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Erfgoedlogies in kranen
Logeren op niveau

A

an de overzijde van de Noordzee bestaat de organisatie
The Landmark Trust die Holidays in history mogelijk
maakt. Je kunt er logeren in een seinwachtershuis langs een
smalspoorlijn, een voormalige gevangenis, een nagemaakte
ruine – een folly- , een watertoren, een vuurtoren maar ook
in een gerestaueerd fort. https://www.landmarktrust.org.
uk Wat in het brede aanbod nog ontbreekt, is een hijskraan.
Hoewel we in Nederland een vergelijkbare organisatie niet
kennen, ook hier kun je logeren in bijvoorbeeld een watertoren in Dordrecht en kennen wij erfgoedlogies met overnachtingsmogelijkheden in een oud postkantoor, in een watermolen en zelfs in een museum. https://www.erfgoedlogies.
nl/. Logeren op een binnenvaartschip of in een voormalige
treinwagon is ook mogelijk. https://www.controversy.nl/.
Eigenlijk gaat het hier om aangepast hergebruik van industrieel of ander erfgoed. Hergebruik van gebouwen heeft
een lange traditie. Na de Nederlandse opstand tegen de
Habsburgers transformeerden kloosters tot weeshuizen of
gasthuizen. In de achttiende eeuw kregen in Engeland middeleeuwse kastelen een make-over tot adellijke landhuizen.
De kloosters die vrijkwamen door toedoen van de Franse
revolutie werden onder meer omgevormd tot utiliteitsgebouwen als weverijen of papierfabrieken. In de twintigste eeuw
werden militaire kazernes tot appartementen, fabrieken tot
musea en pakhuizen tot lofts omgetoverd. In de eenentwintigste eeuw werden een gieterij in een school en een machinefabriek in een theater veranderd.
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Aanpassen om te hergebruiken
Bij mobiel erfgoed zoals treinen, schepen en auto’s kon de
functie, soms met moeite, bewaard blijven. Bij gebouwen
is het bewaren van de oorspronkelijk functie meestal niet
mogelijk. In 2020 is Dora Chatzi Rodopoulou aan de TU Delft
gepromoveerd op Control Shift, European Industrial Heritage
Reuse in review. Zij beschrijft de ingewikkelde wijze waarop
hergebruik van grote verlaten industriële complexen in en
aantal Europese landen tot stand komt. Zoals in Nederland
bij de Westergasfabriek in Amsterdam en de DRU in Ulft.
Veelal een proces van lange adem om te komen tot aangepast hergebruik van industrieel erfgoed. Heel veel personen
en instanties kunnen hierbij betrokken zijn. Het aangepast
hergebruik van kranen is een hoofdstuk apart. Op de studiemiddag Erfgoed met Haken en Ogen in november 2018 hield
Eline van Leeuwen hierover een boeiend verhaal. De teksten
van die studiemiddag worden eind dit jaar gepubliceerd. Zij
besprak een aantal voorbeelden zoals de Figee havenkraan
in Harlingen en de Faralda NDSM kraan in Amsterdam.
Sindsdien is er nog een aantal projecten van hergebruikte
kranen bijgekomen. In deze nieuwsbrief komen deze nieuwe
projecten aan de orde. Voor het behoud is ook belangrijk dat
kranen in toenemende mate worden gezien én behandeld als
een beeldbepalend monument. In deze nieuwsbrief presenteren we twee actuele voorbeelden van een gerestaureerde
kraan aan de Rijn, in Zwitserland en Duitsland.
Het bestuur van NedSEK wenst u veel leesplezier en wij hopen dat de voorbeelden een inspiratie zijn voor ondernemers,
publiek en overheden. En dankzij de hergebruikte kranen heeft
u de kans om de post-covid summer-of-love door te brengen
op hoog niveau.
Jur Kingma, voorzitter NedSEK
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De hotelkraan op de kade in Harlingen.
Foto: Geert de Weger, 25-5-2013.

