
Redactioneel
Beste lezers

Onze eerste nieuwsbrief van 2022 verschijnt wat later in 
het jaar dan u van ons gewend bent. Ook wij als bestuur 
van NedSEK hadden te kampen met wat lichamelijk on-

gemak, maar gelukkig zijn we nu allen weer in orde, tenminste 
voor zover we denken en weten. Daarnaast waren enkelen van 
ons druk met een bijzondere uitgave die eind dit jaar moet gaan 
verschijnen, een boekske over de voormalige Losinstallatie van 
Landbouwbelang Weert. U gaat er meer over lezen in een van 
de komende edities. In dit nummer weer diverse artikeltjes, de 
meeste betreffende ons werkterrein, Nederland. Maar voor de 
in Panama residerende Herman the German maken we graag 
een uitzondering en ruimen we plaats in voor de oproep door 
een Nederlandse betrokkene. Verder besteden we aandacht 
aan de recente plaatsing van de replica van de houten stads-
kraan te Vlaardingen. Een mooi voorbeeld van herleving van 
het historisch hijsverleden waarvoor een dergelijk markante 
verschijning fraai symbool staat. We wensen deze replica een 
langer bestaan toe dan de voorganger. Een oudere kraan als 
icoon is al langer in zwang bij de herinrichting van voormalige 
industriegebieden, oude havens enz. Er is wat dat betreft wel 
zeker meer belangstelling in monumentenland en ook wel bij 
bijv. bestuurders en ontwikkelaars. Dat laatste geldt niet in het 
geval van de ontwikkelaar van het Duijvendijkterrein te Krimpen 
a/d IJssel: herplaatsing van een nabijgelegen beschikbare en 
best bijzondere kraan paste niet in de plannen. 

Tot slot maak ik u graag nog eens attent op ons nieuwe boek: 
een must voor elke kranenliefhebber. Meer informatie, inclusief 

bestelinfo, in deze Nieuwsbrief. Voor €30 inclusief porto komt u 
in het bezit van een fraai en fullcolor overzicht van de omgang 
met het kranenerfgoed in Nederland én elders plus een schets 
van de ontwikkeling van de containerkraan, erfgoed van de 
toekomst. Lest, rest, best: ik kan u nog melden dat we dit jaar 
weer een, uiteraard interessante, Kranendag te organiseren. We 
melden ons nader. Voor nu: veel lees- en kijkplezier.   

Giel van Hooff, eindredacteur

Herman the German

NedSEK krijgt gelukkig regelmatig vanuit de achterban be-
richten met tips en informatie. Zo ontvingen we een mail 
van Johan Lobs, werkzaam bij Huisman Equipment, die 

voor een karwei in Panama werkzaam was geweest. Huisman 
was daar aanwezig in combinatie met Damen Shipyards in de 
eindfase van de levering van een kraanschip aan de autoriteiten 
van het Panama kanaal (ACP). 
 (https://www.heavyliftnews.com/damen-lays-keel-for-crane-barge-7532/)

Tijdens de werkzaamheden was er een gelegenheid om de hijs-
kraan te bekijken die op dat moment nog de diensten draait: de 
Titan, alias Herman the German.  
Herman the German (crane vessel) - Wikipedia
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De kraan is gebouwd door:  
DEMAG Aktiengesellschaft, Duisburg als Schwimmkran Nr. 1 
voor de Kriegsmarine (1941–1945). 

Daarna kreeg de kraan bij de Amerikaanse marine, kenmerk 
YD 171 Floating Crane, beter bekend als Herman the German 
(1946–1994). Vervolgens in dienst bij the Panama Canal Au-
thority (1996–’heden’) als ‘Titan’.

