 m
Totaal ruim 5700 ton aan staal

De fabricage van de loods vond plaats vanaf december
1980, terwijl met de montage werd gestart in juni 1981. Het
staalwerk werd uitgevoerd bij vijf bedrijven, te weten:

De loods nagebouwd in Miniworld Rotterdam. Daarbij is de loods in de lengte gespiegeld ten opzichte van het origineel. Foto: Helmig Kleerebezem.

-

Bailey in Nieuw-Lekkerland
Hollandia in Krimpen aan den IJssel
Hollandia in Keizersveer
M.I.O. in Oosterhout
Kempina in Geel (België)

Vooral de kolommen zijn immens en van een bijzondere
constructie. De vervaardiging hiervan werd verdeeld over
Bailey en Hollandia. Bij Bailey werden de delen eerst binnen in secties samengesteld en dan buiten onder de grote
Hogenbirk kraan afgelast. Deze kraan, een tweedehands,
was min of meer speciaal voor deze klus geïnstalleerd, incl.
een nieuwe kraanbaan. Hij bezat twee katten van ieder 30
ton, die door elkaar heen konden rijden zodat de delen
gemakkelijk gedraaid konden worden en er zo zoveel mogelijk onder de hand gelast kon worden.
De gehele kolom was opgedeeld in delen van max. 30 ton,
waarbij de delen bij de bouw in Krimpen op elkaar gebout
werden.
Uiteindelijk werden de kolommen met trekankers aan de
fundatie bevestigd omdat deze niet alleen het gewicht van
de loods moeten dragen, maar ook schuif- en trekkrachten
vanuit de dynamiek met de kranen en de windbelasting
moeten kunnen weerstaan.

Kraanbanen

De kraanbanen behoorden ook tot de levering van de staalbouwer en bestaat aan weerszijden van de loods uit een
doorgaande samengestelde ligger met daarop bevestigd de
kraanrail. De rail is opgelegd op geluiddempend materiaal
Een gebouw als deze loods moet voldoen aan het lokaal
geldende Bouwbesluit en allerlei regels en normen. De
kraanbaan heeft apart van de normen voor de kranen zelf
ook een eigen norm; NEN-EN 1993-6: 2008+C1: 2009. De
uiteindelijke uitvoering moet voldoen aan diverse eisen met
betrekking tot de evenwijdigheid van de rails en de vlakheid
in lengte- en dwarsrichting. Daarbij moet de gehele ligger
niet alleen bestand zijn tegen de wieldrukken, maar ook
tegen de dynamiek van de kranen ten gevolge van de eigen
massa, last, schuine reeptrek (als de last niet recht onder de

kraan gehesen wordt) en horizontale krachten vanuit het
versnellen en vertragen van zowel kat als de gehele kraan,
zowel in langsrichting van de rails als loodrecht tegen de
rails. Bovendien zijn er ook de schrankkrachten, vanwege
het eventueel scheeflopen van de kraan. Dan lopen de wielvelgen tegen de zijkant van de rail. Aan de einden zijn er
ook nog de bufferkrachten. Mocht de kraan door de eindschakelaars rijden dan moeten de buffers de kraan afstoppen. Omdat de kranen binnen zijn opgesteld is hier geen
sprake van windbelasting.
De halfportaalkranen hebben langs de noordzijde een eigen
rail langs de kolommen en een rail in de vloer vlak naast de
helling met daarbij de kabelgoot voor de voeding. Zij
bestrijken hoofdzakelijk de lasvloer.
Het gehele complex omvatte bij de opening:
- De grote hal met de helling en de lasvloer
- Magazijn
- Kantoorruimtes
- Tekenkamer
- Kleed- en wasgelegenheid
- Kantine
In hoeverre dit nu bij IHC nog van toepassing is, is niet
bekend.
Aan toetreding van daglicht is bijzonder veel aandacht
geschonken bij de keuze van dak- en wandramen. Ook aan
het absorberen van geluid is veel aandacht besteed door
extra bekleding van de grote vlakken. Al wordt er niet meer
geklonken op de werf, de huidige werkzaamheden als het
slijpen of 'pasmaken' met de voorhamer, veroorzaken nog
steeds veel lawaai.
Een belangrijk aspect is de dokdeur, het gedeelte dat het
water tegenhoudt. Het betreft een zogenaamde caissondeur
die door middel van ballasttanks kan worden afgezonken.
Hierbij is de uiteindelijke afdichting zeer belangrijk. Het
principe is eigenlijk al zeer oud, bij de droogdokken van
Hellevoetsluis en de voormalige Rijkswerf te Den Helder is
dezelfde techniek toegepast. Voor de tewaterlating van het
schip wordt er water door gaten in de deur naar binnengelaN E D S E K K R A N E N D A G 2 0 2 2   5