Hotelkraan Koudijs.
Slapen op hoog niveau in Den Bosch

A

an de Tramkade in Den Bosch staat sinds enige tijd een
grijperdraaikraan met een bijzondere functie. De kraan
was onderdeel van de voormalige mengvoederfabriek van De
Heus Voeders B.V., maar de locatie staat bij een ieder bekend
als “Koudijs”. Het bedrijf aan de Dieze startte in 1909 als
bloemfabriek van Bruyelle, werd in 1933 overgenomen door
Meneba die het in 1947 overdeed aan een dochteronderneming, het mengvoederbedrijf Koudijs. In 1998 werd branchegenoot De Heus https://www.de-heus.nl/over-ons/geschiedenis de laatste eigenaar/exploitant. inds april 2014 zwijgen
de machines echter voorgoed en zijn de silo’s leeg. Het hele
complex was in 2008 al door de gemeente ’s-Hertogenbosch
voor een bedrag van 30 miljoen euro aangekocht. Vervolgens
startte de gemeente met de herontwikkeling van het gebied
tot een industrieel stadspark. Dit project werd weliswaar in
2013 stopgezet maar de impuls voor hergebruik als cultureel
centrum, zoals elders gebeurt, bleef bestaan. Het complex
gaat deel uitmaken van het toekomstige Zuid-Willemspark
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/zuid-willemspark ,
een park met een lengte van 12km met volop ruimte voor
cultuur en recreatie.
Het hoofdgebouw, de voormalige meelfabriek, is sinds 2001
Rijksmonument: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/522444
Hotelkraan
De iconische hijskraan van Koudijs is bekend bij vrijwel elke
Bosschenaar. En sinds begin 2020 kun je er overnachten op
niveau, een initiatief van De Bossche Kraan, een team creatieve ondernemers. Het machinehuis is door Victor Kooijmans
eigenhandig omgebouwd tot luxe tweepersoons hotelkamer,
prachtig ingericht en van alle gemakken voorzien.
Om voldoende ruimte te verkrijgen zijn alle machinerieën
verwijderd en is het machinehuis aan één zijde met ca.
1,5m verbreed en voorzien van grote ramen. Ook de oude
bedieningscabine is bij de ombouw betrokken. Vanwege
alle Corona maatregelen is er nog geen officiële opening
geweest, desondanks draait de kraan letterlijk en figuurlijk.
Niet alleen de verhuur loopt als een trein, ook kan de kraan
over een hoek van 220° draaien (zwenken) zodat je niet

alleen de Sint-Jan kunt zien, maar ook de bootjes die onder
het spoorviaduct doorvaren. En aan de andere zijde van het
spoor de bekende Grasso fabriek waarin zich ook divers kranenerfgoed bevindt. Dat zwenken geschiedt overigens door
de originele handels in de cabine maar kan ook op afstand
vanaf bijvoorbeeld het bed.

as en hiermee worden de goederen vanaf de begane grond
door de luiken naar de desbetreffende etage gehesen of
neergelaten.
De kraan
De grijperdraaikraan van het voormalige Koudijs Wouda is in
1977 gefabriceerd door HMC in Oosterhout. De kraan staat
vast opgesteld op een ronde kolom en verzorgde de overslag
van de grondstoffen voor de mengvoederfabriek vanuit de
schepen naar een trechter op de wal. Door de vaste opstelling dien de het schip wel af en toe verhaald te worden zodat
de lading binnen bereik van de kraan kwam.

De hotelkraan van Koudijs in Den Bosch.
Foto: Jan Peels.

Tramkade, industrieel erfgoed
Het terrein van de Tramkade waar voorheen Koudijs/De Heus
gevestigd was telde ook diverse oude opslagloodsen en
fabrieksruimtes. Deze zijn de afgelopen jaren ingevuld met
sociale werkruimtes, restaurants en cafés. De voormalige,
met graffiti versierde, silo’s vormen inmiddels een bekend
gezicht in Den Bosch.
Naast de kraan op de kade, bevindt er zich binnenin het
complex nog een hijsinrichting namelijk een windas. De
oude kern van de fabriek wordt gevormd door een in grondplan U-vormig gebouw met een trappenhuis en een watertoren met het tentdak. Langs het trappenhuis loopt een
takelschacht, met luiken in elke vloer. In de ruimte onder het
waterreservoir is de bijbehorende houten lier, het eigenlijke
windas, opgehangen. Het windas bestaat uit een groot rad
star verbonden aan een ronde houten as. Aan de omtrek van
het rad zitten een aantal V-vormige pennen waarom heen
het eindeloze aandrijftouw is geleid, en dat door elke vloer
heen naar benden loopt, zodat de lier vanaf alle verdiepingen
bediend kan worden. Het eigenlijke hijstouw zit op de dunne
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HMC grijperdraaikraan. Foto: HMC