Technische gegevens:  
 
 1  Dubbelarmskraan in Level-Luffing uitvoering. 
 2  Diesel-electrisch aangedreven. 
 3 Eigen voortstuwing (100% manoeuvreerbaarheid). 
 4  Hijscapaciteit 386 stons (± 350 ton). 
 5  Getest 425 stons (± 390 ton). 
 6  Waterverplaatsing 5000 ton (metrisch). 
 7  Max. helling met belaste kraan 4,5°, min. vrijboord 2.5’  
 (± 750mm). 
 8  Drie Diesel motoren, elk 900 PK (± 675 kW) bij  
 375 omw/min, Brandstof 144 gals (± 550 liter) per uur bij  
 100% last. Brandstof tank inhoud 1000 gals (ca. 3800 liter). 
 9  Drie hoofdgeneratoren (lucht gekoeld) elk 800 kVA 850 V /  
 50 Hz AC. 
10  Eén hulpmotor 365 PK (± 275 kW) bij 600 omw/min. 
11  Eén hulpgenerator 312 kVA, AC. 
12  Twee hulpcompressors voor het starten van de hoofdmotoren. 
13  Drie Voith-Schneider schroeven, twee achter en één op de  
 boeg, 50 – 75 omw/min. kruissnelheid 5 knots (± 9,3 km/h),  
 max. 6 knots (± 11,1 km/h). 
14  Twee hoofdhijsblokken elk 193 stons (± 175 ton), capaciteit  
 elk met 2800’ (± 840m) van 17/

8
” (± 47,6mm) draad. 

15  Hoofdhijstrommels 10’ (3048mm) diam., lengte 13’  
 (± 3962mm). 
16  2x hulphijsblokken elk 33 stons (± 30 ton) capaciteit elk  
 1558’ (± 467m) van 11/

4
” (31,75mm) draad. Elk takel haalt  

 395’  (± 118m) 13/
8
” (35mm) draad in, of 455’ (± 136m)  

 1” (25,4mm) draad uit. 
17  Eén hulphijs 11 US tons (± 10 ton) capaciteit met 1700’  
 (± 510m) draad. Takel inhaallengte 395’ (± 118m) van  
 7/

8
” (22,2mm) uithaallengte 690’ (± 207m) van 7/

8
” (22,2mm)  

 draad. 
18  Totaal gebruikte draadlengte 11681’ (± 3504m). 
19  De voortstuwingsunits kunnen met beperkte snelheid  
 werken op 2 draaiende hoofdmotoren. 
20  De kraan kan werken met 1 draaiende hoofdmotor.

Pontonafmetingen 
Lengte over pp  62,5 m 
Breedte over de spanten 33 m 
Hoogte aan de boorden   5,2 m

Hijsvermogen en vluchten 
De toelaatbare belastingen van de Hoofdhijsblokken bij ge-
meenschappelijk gebuik (met behulp van de evenaar) volgen uit 
de vluchten en bij het werken dwars op het ponton aangegeven 
vluchten van de kraan, als volgt:

350 ton hijsvermogen bij 18m vlucht over de fenderzijden 
330 ton  ,, 19m ,, ,, ,, 
300 ton  ,, 20m ,, ,, ,, 
260 ton  ,, 25m ,, ,, ,, 
200 ton  ,, 30m ,, ,, ,, 
130 ton  ,, 36m ,, ,, ,, 
100 ton  ,, 42m ,, ,, ,, 
  50 ton  ,, 48m ,, ,, ,,

Minimale vlucht    0m  over de fenderzijden

       Kraan afbeelding op de kraan. Foto: Johan Lobs
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Johan Lobs:
 
