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Eerste lustrum NedSEK

Actuele projecten

Dit jaar viert de NedSEK zijn vijfjarig bestaan als
stichting, ons eerste lustrum dus. Hoe zouden
we dat kunnen vieren in deze onzekere tijden
waar de Corona pandemie en de richtlijnen ons
leven verregaand beïnvloeden. Een samenkomst
in wat voor vorm dan ook is niet te organiseren.
Maar er zijn ook lichtpunten zoals de voortgang
van ons nieuwe boek “Erfgoed met Haken en
Ogen”. Hierin zijn de lezingen opgenomen die in
november 2018 gehouden werden tijdens onze
studiemiddag bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Het boek komt eraan, en de
vertraging heeft mogelijk het positieve gevolg
dat er straks wel een echte presentatie inzit. De
prijs is nog niet bepaald maar we zullen zien dat
onze trouwe donateurs en/of deelnemers aan
één van onze Kranendagen een reductie kunnen
krijgen.
Ons boek “Haal op die Hijs” is trouwens uitverkocht, maar als er voldoende belangstelling is,
dan kan er een herdruk volgen. We bewaren dus
het lustrumfeest voor de komende tijd als er een
goed Corona vaccin beschikbaar is en het weer
mag & kan.

U begrijpt, ook al zitten we met allen veel meer
thuis, stilzitten is er voor de mannen van NedSEK
niet bij. Een overzicht van enige lopende
projecten:
De twee Conrad-Stork kranen aan de Hunzehaven in Groningen (stad). Dit project loopt al
zeker zes jaar en na stilstand zit daar weer wat
schot in de zaak. Ons nieuwe bestuurslid Joop
Langius fungeert in deze als onze lokale vertegenwoordiger. In een volgende Nieuwsbrief
volgt een apart verslag .


Wijk bij Duurstede, steenfabriek de Bosscherwaarden met een grijpdraaikraan van Rörink
& Van den Broek. Foto: Dirk-Jan Kraan Cothen
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INHOUD

Eén van de Rörink & van den Broek grijperdraaikranen langs de Rijn en wel die bij de voormalige
steenfabriek Bosscherwaarden en eigendom van
de Stichting Utrechts Landschap. Deze kraan,
afkomstig van de nu niet meer bestaande
steenfabriek Timmermans in Elst, moet worden
gerestaureerd. Door het maken van een rapport
over de kraan met omschrijving en cultuurhistorisch waardeoordeel wil de eigenaar meer
fondsen kunnen werven om zo de restauratie
mogelijk te maken. Bij een inspectie van de
kraan door NedSEK blijkt de kraan wel een
beurtje te kunnen gebruiken. De hele elektrische

installatie (HEEMAF) is verwijderd op de
motoren, sleepringlichaam en remlichters na.
Typisch is dat er bij de fabriek nooit een
dergelijke kraan gestaan heeft, maar de mensen bij Bosscherwaarden zijn er wat blij mee en
willen hem opnemen in de rondleidingen die ze
op het terrein geven. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

eindlocatie nog niet. Er moet nog veel gepraat
worden met de gemeente en gezocht moet
worden naar een projectontwikkelaar die de
kraan onder zijn hoede neemt, wellicht een
tweede Faralda Crane hotel? Het zal een
prachtig uitzicht opleveren, op 45m hoogte
rondom uitzicht op de rivieren en de polders.
Spannend dus!

Inmiddels is men gestart met een fondsenwervingsactie en is NedSEK, in de persoon van
Gerard Jacobs, bezig met een rapport. Een
tweede soortgelijke kraan van Rörink & van
den Broek staat bij de een andere voormalige
steenfabriek, De Blauwe Kamer, momenteel
eigendom van BOEi. Ook die zal gerestaureerd
moeten worden.
- De NKM draaikraan voor stukgoed op rijdend
portaal bij Hendrik-Ido-Ambacht. Deze kraan
op het voormalige terrein van Arie Rijsdijk-Boss
& Zonen, nu Arbez, is werkloos geworden. Het
is de bedoeling dat de kraan op het
Waterbusplein in H.I. Ambacht geplaatst wordt
inclusief een stuk kraanrail, om daar als
beeldbepalend monument de locatie een cultureel maatschappelijke meerwaarde te geven.