Specificaties
HMC kraan type		
DTg3,2/18-9 H20
Bedrijfslast		 3,2
t
Hijssnelheid		 63
m/min
Zwenksnelheid		
2
omw/min
Toptijd			24
s
Max. vlucht		
18
m
Min. vlucht		
9
m

hoge kraanbrug, die te bereiken is via een aan de zijkant
gemonteerde trap, ‘Wunderschön sein’.
Alleen ook hier is het wat wachten: de opening is nu voorzien voor zomer 2022. https://www.bzbasel.ch/basel/gastronomie-warten-auf-goliath-die-eroeffnung-des-hafenkrans-verzoegert-sich-einmal-mehr-ld.2147008

(Informatie HMC International BV, met dank aan NDC-Cranes
Oosterhout)

Meer informatie
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3263354/slapen-op-hoog-niveau-in-oude-hijskraan-in-den-boschDe Bossche Kraan - Overnachten in een hijskraan in Den Bosch (denboschcityblog.nl)
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/de-bossche-kraan-draait-goed-en-richt-zich-nu-op-het-water-met-vijf-hotelboten~af72ac01/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.debosschekraan.nl/

Havenkraan ‘Goliath’ in Basel

krijgt een tweede, gastronomisch, leven

F
Archieffoto ©. Home - de Bossche Kraan

De kraan heeft geen echt Level-Luffing maar eigenlijk een
Derrick systeem, maar door het hoge A-frame wordt er toch
redelijk gecompenseerd. Tijdens het op- of aftoppen zal de
grijper zich ook in hoogterichting verplaatsen, wat natuurlijk
extra energie vraagt. Door de vaste opstelling diende tijdens
het kraanspel wel regelmatig op- of afgetopt te worden.
Maar door de onafhankelijke elektrische aandrijving konden beide functies gelijktijdig bediend worden, evenals het
zwenken. Tegenwoordig zou dat door frequentieregelaars
nog eenvoudig geregeld kunnen worden en de terugkomende energie van het vieren van de giek of de grijper gebruikt
worden voor respectievelijk het hijsen van de grijper of het
optoppen van de giek.

armaceutisch concern Novartis in Basel schonk aan het
kanton Basel-Stadt, na sluiting van de haven St. Johann
in 2009, hun overbodig geworden havenkraan ‘Goliath’ uit
1970. In 2010 werd de kraan gedemonteerd en opgeslagen.
Na restauratiewerkzaamheden in 2017 is de kraan in 2018
aan de overkant van de Rijn in Klybeck geplaatst.
Het gebied rond deze kade wordt herontwikkeld van havengebied tot woon- en vrijetijdszone aan het water, met
aandacht voor het havenverleden. De reus van staal van een
halve eeuw oud (1972) symboliseert daar de transformatie
van de achterliggende wijk. Het industrieel monument krijgt
een tweede leven als horecabedrijf. Onderhandelingen hierover zijn in een vergevorderd stadium. Voor dit doel is op de
kraanbrug een houten platform van 68 m2 gemonteerd.
Het maximaal toegestane aantal bezoekers op de ‘Goliath’
is honderd. Het uitzicht over de Rijn zal vanaf de 6,50 meter
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De ‘Goliath’ kraan in Basel.

Weer een kraan gered

Kornmann Rudi. Deze had wel interesse in de kraan, maar
dan met herbestemming Rotterdam en niet Alblasserdam.
Dat zou commercieel veel aantrekkelijker zijn, dus werd er
naarstig gezocht naar een mogelijkheid in Rotterdam. Maar
tegelijkertijd naar een locatie voor de tijdelijke opslag, of
een bedrijf dat ook de revisie/reparatie/ombouw zou kunnen
verzorgen. Vanuit de gemeente Rotterdam kwamen voldoende positieve reacties, zodat Edwin contact opnam met De
Schelde in Vlissingen. Met als uitkomst dat hij erin slaagde
om de kraan onder dezelfde condities als bij herbestemming
Alblasserdam in eigendom te krijgen, om niet dus.