Grafisch overzicht van capaciteit en bereik van de kranen in de loods. Afbeelding: Bram Belder.

ten, de deur ontgrendeld, de ballast eruit gepompt zodat de
deur gaat drijven en kan worden weggesleept.

Sluiting van de werf

Ook Van der Giessen-De Noord ontkwam niet aan de malaise
waarin het voor de scheepnieuwbouw in Nederland steeds
moeilijker werd. De kostenbesparingen door het overdekt
bouwen konden niet op tegen de concurrentie van elders.
De sluiting van de nieuwbouwafdeling in 1985 betekende
ontslag van ca. 1200 werknemers, waarna er bij de reparatieafdeling ongeveer 1000 overbleven. Dit personeelsbestand kalfde steeds verder af, 755 in 1990 tot 665 in 1994.
In 1997 nam IHC Caland de werf over, om het bedrijfsonderdeel in 2003 te liquideren. In de jaren voor de sluiting
was de productie sterk afgenomen door de grote concurrentie uit het buitenland, vooral Azië.
In 2006 besloot IHC Offshore & Marine, onderdeel van
IHC Merwede, de werf opnieuw in gebruik te nemen. Zoals

hierboven al genoemd werd de werf van de voormalig
Merwede in Hardinxveld-Giessendam afgestoten en de
bedrijfsnaam veranderde in Royal IHC.

De kranen

Bij de nieuwbouw van de loods werden geïnstalleerd:
- Twee stuks bovenloopkranen met een hijscapaciteit van
120 ton (twee katten van ieder 60 ton) en een overspanning van 90 m
- Drie halfportaalkranen met een hijsvermogen van 30 ton
(twee katten van ieder 15 ton)
Naderhand zijn er voor het verplaatsen van lichte onderdelen nog enkele bouwkranen geïnstalleerd op een vaste locatie, torenkranen met een capaciteit van 6 - 1 ton (afhankelijk van de radius)
Het type kranen en de locatie waren gebaseerd op het plan

Een spectaculair bij de bouw van de loods was het inhijsen van één van de bovenloopkranen door de drijvende bok Snip. Afbeelding:. Bram Belder.

6   N E D S E K

KRANENDAG-2022

Overzicht van de bovenloopkranen en de half-portaalkranen. Ook is één van de twee in de loods staande torenkranen te zien. Foto: Collectie IHC.

van eisen, de detailuitvoering is door Bailey gedaan die ook
de engineering op zich nam. De liggers van de bovenloopkranen werden bij Hollandia gefabriceerd, waar ook de
assemblage plaatsvond. De loopkatten en de rijwerken met
bogies en aandrijvingen werden bij Bailey in NieuwLekkerland gefabriceerd. De drie halfportaalkranen zijn in
hun geheel in Nieuw-Lekkerland vervaardigd.