Er zijn nog wel meer projecten in een beginnend
stadium, maar het de omstandigheden zijn vaak
nog te onzeker om er nu al over te berichten

http://www.usine-utrecht.nl/steenfabriekbosscherwaarden-wijk-bij-duurstede/

Zware jongens aan de Zaan,
Army wreckers revisited
Onze speciale Nieuwsbrief 2019 over dumpkranen
uit het bevrijdingsleger leidde tot respons. Zo
kreeg Jur Kingma een aantal nog onbekende
beelden ter beschikking, onderdeel van een flinke
set glasnegatieven afkomstig van de zolder van
Ellen Schweitzer uit Heemskerk. Ze kwamen uit de
collectie van haar vader Bert de Jongh die aan de
Vereniging Zaans Erfgoed was aangeboden. Vader
De Jongh, woonachtig in de Havenbuurt in

https://www.roosros.nl/project/waterbuspleinhendrik-ido-ambacht/

- De Hensen torenkraan bij Damen Shipyards in
Vlissingen, Schelde kraan 526-00. Deze dreigt
gesloopt te gaan worden. NedSEK tracht nu de
kraan te herplaatsen in Alblasserdam, daar
waar ettelijke kranen van dit type gefunctioneerd hebben; of op het terrein van oceAnco,
de voormalige scheepswerf de Noord, of op de
voormalige Verolme werf. Als dit ter perse gaat
dan zal al wel bekend zijn of de kraan
behouden kan worden, maar de definitieve

Westzaan, army wrecker aan het werk bij de Avis fabriek, 1954. Foto: verzameling Bert de Jongh (Fotograaf onkend).
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Zaandam, was van beroep sluiswachter en deed
onder meer dienst op de Wilhelminasluis ter
plaatse. Daarnaast verzamelde hij fotomateriaal
uit de Zaanstreek. De collectie bevat beelden uit

Gerard Jacobs,

secretaris van NedSEK én auteur van het boek
over Fleumer & Fray en de opvolgers heeft
ook een eigen herinnering en bijzondere band
met deze dumptrucks: Leuke bijkomstigheid is
wel dat hij in 1967 bij Kraantechniek is begonnen (nog net geen 18) en dit soort kranen ook
meegemaakt heeft, met de verdere ontwikkeling naar de modernere hydraulische
mobiele kranen en de telescoopgieken.
Kraantechniek was toen gevestigd aan de
J.J. Allanstraat 266 in Westzaan, ja wel, in de
oude Avis fabriek van de foto’s, of zoals het
daar heette: de blauwselfabriek vanwege het
“zakje blauw” wat ooit daar vervaardigd werd.
Nou dat blauwsel vond je dus overal, niet
alleen in de bakken ver weg in de fabriek,
maar het dwarrelde ook naar beneden met
elke klap van een hamer op een stuk ijzer.
De fabriek is nu helemaal gesloopt, maar op
zich was het een fraai gebouw qua metselwerk, iets van de Amsterdamse school en
binnenin waren prachtige tegeltableaus. De
fabriek had ook twee schoorstenen, de hoogste stond midden in de grote hal en de kleine
in een naast gelegen gebouw, die op de
nevengaande foto’s dus in aanbouw zal zijn
geweest.
Zie voor meer informatie over Kraantechniek
en het vervolg, de biografie van KENZ.

de hele Zaanstreek maar vooral uit Westzaan en
omgeving naast opnames van de familie Grootes
en de blauwsel/verffabriek Avis met unieke
opnames van veel al lang verdwenen molens.
Het gemeentearchief Zaanstad heeft ze gescand:

https://archief.zaanstad.nl/mediabank/zoek-in-debeeldbank Fotonummers: 20.02522, 20.02526,