De Hensen torenkraan De Schelde nr. 526-00

B

egin vorig jaar attendeerden contacten uit Vlissingen
NedSEK op de plannen van Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. in Vlissingen om een oude kraan te verwijderen
en te laten slopen/recyclen. Bij het daaropvolgend contact
vanuit NedSEK met de locatiemanager bleek men zeer welwillend omdat ook het bedrijf het behoud van de kraan een
warm hart toedroeg. Dat vond een bevestiging bij een bezoek van NedSEK aan Vlissingen in september 2020.
Herplaatsen was de meest voor de hand liggende optie.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: waarheen
met die kraan? De direct voor de hand liggend optie was
Alblasserdam. Geen kranen meer hier, terwijl juist daar bij
de werven De Noord, Verolme en Van der Giessen behoorlijk
veel torenkranen gestaan hebben, ook van dit grote type.
In 2009 waren nog verwoede maar tevergeefse,pogingen
gedaan om de laatste twee te redden. De wil was er om één
of meerdere kranen terug te plaatsen. Dus werd er contact gezocht met personen die ook iets met de historie van
Alblasserdam en met name de werven, te maken hadden
gehad of zelfs daar nog actief in waren.

Alblasserdam
Twee bestuursleden van NedSEK en vier Alblasserdammers
richtten zo samen de Stichting Alblasserdam op, met als doel
om de kraan van De Schelde in Alblasserdam te herplaatsen.
Bij de aanvankelijke planning zou de kraan op 1 december
2020 gedemonteerd worden en op 5 december op transport gaan richting Alblasserdam. In allerijl werden plannen
gemaakt en een tijdelijke opslaglocatie gevonden. Een probleem was echter dat de gemeente geen enkele toezegging
wilde doen, laat staan een financiële bijdrage. Daar kwam bij
dat betrokken partijen er nog geen ruchtbaarheid aan wilden
geven zodat er nauwelijks speelruimte was om naar buiten
te treden voor werving van gelden. De Stichting stond er dus
alleen voor en dat was voor een aantal bestuursleden een
te groot (persoonlijk) risico. Zo kon dus de eigendomsoverdracht niet getekend worden, reden om de hulp van BOEi in

Hensen torenkraan De Schelde nr. 526-00 in Vlissingen.
Foto: Doeke Roos jr.

te roepen. Inmiddels werd de planning voor de demontage
wel verzet naar 31 mei 2021. Zo kwam er wat tijdsruimte
om de organisatie verder op te zetten. Met BOEi werd intensief overlegd, echter ook zij konden de financiering rond de
overname van de kraan niet rond krijgen. Zodat er toch weer
naar derden moest worden gezocht als nieuwe eigenaar.
Om niet
In 2014 had de schrijver van dit stukje al flink meegedacht
en geadviseerd met betrekking tot de herbestemming van
NDSM kraan 13 in Amsterdam tot het latere Faralda Crane
Hotel. Zodoende kwam het idee om voor dit geval weer
eens contact op te nemen met de eigenaar/uitbater Edwin
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Volgens plan is de kraan op 4 mei scheep gegaan en wel
richting ROG Waalhaven https://www.rotterdamoffshore.
com/ en daar in de week erna gelost. Dit bedrijf zal de nodige werkzaamheden aan de kraan gaan verrichten.(tot zover
bekend). Omdat de kraan De Schelde nr. 526-00 in grote
mate overeenkomt met kraan 13 van de NDSM kunnen de
toenmalige plannen 1:1 overgezet worden. Dat scheelt niet
alleen enorm in de ontwikkelingskosten, ook kan van de toen
gemaakte fouten en ervaringen geprofiteerd worden. Naast
de nodige reparaties en het stralen en conserveren zal de
kraan ook voorzien worden van drie grote suites van ca. 5 x
5 x 5 meter, centrale ontvangstruimte, studio en boven alles
op 45m hoogte een grote whirlpool! Een definitieve locatie is
nog niet bepaald, maar deze zou niet alleen goed bereikbaar
moeten zijn maar ook historisch verantwoord.
De ontvangen documentatie van de kraan is inmiddels naar
Faralda overgebracht, een flink aantal tekeningen waren
al gescand. Als alles goed gaat verrijst dus de kraan weer,
nu in Rotterdam. We houden het in de gaten en zullen ook
daarover weer berichten. Voor Alblasserdam blijft de Stichting Alblasserdam actief om ook hier een passende kraan te
herplaatsen. Het beoogde type wordt schaars, er staan er
nog bij Bodewes, Verolme Heusden en Verolme Botlek. De
kleinere types zijn er ook nog, maar ook hier wordt de spoeling dun.
Zie ook www.faralda.com