Eén van de eisen was dat de haken van de bovenloopkranen
zo dicht mogelijk bij elkaar moesten kunnen komen. Dit is
bereikt door gebruik te maken van een enkele kokerligger
met de katten aan één zijde van de ligger en de kranen
1x links/1x rechts uit te voeren. Door de grote doorsnede
van de ligger van ca. 5 x 3 m is deze uitstekend geschikt om
de torsie ten gevolge van het moment uit de excentrisch
opgehangen last op te vangen.
De kraancabine is onderaan de ligger opgehangen en kan
zich onafhankelijk van de katten langs de ligger bewegen.
De cabine is zodanig uitgevoerd dat de kraandrijver een
zicht van ruim 300° heeft. De cabine is bereikbaar vanaf de
platforms langs de kraanbaan, het gangpad langs de ligger
en een ladder aan de cabinekat. Er is ook een noodvoorziening d.m.v. een soort 'Abseil' inrichting. De halfportaalkranen hebben geen cabine maar worden door middel van een
draagbaar kastje (buikorgel) bediend. Van de bouwkranen
zijn verder geen details.
De inbedrijfsstelling van de bovenloopkranen ging niet
zonder slag of stoot. Vanwege de grote overspanning zou de
wielbasis van de bogies groter moeten zijn om het schranken tegen te gaan. Maar vanwege de eis van de minimum
aanrijmaten moest de totale bufferlengte beperkt blijven en
moest het beveiligen tegen schranken met andere middelen
geregeld worden. Ook de zogenaamde 'Electrische as' bood

Bovenloopkraan, kat en cabine met panoramazicht. Foto: Collectie IHC.

Half-portaalkranen. Foto: Hens ter Kuile.
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Bailey torendraaikraan op de afbouwkade. In de achtergrond is de Van Brienenoordbrug in Rotterdam zichtbaar. Foto: G.R. de Weger..

wordt om de kraan weer binnen de gestelde toleranties te
laten lopen.
Na enige jaren is dit systeem vervangen door een lengtemeting aan weerszijden door middel van blokjes langs de rail
met een magnetische sensor aan de kraan. Deze sensor telt
de blokjes en vergelijkt het aantal aan weerszijden zodat bij
afwijkingen de snelheid aan één zijde wat gecompenseerd
kan worden. Het is ook wel eens bijna fout gegaan en hing
er een kraan buiten de rails. Naar zeggen zijn de velgen van
een rijwiel (en dit gaat niet om fiets) ook wel eens behoorlijk versleten geweest. Recent is de elektrische aandrijving
van één van de kranen vervangen door dezelfde oorspronkelijke leverancier Siemens. Details daarvan zijn niet bekend.
De tweede kraan moet nog even wachten.

Rondgang door de loods

Bailey torendraaikraan op de afbouwkade. Foto: Ternet BV.

hier geen soelaas. Uiteindelijk werd oplossing gevonden in
een laserstraal die binnen de koker van de ene naar de
andere zijde is gericht, waarbij reflectors het licht terugkaatsen. Sensoren zorgen voor signalering van afwijkingen
waarbij vervolgens het rijwerk aan één zijde iets afgeremd
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Na de uitvoerige presentatie van Hens werden de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangetrokken gevolgd
door een rondleiding door de hal onder begeleiding van
onze gastheren van IHC, die ook vele vragen beantwoordden. Vanaf de ontvangstruimte voor elders gefabriceerde
panelen en (kleine) secties kwamen we de immense hal
binnen bij de lasvloer voor het samenstellen van de secties onder de halfportaalkranen. Opvallend was de goede
lichtinval waardoor overdag geheel geen kunstlicht nodig
is. Lopend langs de helling met de twee in aanbouw zijnde
schepen valt vooral de lengte op en blijkt dat overdekt bouwen wel bescherming biedt tegen weer en wind, maar de
afstanden blijven hetzelfde en blijkt de waarde om zoveel
mogelijk apparatuur in de secties te bouwen omdat dat
zoveel tijd scheelt met heen en weer geloop.Alle dakramen
zijn dan wel nuttig als werkverlichting, veel van de grote
bovenloopkranen was door het tegenlicht moeilijk te ontwaren, gelukkig had IHC van te voren een flink aantal foto’s
ter beschikking gesteld (op aanvraag zijn er meerdere foto’s
beschikbaar) want naar boven klimmen en door de kranen
lopen met een groep was niet toegestaan.Bij de dokdeur aangekomen ging het gezelschap weer naar de kantine waar een
voortreffelijke lunch gebruikt werd. Tot slot hield onze voorzitter, Jur Kingma, een korte afscheidsspeech waarin hij onze
gastheren bedankte voor hun gastvrijheid en bereiwilligheid
om ons te ontvangen.