“Ik wist vooraf al dat dit een bijzondere kraan was, maar toen 
ik aan boord stapte waande ik mij echt even terug in de tijd. 
Ik kreeg een rondleiding van een man die zeker al de 80 jaar 
is gepasseerd. Deze man was betrokken bij het transport van 
deze kraan van Long Beach naar Panama en sindsdien op de 
kraan werkzaam geweest.
De kraan is gebouwd in 1941 voor de Duitse marine en na de 
oorlog door de VS meegenomen als oorlogsbuit. Bijna alles is 
nog origineel. Elektromotoren van Siemens (gemaakt onder 
dwangarbeid?), het anker met hakenkruis, de lieren, staalwerk 
(met hier en daar schade; door ingeslagen mortierscherven?) 
etc. Ik kan zelf niet beoordelen wat er wel of niet precies waar 
is van deze verhalen, maar ik heb de indruk dat het er niet ver 
naast kan zitten. Ik heb een vergelijkbaar verhaal gevonden op 
deze site; https://www.popularmechanics.com/technology/in-
frastructure/a22563978/titan-crane-herman-the-german/
Na de rondleiding vroeg ik naar de toekomstplannen van deze 
kraan. Ik was met een aantal collega- kranenbouwers dan ook 
verbijsterd toen deze beste man mij licht emotioneel vertelde 
dat hij zeer waarschijnlijk gewoon aan de sloop wordt verkocht. 
De WOII-geschiedenis leeft niet zo in Panama. Dit verhaal heeft 
mij sindsdien niet los gelaten en ik heb het gevoel dat ik op zijn 
minst een poging moet doen om dit stukje tastbare geschiede-
nis “te redden”. Een mailtje sturen naar NedSEK is daarom wel 
het minste wat ik kon doen. Ik heb geen idee of dit interessant 
is voor jullie, waarschijnlijk niet. Maar misschien hebben jullie 
wel connecties of ideeën wat ik hier verder mee zou kunnen 
doen.”



Wanneer de hoofdhijsblokken onafhankelijk (enkel) gebruikt 
worden dan mag u de opgegeven waarden bij de bijbehorende 
vlucht halveren.

175 ton hijsvermogen bij 18m vlucht over de fenderzijden 
165 ton  ,, , 19m ,, ,, ,, 
150 ton  ,,  20m ,, ,, ,, 
130 ton  ,, , 25m ,, ,, ,, 
100 ton  ,,  30m ,, ,, ,, 
  65 ton  ,, , 36m ,, ,, ,, 
  50 ton  ,,  42m ,, ,, ,, 
  25 ton  ,, , 48m ,, ,, ,,

(De waarden gelden voor de originele uitvoering op het ponton, 
de waarden na de hermontage op het oude slagschip Kearsarge 
zijn hier niet vernoemd, maar de hijscapaciteit van de kraan zelf 
is natuurlijk niet vergroot)

De drijvende kraan kwam in 1996 naar de Panamazone voor 
het verrichten van zware hijslasten aan de sluizen van het ka-
naal. Daarvoor was de kraan vanaf het einde van de Tweede 
Wereldoorlog gestationeerd bij de Long Beach Naval Shipyard, 
totdat de sluiting hiervan in 1995. Oorspronkelijk  was hij vanaf 
1941 in gebruik bij de Deutsche Kriegsmarine als “Schwimm-
kran nr. 1” op de Baltische zee, voor het werken aan U-boten. 
De kraan was er één van vier zusterschepen, twee hiervan doen 
nog steeds dienst. Het zou heel fraai zijn als er een herbestem-
ming voor de kraan gevonden zou worden.

De teloorgang  
van een Hensen Grijperwipkraan 
Hens ter Kuile

Ergens begin mei 2021 werd NedSEK gebeld door H&B 
Grondstoffen uit Krimpen a/d IJssel met de mededeling 
dat hun Hensen Grijperwipkraan op de nominatie stond om 

vervangen te worden door een nieuwe, PLM (Pulleman), kraan. 
De bewuste Hensen kraan bleek één van de weinig overgeble-
ven exemplaren in zijn soort te zijn. Met een hijsvermogen van YD-171 op de Long Beach Naval Shipyard, circa 1947-1961.   

Bron: www.navsource.org/archives/14/26171.htm.