20.02527, 20.02528, 20.02529
Bij de opnames van de Avis fabriek zaten ook
enkele met daarop een army kraan, waarschijnlijk genomen tijdens de uitbereidingswerkzaamheden van de fabriek in 1954. Hiervan
is een uitgebreide reportage, met onder meer de
schoorsteenmetselaars en dus de legerdumpkraanwagen. Jur dacht dat de kraanwagen van
de firma Nico Hoogervorst, garagebedrijf in
Zaandam was. Dat bleek niet het geval.
De serie opnames heeft betrekking op een
nieuwe fabrieksinrichting van de blauwselfabriek die was geleverd door de machinefabriek
Backer & Rueb in Breda. De Firma Stoof leverde
de verschillende onderdelen af in Westzaan.
De kraanwagen op de foto’s is een Diamond T
Model 969, bestaande uit een 4 tons chassis met
6x6 aandrijving, met achter de cabine het
Holmes W-45 Heavy Duty Military wrecker frame
met de dubbele giek, ieder met een mechanisch
aangedreven lier met een capaciteit van 5 tons,
samen dus geschikt voor 10 ton, voor een last
hangend over de achterzijde van de truck. Dit is
wel meer dan de rating van de truck zelf (4 ton),
maar dat is in het terrein, onder gunstigere
omstandigheden kon wel het dubbele gehesen
worden. De stempels tussen de cabine en het
kraanframe maken de wrecker nog stabieler.
Deze kraanwagen was de standaard middelzware kraanwagen van het Amerikaanse leger in
3

Westzaan, army wrecker aan het werk bij de Avis fabriek,
1954. Foto: verzameling Bert de Jongh (Fotograaf onkend).

de Tweede Wereldoorlog en is in licentie ook door
andere bedrijven gemaakt zoals Mack Trucks.
Volgens Jan Fleumer (oud-directeur/eigenaar van
Kraantechniek Westzaan) is de kraan op de foto’s
van de autohandel en handel in gebruikte onderdelen Klaas Verwer geweest die er ook een
kraanverhuur/takelbedrijf erop na hield. Verwer
had er toentertijd drie gekocht bij een dumpbedrijf. Garage Steenmeier heeft toen een deal

gemaakt met Klaas voor een soort samenwerking. Die samenwerking liep echter op niets uit
en Klaas heeft de trucks verkocht aan broer Nol,
die destijds een bedrijf had aan de Veldweg. Hier
komt Johan Schol in het verhaal: die kocht op zijn
beurt de kraan van broer Nol Verwer. Enige tijd
daarna kwam de bewuste truck bij het jonge
constructiebedrijf Fleumer en Fray, in de oude
werkplaats in Assendelft bij de Watertoren,
terecht. Deze maakten er een echte kraan van,
d.w.z. een met een enkele giek bestaande uit

vakwerk delen waarmee een lengte van twintig
meter bereikt kon worden. Er kon echter niet
met giek gezwenkt worden. Deze eerste kraan
staat nu bij de firma Schol in een loods op het
Kalf in Zaandam is nog helemaal intact!
Fleumer & Fray en de opvolger Kraantechniek
Westzaan hebben hierna nog diverse dumptrucks en kranen omgebouwd tot bruikbare kranen. Dergelijke ombouw was in de jaren ’60 heel
gebruikelijk en nog ver voor de hele verdere

ontwikkeling van de mobiele kranen.
Transportbedrijf Joh. Schol is al 120 jaar actief in
de Zaanstreek. https://scholzaandam.nl/
Een van de specialiteiten is het verplaatsen van
panden. Zo heeft het bedrijf een aantal historische
houten panden vervoerd naar de Zaanse schans.
Hierbij werden verbouwde army wreckers ingezet.