De Bailey torendraaikraan bij IHC

Na de lunch zagen we bij de afbouwkade de imposante
torendraaikraan, ook fabricaat Bailey. Normaal zou het
hier een enorme bedrijvigheid moeten zijn met één of
meerdere schepen in de afbouw en de kraan druk met
het ene karwei na het andere, maar door de reeds
genoemde slapte in de markt, niets van dat al en hadden de fotografen vrij spel. Echter naar boven in de
kraan was er ook hier niet bij en zou ook een hele klim
zijn geweest.

Kraan gegevens
Bailey order nr.
Bouwjaar
:
Hoofdhijs:
Hefvermogen
		
		
		
		
		
		
Maximale vlucht
Minimale vlucht
Hefsnelheid
		
Hulphijs:
Hefvermogen
Hefsnelheid
Katrijsnelheid

6884
1969
60 t x 18 m
50 t x 21,3 m
40 t x 26 m
32 t x 31,2 m
25 t x 38 m
20 t x 45,8 m
17,5 t x 50 m
50 m
7m
30-60t 7,5 / 0.75 m/min
0-30t
15 / 1,5 m/min
6t
30 / 3 m/min
30 / 6 m/min

De kraanfuncties zijn uitgerust met twee motoren, een
grote voor de maximum snelheid en een kleine voor de
kruipsnelheid, echter in beide standen is de snelheid
regelbaar door middel van sleepringankermotoren met
voorschakelweerstanden.
Zwenken
Kraanrijden
Max. pootdruk
Max wieldruk
Loopwielen
Stroomsoort
Verlichting
Rail profiel
Rail afstand
Wielafstand
Bogie wielafstand
Draaikrans niveau
Cabine vloer niveau
Onderzijde machinehuis
Hoogtste punt kraan
Hoogste haakstand
Laagste haakstand
Uiterste punt van de arm
Achterzijde machine huis
Rijaandrijving

0,6 omw/min
40 m/min
140 ton
35 ton
16 x Ø1000 mm
3 x 380 V / 50 Hz
220 V
PRI 85
9000 mm
14000 mm
3500 mm
17740 mm (boven rails)
41040 mm
53310 mm
61565 mm
51450 mm
-5000 mm (onder de rail)
53635 mm vanuit het draaipunt
23510 mm vanuit het draaipunt
op 8 wielen (50%)

Bailey

Constructiebedrijf en machinefabriek Bailey in NieuwLekkerland werd in 1947 opgericht. Bij Bailey werd zo
gemiddeld 60% aan gebouwen en dergelijke besteed en
40% aan de kranenbouw. Bij de gebouwen is dan te denken
aan:
-

Jaarbeursgebouwen in Utrecht
RAI gebouwen in Amsterdam
Staalconstructie van de ArenA
Diverse stationsoverkappingen, veelal met een ruimtelijk
vakwerk in combinatie met M.I.O. Oosterhout.
- Verscheidene scheepsliften
- Aan- of oprijbruggen, enkel- of dubbellaags voor diverse
veerdiensten
- Boortorens, hiervoor had Bailey een API certificaat
Al vroeg na de oprichting begon Bailey ook met de levering
van bovenloopkranen die veelal in fabrieksgebouwen toepassing vonden. Maar al snel fabriceerden ze ook niet-gebouwgebonden kranen en, net als andere kraanbouwers,
ook zelf de tandwielkasten, remmen en andere onderdelen.

Kraantypes:
-

Bovenloopkranen
Portaalkranen (half- en volportaal)
Stukgoed draaikranen, vast opgesteld en rijdend
Grijper draaikranen, vast en rijdend
Torendraaikranen
Dokkranen
Kangoeroe kranen
Havenkranen
Drijvende kranen
Scheepskranen, voornamelijk voor de baggerindustrie
Offshore kranen voor productie platforms, boorschepen
en Jack-Ups

Bij Bailey waren hiervoor twee aparte engineeringsafdelingen ingericht. Bailey werd vervolgens ingelijfd door
Hollandia waarna op den duur de naam Bailey in de nieuwbouw verdween en bij Hollandia de divisie kranenbouw.
Veel service aan Bailey kranen wordt verricht door de MIT
groep uit Breda.