Ex-YD-171 in commerciële dienst en hernoemd in ‘Titan’ in Gamboa, 
Panama, 18 April 2011. Bron: www.navsource.org.
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7,2 ton behoorde hij tijdens zijn werkzame leven tot de reuzen 
onder de Grijperwipkranen die doorgaans tussen de 3-4,5 ton 
konden tillen. De kraan diende oorspronkelijk als kolenkraan 
bij de Pegus energiecentrale in Utrecht, op het industrieterrein 
Lage Weide. Bij de overschakeling van kolen naar gas werd de 
kraan in 1972 verkocht en kwam in bezit van H&B Grondstoffen 
(destijds Rook Krimpen). Eigenlijk ging het om twee identieke 
kranen in één deal, de andere overgenomen Hensen kraan 
werd door Rook Krimpen in Leeuwarden opgesteld waar deze 
nog steeds in gebruik is.

De majestueuze kraan van 128 ton met een enorm cabinehuis 
ingedeeld in twee verdiepingen én vrij zeldzaam: redenen ge-
noeg voor NedSEK om een poging te doen deze kraan te be-
houden voor het nageslacht. Alle ingrediënten voor een goede 
afloop leken aanwezig, want a) H&B was bereid hieraan mee 
te werken, b) een locatie was ook al snel gevonden namelijk 
het ca. 500 meter verderop gelegen te ontwikkelen Duijvendijk 
terrein, c) een meedenkende gemeente, en d) de snelle vor-
ming van een team om dit op te pakken. Coup en Vakwerk, de 
ontwikkelaars van het Duijvendijk terrein werden gevraagd hun 
visie te geven of en hoe de Hensen kraan inpasbaar zou zijn op 
deze voormalige oudste werf van Nederland. Maar helaas, die 

kwamen met een negatief advies: fysiek moeilijk inpasbaar en 
historisch gezien nauwelijks overeenkomend met wat er vroeger 
aan hijskranen had gestaan, althans in hun visie. 

Tijd dringt
Veel tijd was er niet meer, waarop de gemeente nog het voor-
stel deed om de kraan op eigen grond te plaatsen, aan De Punt 
aan de Nieuwe Maas, nabij de stopplaats van de Waterbus. 
Een prachtlocatie maar wel op voorwaarde dat de gemeente de 
vergunning ervoor rond zou krijgen. Dat zou nooit binnen de tijd 
lukken. Dus moest voor risico van derden - immers de vergun-
ning kon niet gegarandeerd worden - een tijdelijke opslagloca-
tie gevonden worden. Ook daarin werden stappen gezet. Vanuit 
NedSEK werd de buurman op het terrein naast De Punt bena-
derd die hier aanvankelijk wel voor open stond, maar naarmate 
de tijd en de inzichten vorderderden werd het stiller en stiller. 

Op de achtergrond en als escape inventariseerde NedSEK nog 
naar mogelijke locaties buiten Krimpen a/d IJssel,  maar helaas 
bleken die niet voorhanden. Na wat aanloopproblemen voldeed 
de nieuwe PLM kraan (met e-terugwinning) uitstekend.  
De Hensen kraan stond nu dus echt in de weg, H&B had geen 
andere keus, het uur u van de sloop was aangebroken. Het 
lokale sloopbedrijf Struijk ging, met Mammoet als onderaanne-
mer, dinsdag 22 maart jongstleden aan de slag. Twee tot drie 
dagen waren er voor de sloopklus gereserveerd, alles werd 
op de kade verschrot met een zware knijpkraan en daarna via 
wegtransport afgevoerd. Enkele onderdelen zoals de beide 
hijsmotoren, de grijper en de draadschijven op de kop van de 
giek werden gespaard ten behoeve van van de andere identie-
ke Hensen grijperwipkraan op de H&B locatie in Leeuwarden! 
Hopelijk kunnen we die, en daar moeten we wederom ons 
stinkende best voor doen, in de toekomst wél ergens een mooie 
plek geven. Bijgaand nog een foto van het sloopproces. 

De Hensen kraan in vol bedrijf zoals eind 2021 nog in gebruik bij 
H&B. Foto: H&B. 

