Vo o r wo o rd
C o n r a d-St o r k k r a n e n - H u n zehaven Gr oningen
I m p r e ssie k r a n e n da g A ms t e rdam 29 September

om bijvoorbeeld een staaldr aad uit het
schroefr aam te halen. Later kwam daar een
paar keer per jaar een grote dr ijvende bok
van Goedkoop uit Amsterdam om een jacht
te water te laten.
Toen een nieuwe papierfabr iek werd
gebouwd kwamen er grote kr aanwagens
van Stoof om het de machines de fabr iek in
te hijsen. Kor tom een jeugd waar in kr anen
een grote rol speelden. Vanaf 1960 fietste
ik naar de haven van Amsterdam om schepen te kijken. En waar schepen waren, daar
waren kr anen.

erfgoed

Voorwoo r d
Met gepaste trots schr ijf ik als voorzitter
van de Neder landse Stichting Erfgoed van
Kr anen dit voorwoord bij onze eer ste
digitale Nieuwsbr ief.
Tja, vanwaar die fascininatie voor kr anen?
In mijn jeugd – en dan hebben we over de
jaren ’40 en ’50 – woonde ik met ons gezin
op het ter rein van een grote papierfabr iek
te Wor mer. Vlakbij ons huis stonden de “lieren”, grote hijstorens waar mee oudpap ier,
china clay, cellulose en andere grondstoffen
droog van dekschuiten de fabr iek in werden
gehesen. Iets verder was de Zaan met zijn
talloze beur tschepen die waren uitger ust
met een giek om bij de fabr ieken en beur tvaar tsteiger s vaten, zakken en kr atten aan
of van boord te hijsen. Aan de Zaan lag ook
een scheepswerf met een der r ick kr aan om
schepen gedeeltelijk uit het water te hijsen

Vanuit de mar itieme belangstelling groeide
de interesse in industr ieel erfgoed. En mijn
belangstelling voor kr anen her leefde weer
toen ik als industr ieel archeoloog een vr aag
kreeg over het belang van de Fairbair n kr aan
van de machinefabr iek DuyvisWiener in
Koog aan de Zaan. Inmiddels zijn we enkele
jaren verder en bestaat de stichting NedSEK
r uim twee jaar. We hebben onze kr achten
gebundeld en daar mee wordt het belang v an
(het behoud van) ons kr anenerfgoed steeds
zichtbaarder en breder gedr agen. We hebben
kr anendagen geor ganiseerd, bijgedr agen aan
publicaties, presentaties gehouden en
kr anenerfgoed bezocht. Deze Nieuwsbr ief
is weer een van onze nieuwe activiteiten
om uw en ons aller belangstelling voor dat
kr anenerfgoed te bevorderen. Ik wens u
allen veel lees- en kijkplezier en wacht met
spanning op uw reacties en commentaren.
Jur Kingma

Co n r a d -Stork k r ane n
H u n z eh ave n G ron i ngen
De stad Groningen was enkele tientallen jaren geleden een mar itiem centr um,
waar langs de havens en op de kades volop
activiteit heer ste . Zo stonden rond 1970
aan de Hunzehaven, een uitspr ingend deel
van het Eemskanaal noordoostelijk nabij de
stad, zes kr anen om te Iaden en te los sen.
Deze haven nam in die tijd de functie van
het havenbedr ijf dichterbij de binnenstad,
aan de Ooster kade waar een woonbestemming kwam, over. Maar ook de Hunzehaven ver loor binnen enkele tientallen jaren
zijn over slagfunctie . Al in 1972 bleek het
gemeentelijk kr aanbedr ijf zwaar ver liesgevend. Rond 1985 ‘verdwenen’ dr ie van
de zes kr anen; twee werden ver schrot, een
ver kocht aan een betonmor telcentr ale ter
plaatse . Dr ie jaar later, op 1 augustus 1988,
volgde de opheffing van het gemeente lijk havenbedr ijf en ging de exploitatie over
naar een par ticuliere onder neming. Onder
de naam Havenbedr ijf Groningen volgde nog
een tijdelijke opleving, maar het mocht niet
baten. Nu staan al ger uime tijd de twee nog
resterende havenkr anen te staan bij de fir ma
Ritsema Sierbestr ating. NedSEK heeft zich
vanaf maar t 2014 met het mogelijke b ehoud
en her stel hier van beziggehouden.
Kr anen op pensioenleeftijd
De twee wipkr anen zijn oor spronkelijk
geleverd aan het havenbedr ijf van de
gemeente Groningen en hebben eer st dienst
gedaan aan de Oosterhaven, bij de monding
van het Eemskanaal in de stad. Hier stonden
vanaf het midden van de jaren vijftig van
de vor ige eeuw vier gr ijper kr anen voor de
over slag van bulkgoed. Nor maal zijn der gelijke kr anen uitger ust met een vierdr aadsgr ijper, maar zij kunnen ook aangepast
worden voor het stukgoedbedr ijf door
middel van een juk met haak
De vier soor tgelijke kr anen, alle gebouwd
door Conr ad-Stor k, hadden een eigen
identiteit, in ieder geval elk een eigen naam
Kr aan 1, Centaur. Order Nr., 2116 3,5 t x 8
tot 25 m, bouwjaar : 1954
Kr aan 2, Atlas. Order Nr 1922, 3,5 t x 6 tot
16 m, bouwjaar : 1956
Kr aan 3, Hercules. Order Nr 1977, 2.4/3,5 t
x 6 tot 20.5/16 m, bouwjaar : 1954
Kr aan 4, Titan. Hier van is het lastbord niet
bekend, maar zal overeenkomen met de
Centaur.