Häusener kraan gerestaureerd

D

e vraag ‘Warum ist es am Rhein so schön’?, de titel van
een oude bekende in het Duitstalige repertoire, kan op
velerlei zaken betrekking hebben. Maar wat ons betreft kan
nu toch ook een kraan als antwoord mededingen: de onlangs
gerestaureerde Häusener portaaldraaikraan in St. Goarshausen, aan de ‘Nothafen’ van de Rijn in de schaduw van de
Loreley. De verrijdbare kraan daar dateert van 1917 en is
gemaakt door de machinefabriek Jäger te Duisburg (later
DEMAG).
In 1999 nam de voorlaatste eigenaar, de logistiek dienstverlener de firma Rhenus AG, de kraan uit bedrijf. De ontwikkelingsmaatschappij ofwel Entwicklungsagentur RheinlandPfalz e.V. nam in 2017 de kraan in eigendom over waarna
gelden vanuit verschillende partijen ter beschikking kwamen
en restauratie volgde https://ea-rlp.de/der-haeusener-kran-wird-jetzt-restauriert/. De werkzaamheden bestonden uit
het ter plekke zandstralen en in de grondverf zetten van het
ijzeren portaal. De giek werd met een kraan vanaf het portaal op de grond gezet en onderging dezelfde behandeling.
De houten onderdelen van het kraanhuis werden vernieuwd.
De restauratiekosten bedroegen ongeveer € 250.000,waarvan een deel werd betaald uit het Denkmalschutz- Förderprogramm. De plaatselijke ‘Förderverein’ streed al meer
dan 20 jaar voor restauratie en behoud. De kraan, geverfd
in ‘Buga-Blau’, straalt weer aan de waterkant en maakt deel
uit van een lange traditie van kranen langs de Rijn zoals in
Oestrich-Winkel, Bingen, Koblenz en Andernach. Samen met
de scheepvaart zijn de kranen belangrijke getuigen van de
techniekgeschiedenis in het ‘Oberen Mittelrheintal’.
De Häusener kraan en omgeving zal in 2029 onderdeel
uitmaken van de ‘Bundesgartenschau’ aan de ‘Mittelrhein’.
Darum ist es auch so schön am Rhein!

↑ Het Rijnwater staat hoog, de Häusener kraan staat met de poten in het water. Foto: Stadtarchiv Sankt Goarshausen, ca 1920.
↓ Häusener kraan na de restauratie in 2020. Foto: Marion Halft, 24 April 2021,

Bijzonderheid:
De kraan, met een vaste giek van 25 meter en een hijsvermogen van 8000 kg en aangedreven door drie elektromotoren, kan 360 graden draaien.
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NedSEK informatief

De Nederlandse Stichting Ergoed Kranen houdt zich bezig met de historie van de Nederlandse 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 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

Tot slot
Dat hijskranen steeds verder evalueren kunnen we momenteel in de Eemshaven zien. Daar is momenteel een klimmende
kraan van Enercon-Lagerwey ingezet bij de bouw van een windmolenpark. De onderste delen van de windturbine worden
met een mobiele kraan geplaatst, zie foto rechtsboven. De grootte van de mastdelen is goed vergelijkbaar met de maat
van de scheepscontainers die er naast staan. Vervolgens wordt de op de foto’s hieronder zichtbare kraan aan de ‘mast’
gehangen. De kraan, die aangevoerd wordt met 11 vrachtwagens, is binnen een dag bedrijfsklaar. Met behulp van deze
kraan worden vervolgens de bovenste delen van de mast en de rotor en wieken gemonteerd. De kraan beweegt zich via
steunpunten in de mastdelen naar boven en beneden. In het schema rechtsonder is dat goed te zien. Een in werking zijnde
kraan steunt steeds af op zes punten in de mast. Het draaibare topstuk van de kraan wordt gebruikt bij het plaatsen van
de wieken. Het hijsvermogen van de kraan maximaal is 140 ton en hij wordt radiografisch bediend. Op de website https://
youtu.be/BewhWRmsmp4 wordt de werking van de kraan gedemonstreerd.
Foto’s: Geert de Weger, 7-8-2021. Schema: https://www.lagerweywind.nl/climbing-crane/
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