De gloednieuwe Hensen kraan in actie als kolenkraan bij de Pegus 
Energiecentrale Utrecht aan de Lage Weide; 1959. 
Foto: M.A.J. van Bommel, collectie Het Utrechts Archief.

4



Reconstructie  
Stadskraan Vlaardingen

Op donderdag 24 maart is de nieuwe Stadskraan aan de 
Westhavenkade officieel in gebruik genomen. De feeste-
lijkheden gingen gepaard met een fraaie acrobatenshow.

De stadskraan te Vlaardingen kent een lange geschiedenis. 
Mogelijk beschikte de stad in 1574 al over een kraan om met 
name zware lasten als de masten van de vracht- en visser-
ijschepen in- en uit te kunnen takelen. Maar in de bewaard 
gebleven stadsrekeningen van 1573 en 1625 is er niets over 
te vinden. Wel vermelden de analen het vervangen van houten 
kranen in de jaren 1643, 1715, 1749, 1815 en 1858.  
De nieuwe houten kraan van 1858 was een noodgreep: de bij 
de Deventer ijzergieterij Nering BögeI bestelden ijzeren kraan 
bleek niet op tijd leverbaar. In 1887 bleek ook deze houten 
kraan door verrotting onbruikbaar te zijn doch werd hersteld. In 
1909 verrees de eerste ijzeren Stadskraan, aan de Westhaven-
kade, een product van Stork dat bij beproeving ruimschoots de 
6 ton hijsvermogen leverde en wel een last van 10 ton hees. 

Deze openbare voorziening werd steeds minder gebruikt en 
kreeg in 1939 een particuliere herbestemming. De kraan werd 
verplaatst naar de werf van De Jong aan de Hoflaan en fun-
geerde daar tot 1968. In de jaren negentig van de vorige eeuw 
nam een aantal lokale ondernemers het initiatief om de 16 
meter hoge historische houten kraan uit 1858 weer te herbou-
wen aan de Westkadehaven, nabij het Visserijmuseum en de 
Museumhaven daar. De replica die in 1996 verrees moest om 
dezelfde redenen als haar voorgangers, schimmel en houtrot, 
en om veiligheidsredenen in 2013 worden ontmanteld.  

Tijdens een overleg van de erfgoedtafel Trekvaarten in mei 
2018 is het idee ontstaan om met medewerking van de afdeling 
monumenten van de gemeente bij de Provincie Zuid-Holland 
een aanvraag te doen voor de heroprichting van de Stadskraan. 
Na toezegging van de Provincie Zuid-Holland in september van 
hetzelfde jaar zijn er diverse andere fondsen benaderd. Een en 
ander had de oprichting van de Stichting Stadskraan Vlaardin-
gen tot gevolg met als resultaat de wederopstanding van een 
icoon van Vlaardingen als haven- en visserijstad.

Een tekening van het zijaanzicht van de stadskraan in Vlaardingen. 
De lengte over alles is 16,82 meter, de hoogte vanaf maaiveld be-
draagt 15,91 meter, de diepte van de fundatieput is 1,8 meter en de 
gekeurde hijslast bedraagt 2000 kg. Tekening: stadskraanvlaardingen.

 
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 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’.
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

De gereconstrueerde Vlaardingse stadskraan op 24 maart 2022. 
Foto: Helmig Kleerebezem.

 
Kranendag 2022 

“Noteer de datum!” 

Het kan weer! Kranendag 2022 gaat plaatsvinden op

vrijdag 19 augustus 2022. 

Het globale programma ziet er als volgt uit: We bezoeken 
‘s ochtends de werf IHC te Krimpen a/d IJssel. Daar is van 
alles te zien maar onze aandacht zal vooral gericht zijn 
op de beide 120 tons Bailey bovenloopkranen naast de 
half-portaalkranen (ook Bailey) in de grootste overdekte 
scheepsbouwloods van Europa. Verder is dan nog de Hen-
sen 60 tons torenkraan op het buitenterrein. En als extra 
krijgen we de afrondende werkzaamheden te zien van het 
baggerschip dat 2 september te water wordt gelaten. Hier-
over worden we uitgebreid geïnformeerd. 