D e t w e e k ra n e n a a n d e H u n ze h a v e n
( F o t o : H e l m i g K l e e r e b e ze m )

De Centaur en de Atlas zijn de nu nog
resterende kr anen. Op dezelfde Hunzehaven stonden ook nog twee tweedehandse
stukgoedkr anen, afkomstig uit de haven
van Amsterdam. Deze zijn vanwege hun
ouderdom begin jaren ’80 gesloopt.
Van de zes kr anen die in 1980 aan de
Hunzehaven stonden zijn er dus slechts
twee over, de Centaur en de Atlas. Beide
zijn ver kocht aan een par ticulier bedr ijf,
het al genoemde Ritsema.
R apport
In 2016 is het door NedSEK ver vaardigde
r appor t over de kr anen overhandigd aan
onder meer de Wethouder van Stadsontwikkeling en kon er een star t gemaakt worden
met het behoud van de kr anen. Het r appor t
omvatte een omschr ijving van de kr anen, de
ontwikkelingsmogelijkheden en aanbevelingen en een cultuur histor isch waardeoordeel volgens de r ichtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels
zijn ver scheidene ber aadslagingen geweest
van B&W, echter tot een echte haalbaarheidsstudie is het nog niet gekomen.
Wij wachten inmiddels op de openbaarmaking van nog ontbrekende technische
gegevens uit het archief van de fir ma Ritsema. Op basis daar van zal het r appor t waar
nodig aangepast worden en zullen we het
opnieuw aanbieden: de aanhouder wint.

De Kr ane n dag 2017
kr a n enri j k amste rdam
Het was me het (mid)da gje wel!
De gebr uiker s van de gewone IJveren (ja:
veerboten over het IJ) zullen zich well icht
afgevr aagd hebben wat voor een bijzonder
gezelschap zich op 29 september tegen
twaalven op Steiger 14 achter het CS
verzamelde . Welnu: het was de jaar lijkse
toogdag van de NedSEK en ditmaal gingen
we het schip in. Voor een uitgebreide rondvaar t door de haven. We kwamen ogen en
ook oren tekor t: er viel zoveel te zien én
uit te leggen dat de roeptoeter van onze
voorzitter onvoldoende bleek. Maar de
aanwezigen hielden elkaar op de hoogte en
her nieuwden onder tussen hun kennismaking of maakten nieuwe contacten. Daarbij
was aan boord r uim gedacht aan de inwendige mens. Een hoogtepunt (eigenlijk een
dieptepunt: we gingen het scheepspontonr uim in) was het bezoek aan kr aan 17 van
de IGMA. Tenslotte gingen allen van boord
voorzien van een degelijk stuk papier met
de nodige achter grondinfor matie , die men
thuis op gemak nog door kon lezen. Kor tom,
een zeer geslaagde dag, zo mochten we van
menig deelnemer ver nemen.
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Om de achter geblevenen een indr uk te
geven van onze vaar route: Eer st oostwaar ts
r ichting Or anjesluizen dan ter ug r ichting stad langs de voor malige wer ven van
Ver schure en de ADM, daar na eer st langs
de NDSM-Oost, dan langs de NDSM-West
(tegenwoordig Damen shipyards) en verder
r ichting Havens-West. Ver volgens dus het
bezoek bij de IGMA en onder een dr ankje
weer ter ug - met een extr a excur sie naar de
IJhaven - naar steiger 14.
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01. OBA terminal in de Westhaven met Krupp Ardelt Grijper Losbrug uit
1956 en de drijvende 50 tons Lemniscaat Grijperkraan het Nijlpaard uit
1999 gebouwd door Figee. (foto Helmig Kleerebezem)
02.. De helft van het gezelschap op weg naar de IGMA kraan K5. Links
IGMA kraan K4 gebouwd door Figee en rechts K5, gebouwd door NKMNoell. (foto Jur Kingma)
03. De IGMA kraan K86 (nu van Bunge) gebouwd door Jaffa in 1949, 2.5
tons drijvende stukgoed kraan. (foto Helmig Kleerebezem)
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04. De IGMA kraan K5 torende hoog boven de romp van deze bijna
100.000 tons bulkcarrier uit. (foto Helmig Kleerebezem)