Webmaster gezocht
We zoeken een webmaster het beheren van
onze site www.kranenprojekt.nl. Sinds de
oprichting van het Kranenprojekt, in 2006,
heeft Ed Schulte de site beheerd. Ondanks zijn
aftreden als bestuurslid, heeft Ed zich hier nog
steeds mee belast. Dit beheer zal dus uiteindelijk toch door iemand anders dienen te
geschieden. Binnen het bestuur van NedSEK is
niemand die deze taak kan overnemen.
Daarom zoeken wij iemand die de website kan
beheren en die affiniteit heeft met de
geschiedenis en het erfgoed van kranen.
Als er dus mensen zijn die ervaring hebben
met het beheren of maken van een website of
wellicht iemand weten die dat machtig is, dan
horen wij dat graag. Het is vrijwilligerswerk
zonder vergoeding. Creativiteit wordt op prijs
gesteld.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het
secretariaat gjacobs2@wxs.nl.
De hele vloot omgebouwde army wreckers van Joh Schol bij een
transport naar de Zaanse Schans, 1965. Foto: gemeente archief
Zaanstad (Fotonummer 22.21918) fotograaf Cees de Haan)
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De Taurus opgelapt. Een nieuw leven voor
een mooi stuk vakwerk van Figee
Het Havenschap Moerdijk komt niet altijd positief in de publiciteit. Maar het is inmiddels wel
een veilige haven voor kranenerfgoed. Zo ligt er
op de Havenkant 8C, op het terrein van de firma
Van den Boogaart, scheepsreparatiebedrijf
Nuala BV, een veertigjarige kraan die momenteel
wordt opgeknapt. De bedoeling is dat kraan en
het ponton daarna ter keuring aangeboden worden om gecertificeerd voorlopig voor hijswerkzaamheden aan de werf te worden ingezet.
Uiteindelijk zou de kraan mogelijk weer in de
haven zijn werk gaan doen.

Moerdijk, kraan Taurus. Foto Joop Langius 17-11-2020

Het voelde goed, als vanouds, al bij het aan boord stappen, het was een warm welkom. De Nieuwe
eigenaar die hem gered heeft van de sloop had mij gevraagd of ik de kraan in bedrijf kon krijgen. Helaas
was alles wel sterk verwaarloost maar dat was mij niet vreemd De kraan had voor zover wij konden
herleiden. in 2017 voor het laatst zijn overslag klus gedaan. Daarna is hij in de Europoort in de hoek
gelegd. Gelukkig wel onderstroom. Dit was wel de redding voor de elektrische installatie. Ik maakt een
inspectie langs alle veiligheid schakelaars Die verkeerde in een slechte staat. maar dat is niet vreemd. De
ankers en sleepringen en koolborstels en hun bruggen bleken bij inspectie in zeer goede staat. De
constructie zag er goed uit en zo te zien waren alle lagers en de hoofdlager nog goed gesmeerd. Wij
starten de hoofdgenerator en na het warmdraaien voerden wij het toerental op en schakelde op het
hoofdbord de stroom bij. Dit ging goed, vervolgens op naar het lierhuis waar we de hoofdvoeding
inschakelden nadat wij de E/kasten hadden geïnspecteerd. We zochten het daarna hogerop, gingen naar
het kraandak waar de hydropomp staat voor het topwerk en schakelden deze bij. Ik maakt de borging van
de giek los en nam plaats op een bekende plek waar ik 38 jaar geleden ook had gezeten: schakelde de
stuurstroom bij en bracht eerst het aftoppen in beweging. Dit ging feilloos, zowel uit als in de reactie van
de aansturing gedroeg de kraan zich goed. Hierna ging ik, eerst in stukgoedbedrijf het hijsen en vieren
testen. Dat lukte alsof het gisteren nog had gedraaid. De omschakeling op het grijperbedrijf verliep
eveneens goed. Als lest best het zwenken van langzaam naar voluit; ook dit ging gladjes. Kortom, deze
oude lady doet en deed het goed, zij kan nog vele jaren mee. Ik heb met de eigenaar, Chris van den
Boogaart, afgesproken dat de tekeningen worden gekopieerd en aan NedSEK worden overgedragen. Ook
houdt hij ons op de hoogte als de kraan verkocht zou worden of ja wie weet. En tot slot: als de kraan weer
in bedrijf gaat zal ik nog een aantal dagen de nieuwe toekomstige kraandrijver opleiden.