Details en verdere invulling van de middag volgen nog, 
houdt de datum vast vrij want het wordt een zeer interes-
sante dag!!!
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Met haken en ogen  

Een nieuw boek over hijskranen. Onze nieuwste uitgave bevat gro-
tendeels een verslaglegging van de studiemiddag op 14 november 
2018 bij de Rijksdienst voor het Cultureel  Erfgoed in Amersfoort  
die was gewijd aan de conservering en restauratie en het on-
derhoud en hergebruik van het kranenerfgoed.  
Het was een hele klus om de gesproken lezingen om te zetten 
in leesbare verhalen. Er is veel gevergd van het inzicht én de 
tijd van de bestuursleden van NedSEK. Maar naar onze mening 
is het resultaat dan ook de moeite waard.  
 

Die studiemiddag in november 2018 ging om de restauratie-
praktijk, kansen voor kranen en inspiratie voor hergebruik van 
hijskranen alsmede de betekenis van de toegevoegde waarde 
ervan voor zijn omgeving. Sinds de studiemiddag zijn de grijper-
losbruggen in Vlaardingen gesloopt.  
 

De geschiedenis van deze kranen heeft ons een interessant 
verhaal van Prof. J.C. Rijsenbrij opgeleverd over de ontwikkeling  

 
Oplage, Kosten en Bestelwijze:

De oplage van dit mooi vormgegeven boek is beperkt/klein. Omdat wij al twee jaar geen kra-
nendagen of  andere activiteiten hebben kunnen organiseren hebben wij besloten een deel 
van onze financiële reserves in dit boek te steken. Zo hebben wij de prijs acceptabel kunnen 
houden. 

Prijs:

Het boek kost € 25,-- + € 5,-- verzendkosten.  
Donateurs van NedSEK betalen € 20,-- + € 5,-- verzendkosten.  
Dit is de prijs voor verzending binnen Nederland. 
Voor het buitenland bedragen de verzendkosten € 10,00 of meer. Een en ander afhankelijk 
naar welk land het boek gestuurd moet worden.

Bestelwijze:

Het boek Erfgoed met Haken en Ogen is te bestellen bij gjacobs2@wxs.nl onder vermelding 
van naam- en adresgegevens. 

Ons bankrekeningnummer is:  NL53ABNA0620094222 

Praktische gegevens:  Omvang 100 pagina’s, full-color, gebonden in harde kaft.

De twee grijper losbruggen van de Rotterdam Bulk Terminal (RBT) in de Vulcaanhaven in 
Vlaardingen-Oost nog in volle actie. De kenmerkende kat met grijper is bij beide goed te zien. 
Foto: Archief RTB.

van de containerkranen. Een boeiend verhaal in deze tijd van 
haperende transportketens en files van containerschepen voor 
de kusten van China en Californië.  
 

Zowel Gent als Hamburg tonen ons wat hergebruikte kranen 
voor oude havenbekkens kunnen betekenen. Het vraagt om be-
vlogen mensen; vrijwilligers, historici, technici en bestuurders. 
Ook ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen zoals het 
verhaal over kranen als logiesmogelijkheid en als beeldbepa-
lend monument laat zien.  
 

Op veel plaatsen zitten bestuurders en projectontwikkelaars met 
de handen in het haar wanneer het gaat om het erfgoed van 
hijskranen. Met dit boek hopen wij hen en anderen enthousiast 
te maken voor het erfgoed van kranen.  
 
Het is een ingewikkelde categorie erfgoed, maar creatieve 
mensen hebben mooie oplossingen bedacht voor dit erfgoed 
met haken en ogen. Wij hopen dat dit boek een inspiratiebron is 
voor de omgang met het erfgoed van kranen.
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