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Verborgen kranenerfgoed 
Giel van Hooff 
 

n de decemberuitgave 2020 van Erfgoed van In-
dustrie en Techniek publiceerden NedSEK-be-
stuursleden Gerard Jacobs en Jur Kingma een 

mooi en goed geïllustreerd artikel over verborgen 
kranenerfgoed. In een twintig pagina’s beschrijven 
zij de ontwikkeling van zogeheten gebouwgebonden 
kranen en de beperkte attentiewaarde. NedSEK 
hoop dat deze publicatie bijdraagt aan meer aan-
dacht en vervolgens betere bescherming voor histo-
rische hijswerktuigen in industriële en andere ge-
bouwen.  

Geregeld hebben zelfs panden met een monumen-
ten status een interessante technische outillage als 
dus hijsgerei dat niet onder de monumentale be-
scherming valt. Vaak is men geneigd om bij hijs-
werktuigen en zeker die in gebouwen wat meer aan 
de moderne tijd te denken. Maar ook binnenin en-
kele middeleeuwse bouwwerken waren werktuigen 
om te hijsen aanwezig. De bouw van kathedralen is 
onvoorstelbaar zonder hulpmiddelen om te hijsen en 
om tot slot de luidklokken in de torens te krijgen. 
Maar ook aardig wat vroegmoderne monumenten 
bevatten achter hun gevel een goed bewaard 

geheim. Een mooi voorbeeld daarvan vormt de uit 
1563 daterende Boterhal te Hoorn. https://www.oud-
hoorn.nl/gebouwen/stjansgasthuis/02_gebruiksgeschie-
denis.php Deze heeft in de nok een windas, een met 
de hand aangedreven houten installatie die lasten 
over de verschillende verdiepingen kon ophijsen, 

dankzij de openslaande luiken in de vloeren, zoals de 
meesten van ons die wel kennen uit de molenwereld. 
Een rijksmonument, maar in de omschrijving wel mel-
ding van een inwendige zoldering maar niets over  
deze windas: https://monumentenregister.cultureelerf-
goed.nl/monumenten/22432 Dergelijke houten met 
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De windas op de zolder van het voormalige  st. Jans Gast-
huis in Hoorn. In 1925 kreeg het gebouw de functie van 
opslagplaats voor boter en kaas, waardoor het gebouw tot 
aan vandaag ook nog steeds bekend staat als de "Boter-
hal". Foto: RCE 

Windas met tredmolen in de Koppelpoort te Amersfoort. 
Foto: Helmig Kleerebezem, 10 november 2015. 
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menselijke of dierlijke of natuurlijke krachten aange-
dreven werktuigen vinden we dus nog in de vorm 
van het zogeheten luiwerk in molens. Maar ook in 
forsere vorm in een stadspoort te Amersfoort, de 
Koppelpoort en de Grote of Sint Bavo Kerk in Haar-
lem. De tredmolen in de Koppelpoort diende om de 
zware waterpoort daar elke dag open en dicht te 
doen. Dat gebeurde door raddraaiers, minimaal 12 
personen, die in een ochtend en avonddienst ston-
den. Geen vrijwilligerswerk, maar een vorm van ge-
dwongen taakstraf, onder bewaking. Het was een 
erg gevaarlijke klus die eendrachtigheid vereiste: als 
ze niet gelijke tred hielden en er een viel kon deze 
de rest meesleuren, met vaak fatale afloop. 

Stoom & staal 
De omvang van de arbeidsinzet en die van de tredra-
deren kende wel grenzen; er waren beperkingen aan 

het natuurlijk aangedreven houten hijsgerei. Het 
hout bleef daarbij nog lang als constructiemateriaal 
in gebruik, getuige de stellage waarop een van de 
eerste de loopkranen op Nederlandse bodem rustte: 
de transportinstallatie voor de betonblokken van de 
pieren van de haven van IJmuiden (1865-1876). 
Deze installatie was van Britse makelij zoals de hele 
aanleg van het Noordzeekanaal inclusief de haven-
werken door een Britse aannemer gebeurde. De 
aandrijving was inmiddels aangepast aan de mo-
derne tijden: stoom. Naast stoom kwam in de 
tweede helft van de 19e eeuw ook hydraulische 
aandrijfkracht op, maar deze vormen van aandrij-
ving werden vanaf het eind van de eeuw al snel ver-
drongen door elektriciteit: handzamer, flexibeler en 
goedkoper. De loopkraan deed, in combinatie met 
de Westontakel, zijn intrede in werkplaats, fabriek, 
elektriciteitscentrale, gemaal en meer. Het artikel 
geeft een paar voorbeelden van de opmars hiervan, 