Deze kraan is één van grootste in zijn soort, in
Nederland waarschijnlijk de grootste. Ter vergelijking
de Hensen kraan, no. 13 bij de voormalige NDSM, nu
het Faralda Crane Hotel, had een hijscapaciteit van
40 ton x 19 m en 14 ton x 45 m, deze doet 40 ton op
26 m en 17.5 ton op 50 m. De totale hoogte in
Amsterdam is 47 m, hier is dat 61.5 m!
Nog niet zo lang geleden is de elektrische installatie
van HEEMAF gemoderniseerd en voorzien van
frequentieregelingen van ABB, voor een traploze variatie van de snelheden.
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Stinis
Ook bij Stinis werden we hartelijk ontvangen en konden
plaats neme in de kantine waar koffie, thee en frisdrank vrij
voorhanden waren. Stinis is een bedrijf waar allerlei zaken
voor 'onder de haak', zoals spreaders, nodig voor hijsen van
containers worden vervaardigd.
Production manager Bert de Bever gaf een presentatie van
de organisatie en de producten van Stinis. Hier ook geen
woordelijke herhaling, maar een samenvatting van de historie en de producten van het bedrijf.
1830 Arie Stinis richt zijn smidse op, hier werden o.a. hoefijzers en schaatsen vervaardigd voor de bevolking van
Krimpen aan de Lek. Terwijl de smederij overging van vader
op zoon gedurende vijf generaties, verschoof het werk van
het gewone smeedwerk naar de fabricage van hijsgereedschap, speciaal voor de maritieme sector om zo de dichtbij
gelegen haven van Rotterdam van dienst te kunnen zijn.

Spreaders

De belangrijkste en eigenlijk ook enige verbinding tussen de
container en het hijsgereedschap zijn de vier Twist-Locks
(een goede Nederlandse naam is er eigenlijk niet, wellicht
‘draaihaak’?, de Belgen gebruiken 'Hamer'). Voor spreader is
de norm EN 15056:2007 van toepassing, hierin worden
ook de twist-locks behandeld. Containers en hun hoekpunten (corner castings), waaraan deze gehesen en vastgezet
worden, zijn sterk gestandaardiseerd volgens ISO 668 en
hebben hun waarde, doordat ze met meerdere miljoenen
geproduceerd zijn, wel bewezen. Iedere container, van welk
formaat ook heeft 8 hoekpunten, vier aan de onderzijde en
vier aan de bovenzijde. De hoekpunten aan de onderzijde
zijn voor de borging op een lorrie, het scheepsdeck of de
onderliggende container, de hoekpunten aan de bovenzijde
zijn voor het hijsen of voor borging van de erboven liggende container. Moderne containerschepen zijn voorzien van
cellen, geleidingen tot aan de bovenste container. Bij oudere schepen dienen de containers die bovendeks staan, vastgesjort te worden, voor de onderlinge verbindigen gebruikt
met de zogenaamde 'stacking-fittings', deze worden dan
ook naast het kwartslag draaien aangetrokken zodat er geen
speling meer is en de containers onderling niet kunnen

20’ container. Afbeelding: CCA-containers.