Een veertigjarig bedrijfsjubileum is voor een
kranige kraan met ook nog de naam Taurus
(stier) niet uitzonderlijk, maar toch…. De kraan is
in 1980 gebouwd bij Figee in opdracht van het
Rotterdamse stuwadoorsbedrijf J.A. Rijsdijk. Dit
bedrijf, eigendom van Jan Rijsdijk, was gespecialiseerd in overslag van bulk- en stukgoed met
behulp van drijvende kranen. Rijsdijk nam deze
aanwinst op 1 februari 1981 in gebruik en
doopte deze Taurus. De dubbele giekkraan (tuimelarmgrijperkraan) heeft een hefvermogen 13
ton bij een vlucht van 8 tot 25 meter, en is geschikt voor bulk en stukgoed handeling voor
zeeschepen van max 40.000 ton. Het is een drijvende kraan, geplaatst op een ponton van 35 x
16 x 2,85 meter. De aandrijving was diesel5

elektrisch door middel van een diesel aggregaat,
een Caterpillar 3412 PC/TA van 545 pk bij 1500
toeren, die een generator aandrijft bij 1500 toeren
drie fase 450 kVA.
De kraan kende in de loop der tijd verschillende
eigenaren. In 1985 ging Rijsdijk Bulk over in Interstevedoring te Rotterdam. Dat werd op zijn beurt
in 1992 verkocht aan het nieuwe stuwadoorsbedrijf EBS, een samengaan van GEM en Koninklijke
Frans Swarttouw. Jan Rijsdijk mocht tien jaar lang
geen stuwadoorsactiviteiten uitoefenen in West
Europa de ARA havens. In de boedel van Rijsdijk
zat dus ook de Taurus. Joop Langius, sinds kort
bestuurslid van NedSEK, kent de kraan uit eigen
ervaring. Hij ging enige tijd geleden, na 38 jaar,
weer eens kijken op zijn oude werkplek.

NedSEK informatief
De Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen
houdt zich sinds de oprichting in 2015 bezig met
de historie van de Nederlandse kranenbouwers
en het kranengebruik.

Doelstellingen en activiteiten
Het behoud van cultuurhistorisch waardevolle kranen door technisch onderzoek,
archiefonderzoek en advisering.
• Het behoud van historische kennis op het
gebied van kranenbouw.
• Aanleg en instandhouding van documentatie
en literatuur rond kranen(bouw).
• Behoud van archiefmateriaal van kraanbouwers.
• Enthousiasmering van een breder publiek
door middel van publiciteit waaronder
nieuwe media.
• Uitwisselen van kennis.
• Studie naar de geschiedenis van de bouw en
het gebruik van kranen en andere vormen van
verticaal transport in Nederland.
• Het verspreiden van kennis over de geschiedenis van Nederlands kranenerfgoed.

• Zoals een database van kranenerf goed.
• Onderzoek naar opleidingsmogelijkheden
van machinisten van het kranenerfgoed.

Financiële hulp
Zonder financiële hulp kunnen wij onze doelen
niet realiseren. De NedSEK is daarom geïnteresseerd in bijdragen van donateurs en sponsors.

Publiciteit
NedSEK laat zich zien door middel van een
website en een Facebookpagina. Daarnaast
geven we lezingen en organiseren congressen,
studiedagen en excursies.
2015 Studiedag "Haal op die Hijs" gehouden in
het Maritiem Museum in Rotterdam
2016 Kranendag. Naar de Maasvlakte met
een bezoek aan de ECT Delta-terminal
2017 Kranendag. Een rondvaart door de

Bankrekening
NedSEK heeft bankrekeningnummer
IBAN: NL53 ABNA 0620 0942 22
ten name van "Nederlandse Erfgoed Kran"

Kamer van Koophandel
De Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen,
opgericht op 19 februari 2015, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 62749390.

Amsterdamse haven, havens Oost en
West. Met een bezoek aan de IGMA en

ANBI

een lemniscaatkraan.

NedSEK heeft een ANBI registratie onder nummer

2018 Kranendag. Een rondvaart door de
Rotterdamse havens vanaf Heijplaat naar
de Botlek en terug naar de St. Jobshaven.
2018 Symposium "Haal op die Hijs" bij de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Dank aan degenen die zich reeds gemeld
hebben voor het donateurschap!!
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85 49 42 087.

Boek
Ons boek “Haal op die Hijs” is uitverkocht.
Bij voldoende belangstelling kan een herdruk
volgen.