van de nog resterende bovenloopkranen op de voorma-
lige werf Willemsoord tot de kraan die de hal van radio 
Kootwijk overspant en maar zelden dienst heeft gedaan. 
Zowel de kranen te Den Helder als die te Kootwijk heb-
ben geen beschermde status. Je moet het eerst zien 
om het te kunnen begrijpen (en dan te beschermen)….  

Containerkraan als Landmark 
Gerard Jacobs 
 

e containerkraan heeft inmiddels al weer een 
aardige geschiedenis en ontwikkeling achter de 
rug. We willen hier geen uitgebreide terugblik ge-

ven maar vooral aandacht vragen voor dit ondertussen 
D 

IJmuiden, betonblokkenfabriek voor fabricage betonblokken voor havenhoofden IJmuiden met twee bovenloopkranen. Ze zijn 
verborgen door de tijd. Want na de gedane werkzaamheden zijn ze gesloopt. Foto: gemeentearchief Amsterdam, ca1870. 

Lemmer, Het Woudgemaal (Rijksmonumentennummer: 
25772) heeft een fraaie bovenloopkraan die oorspronkelijk 
geschikt was voor zes ton hefvermogen – nu nog 3,9 ton –en 
gebouwd in 1919 door machinefabriek Louis Smulders/Jaffa 
te Utrecht. Deze kraan is echter niet in de monumenten-
beschrijving vermeld, maar is natuurlijk wel oververbre-
kelijk verbonden met het gemaal.  
Foto: G.R. de Weger, 7 augustus 2019 
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langdurige bestaan dat toch een mijlpaal was en is 
in het wereldwijde overslagvervoer. Dat is niet on-
gemerkt gebleven in kringen van constructeurs en 
heeft al weer jaren geleden geleid tot de aanwijzing 
van een eerste dergelijke kraan tot monument. In 
Nederland zijn we nog niet zover, hoewel hier na-
tuurlijk de containerevolutie en de gevolgen voor 
onder meer de kranenconstructies zeker nog zicht-
baar is.  
 

Begin 
De Amerikaanse rederij Matson die vooral actief in 
de Pacific actief was https://www.matson.com/corpo-
rate/about_us/history.html was in 1958 de eerste die 
gebruik maakte van speciaal ontworpen kranen voor 
het transport van containers. De Matson terminal 
was in eerste instantie gevestigd op de oude smalle 
pieren in San Francisco. Maar de ruimte tussen de 
pieren en die op de pieren zelf was berekend op het 
aantal scheepsbewegingen en het aloude stukgoed, 
onvoldoende voor containerwerk.  
Ook de fundatie van de pieren zou niet geschikt zijn 
voor de belasting die het nieuwe soort kranen met 
zich meebracht. Dientengevolge verhuisde de firma 
naar de overkant van de San Francisco Bay, naar 
Alameda. De kraan op de nieuwe Encinal container-
terminal werd op 7 januari 1959 in gebruik geno-
men. De nieuwe kraan werkte met een drie-minuten 
cyclus. Met een gemiddeld gewicht van een contai-
ner van twintig ton, hield dit een productiviteit in 
van 400 ton per uur. 
 

Landmark 
In 1960 werden er ook kranen geïnstalleerd bij Los 
Angeles en Honolulu waar de Diamond Terminal 
verbeterd was. Te Los Angeles besteedde Matson 
US$ 1 miljoen aan de haven voor het bouwen van  
nieuwe voorzieningen. De terugbetaling vond plaats 

via de havengelden. Dit type kraan werd ook verkocht 
aan vele andere bedrijven. In 1983 verkreeg de Paceco 
A-frame containerkraan een prijs als Internationaal His-
torisch Mechanical Engineering Landmark. 
https://www.asme.org/about-asme/engineering-history/land-
marks/85-paceco-container-crane  
We zijn nu alweer 37 jaar verder en we zien zoiets nog 
niet gebeuren in Rotterdam, terwijl er toch genoeg kra-
nen “vrij” komen. 
 