Twist-lock.
Afbeelding: Pacific Marine & Industrial.
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bewegen. Het vastsjorren
gebeurt door een speciale
ploeg, de sjorders, en is ook
vrij tijdrovend zodat dit
ook nog weleens gebeurt
als het schip reeds de haven
verlaten heeft. Dat het wel
eens fout gaat bewijzen de
berichten als er weer een lading containers van boord gevallen is. Tegenwoordig worden er ook schepen gebouwd met
een anti-roll installatie.
De twist-lock is in principe een stang met een soort hamerkop die door een ovaal gat gaat en in het hoekpunt (cornerblock) van de container valt en dan een kwart slag gedraaid
wordt (locked). De spreader bepaald de wijze waarop de
twist-locks worden bediend. Naast een mechanische beveiliging door de wijze van aandrijvng, is er ook een sensor die
de stand van de bout signaleert en door geeft aan de kraanmachinist. Omdat er containers zijn van 10’, 20’ en 40’ en
soms wel 45’, bestaan er container spreaders met een vaste
overeenkomstige maat, of spreaders die variabel in lengte
zijn, en telescopisch ingesteld kunen worden op de lengte
van de container. De meest voorkomende zijn alleen verstelbaar van 20’ naar 40’.
Een veel gebruikte termen in de transportwereld van de
containers, is 'TEU', dit betekend 'Twenty-feet Equivalent
Unit'. 1 TEU is een container van 20’ lang 8’0” breed en
meestal 8’6” hoog. In het metrieke stelsel uitgedrukt is een
TEU 6,10 m lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog. Een 40’
container (12,2 m lang) geldt als 2 TEU.
Bij Stinis wordt als standaard testlast voor de twist-locks het
vijfvoudige van de nominale belasting aangehouden, waarbij geen blijvende vervorming op mag treden. Dit is ongeveer vergelijkbaar met een normale hijshaak, die ook zo
berekend wordt met het oog op de veiligheid. Deze onderdelen worden door Stinis dan ook zelf vervaardigd in de
'smederij' evenals schalmen en ander kettingwerk. Met
andere woorden; het vormen, bewerken, de warmte behandelingen en het schoonmaken van dit hijsgereedschap.
Naast de twist-locks gelden de 'flippers' ook als één van de
belangrijkste onderdelen van een spreader. Deze opklapbare geleiders op de vier hoekpunten en twee aan de kopse

40’ container. Afbeelding: CCA-containers.

Container corner casting.
Afbeelding: Pacific Marine & Industrial.

Twist-lock bout.
Afbeelding: Stinis.

De eerste spreader van Stinis. Afbeelding: Stinis.

Semi-Automatic Container spreader (SAC). Afbeelding: Stinis.

kant, zorgen ervoor dat de spreader netjes boven een container kan wordt gepositioneerd voordat de boutkoppen in de
corner castings zakken.
Alle bewegingen binnen de spreader, dus de twist-locks, inen uit telescoperen en de flippers worden elektrisch-hydraulisch bediend vanuit de kraancabine. Hiervoor is een elektrisch-hydraulische pomp unit op de spreader gebouwd die
zijn voeding ook weer vanuit de kraan ontvangt, dit gebeurt
meestal met een flexibele kabel met automatisch wikkelende kabeltrommel op de kat van de kraan. De moderne
spreader zit ook vol met sensoren, die de verschillende
functies controleren waardoor de kraandrijver kan zien of
de spreader goed functioneert.

Autotwist Container spreader. Afbeelding: Stinis.

Ontwikkeling van de Stinis spreader

1967 in dat jaar werd de eerste ijzeren kist in Rotterdam
gelost met gereedschap van Stinis en dat betekende een
enorme mijlpaal voor de firma, maar ook voor de hele
transportwereld.
Dit historische moment werd met beide handen aangepakt
door een nieuwe generatie in de leiding: Kees Stinis. Zijn
vindingen stelden de firma in staat om zich te ontwikkelen
tot een gespecialiseerd bedrijf in hijsgereedschap voor containers. Veel zal het in het begin niet geweest zijn, een vier-

Fix spreader met flippers. Afbeelding: Stinis.
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Long-twin spreader. Afbeelding: Stinis.