Herleving van de stadskraan 
Gerard Jacobs 
 

m de stedelijke economie te bevorderen wijdden 
stadsbesturen de nodige aandacht (en subsidies) 
aan handelsfaciliteiten als een stadskraan (mits 

er uiteraard een haven voorhanden was). De veelal hou-
ten constructies van vòòr circa 1850 zijn in vervolgens  
veelal vervangen door moderne ijzeren exemplaren die 
krachtiger en handiger in gebruik waren. Maar ook deze 
openbare inrichtingen werden slachtoffer van de voor-
uitgang. Het kan  verkeren: In Nederland lopen er mo-
menteel drie projecten waarbij er een replica van een 
historische kraan wordt vervaardigd om opgesteld te 
worden in de openbare ruimte.  
 
Het gaat om: 
1. Stadskraan in Vlaardingen 
2. Kadekraan aan de IJssel bij Kampen 
3. Stadskraan in Utrecht 
 
Verder zijn er hier in daar ook ideeën om iets dergelijks 
uit te voeren maar die hebben nog niet tot concrete 
plannen geleid. 
 

Stadskraan in Vlaardingen 
Hier heeft de kraan zelf al een hele historie. Nadat eind 
19e eeuw de laatste “echte” houten stadskraan de 

O 

The Hawaiian Citizen, het eerste specifieke containerschip 
ter wereld, wordt beladen door de Paceco container kraan 
bij de Encinal Terminals. Dit was de eerste ‘High Speed, 
Dockside, Container Handling Crane’ ter wereld  
Foto: Internet, begin Jaren zestig van de 20ste eeuw. 

Het herinneringsbord bij de kraan. Foto: Internet. 
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geest had gegeven werd er een ijzeren kraan van 
Stork uit Hengelo aangeschaft die in 1909 officieel in 
gebruik werd genomen. Deze werd al reeds in 1939 
verwijderd en verplaatst naar de scheepswerf van De 
Jong aan de Hoflaan. Hiermee kwam een einde aan 
314 jaar bestaan van het instituut “Stadskraan” in 
Vlaardingen. Deze ijzeren kraan was nog tot 1968 
(sporadisch) in gebruik waarna hij gesloopt werd. De 
Stichting Stadskraan Vlaardingen zorgde in de jaren 
’90 voor de plaatsing van een replica van de laatste 
houten kraan die tot ongeveer een eeuw daarvoor 
aan de haven in Vlaardingen had gefunctioneerd.  
Na veel werk verrees uiteindelijk in 1995 deze kraan 
aan de Westhavenkade. De werkende kraan had een 
capaciteit van 4.000 kg. In november 2013 werd 
echter een grote mate van houtrot, zwammen en 
schimmels ontdekt, waarna de kraan ontmanteld 
werd en opgeslagen om te wachten op betere tijden. 
Deze kwamen er echter voor deze uitvoering niet, 
uiteindelijk zijn wel verscheidene onderdelen als reli-
kwie verkrijgbaar als herinnering aan de kraan. De 
Stichting liet het er echter niet bij zitten en er ging 

gebouwd worden aan een tweede replica, natuurlijk 
zonder de problemen van nummer één.  
In november van 2020 werd de onderbalk op de 
oude fundatie geplaatst en de montage van de bo-
venbouw zal niet meer lang uitblijven. 

 
Kadekraan in Kampen 
Aan de IJsselkade bij Kampen stond van 1870 tot 
1969 een ijzeren Fairbairn kraan, gefabriceerd door 

de IJzergieterij “De Prins van Oranje” uit Den Haag. De 
gemeente Kampen heeft in 1969 de kraan laten slopen 
zonder daarvoor een vergunning te hebben afgegeven 
(althans daar is niets van terug te vinden). Vervolgens 
vroegen enige mensen in jaar 2000 zich af “waar toch 
die kraan aan de kade gebleven was”. Toen daar geen 
bevredigend antwoord op kwam is de Stichting Herstel 
Kadekraan Campen opgericht en is men navraag gaan 
doen. Via SHIE (Koos Havelaar) kwam men erachter dat 
er in Middelburg nog zo een kraan staat, maar ook dat 
er in Nederland vele van dit type kranen hebben ge-
functioneerd, waarvan slechts die in Zeeland overgeble-
ven is en een exemplaar van eigen makelij bij de Ma-
chinefabriek Duyvis in Koog aan de Zaan. (Zie ook het 
boek Haal op die Hijs van NedSEK).  
De kraan in Middelburg heeft de status van monument 
en is geheel gerestaureerd. Toen die kraan in 2009 
werd gedemonteerd voor restauratie, heeft de Kam-
pense stichting Flevo Engineers uit Emmeloord inge-
schakeld om de onderdelen op te nemen en in een 

Stadskraan Vlaardingen (replica no 1) in 2012.  
Foto: Helmig Kleerebezem. 

De oorspronkelijke Fairbairn kraan op de IJsselkade in Kam-
pen. Fotograaf: NN, mid jaren zestig van de 20ste eeuw. 

Het 3D model  dat door de Flevo Engineers is samenge-
steld. Bron: Stichting Herstel Kadekraan Campen. 
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digitaal 3D model om te zetten. Voor de kraan in 
Kampen werden er diverse bedrijven ingeschakeld, 
ieder met zijn eigen discipline, die onderdelen zou-
den kunnen vervaardigen of bijvoorbeeld fundatie-
werkzaamheden konden uitvoeren. En ook met B&W 
van Kampen is overeenstemming voor het opnieuw 
oprichten van de kraan. Verder was de scholenge-
meenschap Pieter Zandt bereid om via een leerlin-
genproject een schaalmodel 1:10 te maken, dat ver-
volgens gebruikt werd  voor presentaties.Het is 
nadrukkelijk gesteld dat de kraan een exacte, wer-
kende replica wordt van het oorspronkelijke model 
en die dus ook ingezet kan worden voor het verrich-
ten van hijswerkzaamheden. Hoe het zit met de vei-
ligheid en het nakomen van de van toepassing zijnde 
regels is niet bekend, maar zal nog wel het een en 
ander met zich meebrengen. Zie bijvoorbeeld het re-
laas bij de Nemag torenkraan bij de Stadsblokken-
werf in Arnhem. In principe is men klaar om met de 
werkzaamheden aan te vangen, alleen de financiële 
dekking is nog niet geheel rond. (Uit “De Kadekraan in 
vogelvlucht/in de ban van de Kadekraan) 
 

Stadskraan in Utrecht 
Op 2 juli 2019 bracht het bestuur van NedSEK al een 
bezoek aan de museumwerf in Vreeswijk, en werden 
ontvangen in de zeilmakerij door de gastvrouw van 
de Stadskraan Utrecht, Liesbeth Bouwhuis. Zij ver-
telde uitgebreid over de voorgeschiedenis van de 
Stichting, die begon met de Stichting Bouwloods 
Utrecht (SBU) waar allerlei houten producten werden 
gemaakt door deelnemers aan het tweede kans on-
derwijsprojekt2. Onder andere is daar het Romeinse 
schip dat gevonden is in De Meern/Leidse Rijn 
(na)gemaakt. In een eerder stadium is het Utrechtse 
Statenjacht daar ook gebouwd. De Stadskraan is 
daarna in een eigen stichting ondergebracht en heeft 
huisvesting gevonden op de Museumwerf in Vrees-
wijk. Het blijkt in de praktijk wederzijds stimulerend 

te werken: ijzerwerkers en houtbewerkers in één 
werkomgeving. Aansluitend werd er nog een bezoek 
gebracht aan de timmerwerkplaats waar het schaal-
model 1:10 opgesteld stond. Wel werden er knel-
lende problemen geconstateerd bij het draaien van 
de tredwielen binnen het buitenwerk: de verticale as 
staat punt-symmetrisch in de kraanopbouw en de 
horizontale as staat hier een halve as-dikte asym-
metrisch uit het centrum en draait tegen de schoren 
van het buitenwerk aan. Maar het zal in de 

werkelijke uitvoering wel goed komen. Behalve heel 
veel dik hout was er op dat moment verder nog niets 
zichtbaar. 
(uit het verslag van Ed Schulte naar aanleiding van het bezoek van 
NedSEK aan Vreeswijk). 
 