sprong en een stalen frame met op de vier hoeken een met
de hand bediende twist-lock.
1989 Ontwikkeling van de gepatenteerde Autotwist spreader, een robuuste spreader die de twist-locks automatisch
vergrendelt en ontgrendelt wanneer de spreader op de container zakt. Deze spreader werd heel populair bij de scheepvaartondernemingen die veiligheid voorop stelden. Een
Hollandse scheepvaartondernemer verkocht honderden
Autotwist spreaders door in Singapore, waar uiteindelijk
Stinis Asia Pacific uit voort kwam.
Door het toenemende aantal containerterminals nam de
vraag naar spreaders verder toe. Als reactie lanceerde Stinis
een aantal gepatenteerde verbeteringen. De enkelvoudige

telescopische koker, de ultra krachtige flipper aandrijving,
en de 'Double Collar' twist-lock maakte zijn entree.
1996 Stinis ontving internationale erkenning met de introductie van de Stinis Long-Twin.
Deze container spreader maakte het mogelijk om twee 20’
containers tot 1600 mm uit elkaar te bewegen. Dit ten
behoeve van het plaatsen op twee lorries - zelfrijdende terminal karretjes - die achter elkaar staan met ruimte voor de
dissel. Dit heeft de activiteiten op containerterminals wereldwijd doen veranderen. Vandaag de dag is de Long-Twin nog
steeds de standaard voor Ship-to-Shore werk (StS).
In 2001 introductie van het Stinis Split-Headblock. Deze
gepatenteerde innovatie verhoogde de productie op de kade
significant. Door het vervangen van het conventionele

Twin-lift spreader
(STINIS Long-Twin).
Foto:
Collectie Rijsenbrij 28.01.
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Tandem spreader twee 40’ containers naast elkaar overslaan. Foto: Collectie Rijsenbrij 28.02.

headblock, het gedeelte dat hangt aan de draden van de
kraan met op de hoekpunten de draadschijven en waaronder normaal de spreader wordt bevestigd, veranderde de
single point kraan in een kraan die met de Stinis SplitHeadblock tot vier 20’ containers tegelijkertijd kan hijsen.
Met een conventionele single point kraan kunnen er gemiddeld ca. 35 á 40 moves per uur verricht worden, dus ook 35
á 40 40’ containers per uur. Alleen de huidige container kranen zijn nog niet ingericht zijn om van het vollegige potentieeo van het Split-Headblock gebruik te kunnen maken en
het maximum van 4 stuks 20’ containers á 26 ton te bereiken. Tot nu toe is het beperkt tot 2 stuks 40’ containers
tegelijkertijd en kunnen er dan ook bij ca. 25 á 35 mover
per uur, gemiddeld 50 á 70 40’ containers per uur verwerkt
worden. Het aantal moves is natuurlijk wat minder omdat
het voor de kraandrijver wat meer tijd kost om beide spreaders op hun plaats te krijgen.
De totale massa van het Split-Headblock met 2 20’ containers bestaat dan uit:
- 1x Split-Headblock
10 ton
- 2x Spreader á 15 ton
30 ton
- 4x 20’ container á 24 ton
96 ton
		
De totale massa: 136 ton
Hiervoor zou dus een kraan van ca. 150 ton SWL noodzakelijk zijn.
De totale massa van het Split-Headblock met 2 40’ containers bestaat dan uit:
- 1x Split-Headblock
10 ton
- 2x Spreader á 15 ton
30 ton
- 2x 40’ container á 30 ton
60 ton
		
De totale massa: 100 ton
Hiervoor zou dan een kraan van ca. 115 ton SWL noodzakelijk zijn
De toename van het aantal containers per kraan move verklaard dan ook de grotere bedrijvigheid onder de kraan
omdat de containers ook afgevoerd dienen te worden, een
enorme logistieke klus, vooral als er 5 of 6 kranen tegelijkertijd bezig zijn.
De Split-Headblock maakt het mogelijk om de rijen containers die onder de spreader hangen, zijwaarts een grotere
afstand te geven zodat ze op lorries geladen kunnen worden
die naast elkaar staan opgesteld. In het schip staan de containers met de lange kant tegen elkaar en is er alleen aan de

Tandem spreaders kunnen met Split headblock uit elkaar worden gezet.
Foto: Collectie Rijsenbrij 28.03.