De historie van de kranen in Utrecht 
De stichting Stadskraan wilde de replica van de al-
lereerste stadskraan aanvankelijk laten terugkeren naar 
de hoek van de Ganzenmarkt en de Oudegracht. Daar 

De stadskraan aan de Oudegracht in Utrecht omstreeks 1800. Tekenaar: onbekend. 
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stond een grote kraan vanaf de 15e eeuw en bleef 
daar ook eeuwenlang staan, De eerste geheel houten 
kranen vroegen veel onderhoud en werden ook gere-
geld vervangen door nieuwe, totdat de stenen versie 
verscheen. Dat was een rond stenen gebouw met 
daarop een ronddraaiend kap met daaraan vast een 
houten hijsarm. Het hijs- en zwenkwerk bevond zich 
binnenin het gebouw. De kraan functioneerde tot het 
bovendeel in 1837 afbrak bij het takelen van de laat-
ste van de vier gietijzeren vrouwenbeelden (kariati-
den) bestemd voor de nieuwe voorgevel van de Win-
kel van Sinkel. De oorspronkelijke locatie is volgens 
de gemeente echter niet meer geschikt. Dus moest 
er worden uitgeweken naar elders nabij het oude 
stadscentrum en dat werd dus bij de Monicabrug. 
Wellicht historisch niet helemaal verantwoord, maar 
er stonden in Utrecht langs de verschillende kade 
meerdere kranen. Wel moet er nog met de omwo-
nenden gesproken worden over de plaatsing van het 
13m hoge gevaarte. De stichting Bouwloods Utrecht 
wil van de bouw van de kraan een leerwerkproject 
maken voor mensen die moeilijk aan een baan kun-
nen komen. 

Nawoord 
Er zijn nog wel meer locaties in Nederland waar 
over het plaatsen van een replica gedacht of zelfs 
gesproken wordt, maar op de bovengenoemde loca-
tie wordt daar ook daadwerkelijk vorm aangegeven. 
Opvallend is de ruimte die de gemeenten Utrecht en 
Vlaardingen geven aan het historisch erfgoed. En 
dat anderzijds de gemeente Kampen, maar ook Al-
blasserdam - bij de poging om een Hensen toren-
kraan te herplaatsen -, zo weinig geven om de 
woonbeleving van hun inwoners te verbeteren. Die 
twee gemeenten verschuilen zich achter het argu-
ment van het gebrek aan financiële middelen. Het 
woongeluk moet maar van elders komen. 
 

Reacties op de NedSEK  
nieuwsbrief Overtomen. 
 

nze extra-Nieuwsbrief over overtomen leverde 
verrassend veel positieve reacties en aanvul-
lende informatie op.  

 
Zo reageerde Dirk Anthierens op de vermelding van 
de overtoom in Ieper: Het waren er in totaal 4 op de 
verbinding tussen de Ieperlee en de IJzer. Een ervan 
werd aangedreven door tredwielen en twee door 
rosmolens (kaapstanders). Hij stuurde ook een 
mooie afbeelding mee van de tredmolen bij een van 
de overtomen en die we natuurlijk graag aan de le-
zers van deze nieuwsbrief laten zien. 
 
Marc Stegeman wees op de hydraulische en elektri-
sche kaapstanders die bij sluizen waren geplaatst. 
Hij stuurde enige afbeeldingen mee. Mogelijk zullen 
wij ook een keer een extra Nieuwsbrief wijden aan 
het onderwerp slepen.  
 

Recent is er een overtoom gesloopt.  
Dirk Mulder wees ons op de overtoom voor vissersboot-
jes in het Foksholstermeer in Groningen. Deze overtoom 
blijkt echter in 2019 te zijn verwijderd ten gunste van 
bevaarbaar water. Nu kun je met een visboot van het 
Winschoterdiep naar het Zuidlaardermeer, zonder om te 
moeten varen via het Drentsche Diep. https://www.vis-
sen.nl/actueel/13523/ontwikkeling-foxholstermeer-
noord.html  

O 

Stadskraan Utrecht, doorsnedes.  
Uit “Stadkraan komt terug!” uit Heemschut maart 2021 

De overdracht (overhaal) bij Ieper aangedreven door tred-
wielen. Deze bevond zich nabij de oude parochie van Brielen. 
Afbeelding: https://www.erfgoedhaltes.be/erfgoedhalte/ieper-
kaaien 
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Er worden ook nieuwe overtomen aangelegd.  
Zo wees Arie de Boer op de in 2017 gebouwde over-
toom in Wijngaarden, een dorp vlakbij Sliedrecht. De 
verschillende eerdere overtomen in de Alblasser-
waard zijn in de loop van de eeuwen allemaal ver-
dwenen.  
https://geschiedenisalblasserwaard.word-
press.com/2017/06/09/overtomen-in-de-alblasserwaard/  

Bij het station van de Gasunie is een historische 
Overtoom gerealiseerd. Deze overtoom biedt een 
unieke mogelijkheid om een kanoroute rondom het 
terrein van de Gasunie te combineren met een wan-
deling door het Alblasserbos, een kanoroute naar het 

historisch Dieselgemaal, plus een kanotocht door 
het groene polderland naar Wijngaarden. 
https://www.tkbn.nl/downloads/Provinciale_Kanorou-
tes/Vaarroute-9-Van-Overtoom-tot-Wijngaarden.pdf  
                                                                      …  
Karel Loef, directeur van Erfgoedvereniging Heem-
schut, wees op de nieuwe zelfbedieningsoverhaal 
bij Bunschoten. Tussen de nieuwe woonwijk Va-
thorst bij Amersfoort en het Nijkerkernauw bij Spa-
kenburg ligt het riviertje de Laak. De Laak is be-
vaarbaar voor sloepen met een beperkte diepgang 
en doorvaarthoogte. In de Laak zijn inmiddels twee 
zelfbedieningssluizen aangelegd. Begin januari 

2021 is begonnen met de aanleg van de zelfbedienings-
overtoom. Het is nog niet bekend wanneer deze in ge-
bruik wordt genomen.  https://www.debunschoter-on-
line.nl/overtoom. https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/pro-
jecten/zelfbedieningsovertoom.html  

 

NedSEK informatief

 
De Nederlandse Stichting Ergoed Kranen houdt zich bezig met de historie van de Neder-
landse kranenbouwers en het kranengebruik. 

Doelstellingen: Het behoud van cultureelhistorisch waardevolle kranen door technisch 
 onderzoek, archiefonderzoek en advisering in de breedste zin van het  
 woord. 

Fondsen:  Zonder financiële hulp lukt het niet om onze doelen 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’. 

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

Secretaris:   Gerard Jacobs e-mail: gjacobs(at)wxs.nl 

Stil uit de animatie over de nieuwe zelfbedieningsovertoom 
zoals bij Bunschoten. Bron: www.zelfbedieningsovertoom.nl  

De overtoom bij Wijngaarden, gebouwd in 2017.  
Foto: geschiedenisalblasserwaard. 

 

Voor degene die nieuwsgierig is geworden en 
meer wil weten over verborgen kranen, kan 

daartoe terecht bij het tijdschrift  “Erfgoed van  
Industrie en techniek”. Vlaams-Nederlands  

tijdschrift voor Industriecultuur. Vol. 30 nummer 
3+4  (Delft ,  2020)  bladzijde 40-59. op  

 

https://erfgoed.org/abonneren/nabestelling/ 
 

De titel van het verhaal is: 

Van luiwerk tot bovenloopkraan.  
De verborgen wereld van die vreemde  

ijzeren constructies in fabrieksgebouwen, het 
erfgoed van gebouw-gebonden  
hijswerktuigen in Nederland. 

 

https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/havens-in-spakenburg.html
https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/havens-in-spakenburg.html

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