kopse kanten ruimte. Als er dus twee containers naast elkaar
vanuit het schip gehesen worden, zal er op de kade ruimte
tussen de containers moeten komen om ze op de lorries te
te kunnen plaatsen of om een straddle carrier de gelegenheid te geven om er tussendoor te rijden wanneer ze op de
kade afgezet zijn.
Stinis beleefde een niet eerder voorgedane groei vanwege de
wereldwijde handel en succesvolle innovaties.
1997 Uitbreiding van de productiecapaciteit in Nederland.
2005 Verdere uitbreiding van de productiecapaciteit in
Nederland.
2008 De productie van Singapore werd verplaatst naar
Maleisië.
2013 Een intensief kennisoverdrachtsprogramma, gevolgd
door een vliegende start van de productie van telescoperende spreaders in de nieuwe 'state of the art'
fabriek in Krimpen aan de Lek.
Dit proces legde het fundament voor nieuwe uitbreidingen,
net op tijd voor de dochters van Kees Stinis om in de firma
te stappen en daar hun taken te vervullen. Met een nieuwe,
zesde, generatie zorgen zij voor een nieuw elan binnen de
firma en is Stinis klaar voor de toekomst.

Rondgang door het bedrijf

Na de presentatie van Bert werden we in groepjes van circa
acht personen door de werkplaats geleid. Op de eerste verN E D S E K K R A N E N D A G 2 0 2 2   13

Slijpwerkzaamheden in de 'Smederij'. Afbeelding: Stinis.

dieping loopt een galerij langs kantoren en tekenkamers
waar men een goed overzicht over de werkvloer beneden
heeft. Dat was allemaal schoon werk zonder lasspetters,
snijbranders en slijpafval, dus overwegend de- en montage,
verdeeld over nieuwbouw en reparatie. Verschillende spreader types waren in verschillende stadia van afbouw, de
Autotwist en ook de Split headblock, een imposante vertoning.
Het 'vuile' werk wordt verricht in de 'smederij' aan de andere kant van de dijk (is binnendijks), op de locatie waar de
werkzaamheden van Stinis in de 19e eeuw begonnen. Nu is
er van de oorspronkelijke smidse weinig meer over, maar
wordt er nog steeds gesmeed en vinden er las- en andere
bijbehorende werkzaamheden plaats.
De 'schone' afdeling ligt buitendijks, maar dan wel op dijkhoogte zodat er geen hoog water gevaar is waarbij de
fabriek eventueel onderloopt.
Na de rondgang werd onder het genot van een drankje
(fris) over het bezoek nagepraat en na een dankwoord van
onze voorzitter werd afscheid genomen van onze gastheren.

Tot Slot

Al met al kunnen we zeggen, gezien ook de reacties van de
deelnemers, dat het een geslaagde dag was waarbij we bij de
beide bezochte bedrijven hartelijk zijn ontvangen en waarbij de vele vragen naar vermogen werden beantwoord. □.

Een lasser werkt aan de plaats waar een flipperactuator gemonteerd gaat worden.
Afbeelding: Stinis.

Links:

royalihc
Koninklijke_IHC
meyerwerft
allseas
deme-group
royalihc shipyards-and-capacity-centres
beaver
stinis
de-hoge-heren-van-de-merwedezone/

NeSEK informatief
De Nederlandse Stichting Ergoed Kranen houdt zich bezig met de historie van de Nederlandse kranenbouwers en het kranengebruik.
Doelstellingen: Het behoud van cultureelhistorisch waarde-volle kranen door technisch onderzoek, archiefonderzoek en advisering in de breedste zin van het woord.
Fondsen: Zonder financiële hulp lukt het niet om onze doe-len te realiseren. De NedSEK is dan ook altijd geïnteresseerd in bijdragen van donateurs en sponsors.
ANBI: NedSEK heeft een ANBI registratie onder nummer 854942087.
Bankrekening: IBAN NL53ABNA0620094222 ten name van ‘Nederlandse Erfgoed Kran’.
De Nederlandse Stichting Ergoed Kranen is opgericht op 19 februari 2015 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62749390.
Secretaris: Gerard Jacobs e-mail: gjacobs(at)wxs.nl
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