Erfgoed Kranen
Mebin Grijperkraan
P.M. Duyvis 4 tons Grijperkraan van de Mebin in Amsterdam Noord:
Door: Gerard Jacobs
Rev.: 0 (concept)
Historie van de kraan:
In 1957 kreeg de firma P.M. Duyvis uit Koog aan de Zaan van de Papierfabriek Van Gelder &
Zn. in Velzen, de opdracht tot het leveren van een Grijperkraan voor het lossen van kolen
bestemd voor de nieuw te bouwen energie centrale van de fabriek. De kolen werden in Velzen per schip aangevoerd en door de kraan via een trechter overgeslagen op een transportband, om te worden opgeslagen bij het ketelhuis van de centrale. De transportbandinstallatie
werd ook door P.M. Duyvis geleverd en was zo’n 300 meter lang.

De kraan in actie bij Van Gelder & Zn. te Velzen. (Foto: P.M. Duyvis)

De kraan in bedrijf. (Foto: P.M. Duyvis)
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De kraan stond ongeveer op de plaats waar nu de Rijkspont zijn aanlegsteiger heeft en waar
vroeger de spoorlijn over het Noordzeekanaal ging via de befaamde draaibrug.
De kraan is in grote delen vanuit Koog aan de Zaan per schip naar Velzen vervoerd en daar
verder afgebouwd. Omdat de gehele kraanconstructie geklonken is, moest er ook in Velzen
nog geklonken worden, zodat er voor de montage aardig wat mensen op karwei moesten.
Omdat de kraan uitsluitend voor de overslag van kolen bestemd was, stond hij op een vaste
plaats, de zwenkrand was direct op een betonnen fundatie geplaatst.
In 1969 werd de kraan verkocht aan de firma Van Baarsen, die hem ging gebruiken voor de
overslag van zand & grind bij de betonfabriek aan het Zijkanaal I in Amsterdam Noord. Omdat de kraan het goed rechtsreeks op het terrein moest lossen was het nodig om de kraan
verrijdbaar te maken. Er kwam een gelast portaal met electrisch aangedreven wielstellen en
de originele zwenkrand werd boven op het portaal bevestigd. Origineel werd de kraan door
500 Volt gelijkstroom gevoed en daarom werd er ten behoeve van de voeding van de kraan
een trafo-gelijkrichter geplaatst van 380 V 3 ph / 500 V gelijkstroom, zodat de kraan zelf origineel bleef, het nieuwe rijwerk werd direct door de 380 V draaistroom gevoed. P.M. Duyvis
was niet betrokken bij de verplaatsing, het portaal en de aanpassingen.

De kraan bij de Mebin. (Foto’s: Gerrit Agterhof)
In 1977 kocht de Mebin de betonfabriek exclusief de schepen en de kraan, deze werden in
1982 overgenomen. Totdat de fabriek gesloopt werd in 2008, is de kraan continue in bedrijf
geweest met slechts enkele aanpassingen in de besturing om deze wat lichter en eenvoudiger te maken, dit hield in dat de originele differentiaalschakelaar voor het regelen van het
openen en sluiten van de grijper, vervangen werd door een electronische besturing.
Door de enorme hoeveelheid bouwactiviteiten in de omtrek was de werkdruk voor de kraan
erg groot, de schepen voeren af- en aan en om verstopping van het kanaal te voorkomen,
werden er lange dagen gemaakt en het kwam voor dat er wel 10.000 ton / week overgeslagen werd. Dat de kraan van oerdegelijke kwaliteit is bewijst wel het feit dat de maximaal zekerheid tot wel 50% opgeschroefd werd om de grijper uit het natte zand te kunnen trekken.
De aanvoerroute van het zand was vaak zo kort dat het water geen gelegenheid had om uit
te zakken en werd daardoor heel zwaar.
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Na de sloop van de betonfabriek is de kraan door de Gemeente Amsterdam (Stadsdeel
Noord) gekocht en gedeeltelijk gedemonteerd in portaal, machinehuis, toren en giek en licht
momenteel in de nieuwbouw wijk De Bongerd te wachten op een nieuw leven.
In de nieuwbouwplannen van de wijk is de kraan opgenomen als monument ter herinnering
aan de vroegere bedrijvigheid aldaar en het is de intentie om de kraan op ongeveer de originele locatie langs het Zijkanaal I op te stellen.
Algemene omschrijving van de kraan:
De kraan bestaat in principe uit:
1. Portaal met zwenkrand, toegevoegd na de verplaatsing uit Velzen, deze is niet door
P.M. Duyvis geleverd.
2. Het Machinehuis met het onderstuk van de Toren en de bedienigscabine.
3. De Toren.
4. De Giek.

Portaal poten met wielstellen en aandrijving en Koningsspil met zwenkrand. (Foto’s: GJ)

Machinehuis, onderkant Toren, cabine en aandrijftandwiel voor het Topwerk. (Foto’s: GJ)
Het totaal gewicht van de kraan is ca. 104 ton.
De maximum hijscapaciteit is nominaal 4 ton op een radius van (ca.) 25 m, voor het lichten
van de grijper met nat zand was echter vaak meer trekkracht nodig en werd de electrische
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motor zekering opgeschroefd tot 5 ton en soms tot 6 ton. Hiervoor moet ook de maximaal
begrenzing die zich bevindt in het schijvenblok boven in de Toren opgeschroefd worden.
De kraan is ontworpen voor een 4-draads grijper met een inhoud van ca. 2200 liter.
Het Grijperlierwerk bevat twee gelijkstroom motoren, tandwieloverbrengingen en twee draad
trommels, de kop- en de sluit trommel, ieder geschikt voor het opwikkelen van twee draden
ieder in één laag. Met de ene trommel wordt de kop van de grijper gehesen en met de ander
wordt de grijper geopend of gesloten. Bij het hijsen werken beide trommels gelijk, bij het sluiten van de grijper wikkelt de sluittrommel de draden op en bij het openen af. Bij gelijktijdig
hijsen of vieren van de grijper en tegelijkertijd openen of sluiten werken de trommels onafhankelijk van elkaar. Het verschil (de max. open en dicht stand van de grijper) wordt geregeld door de differentiaal schakelaar. Eerst was deze mechanisch/electrisch later is deze
vervangen door een electronische versie geïntegreerd in een nieuwe electronische besturing.
Het toppen (of wippen) van de giek geschiedt door middel van een electromotor met tandwieloverbrenging die de centrale as aandrijft waaraan aan weerskanten van het machinehuis
een rondsel zit die elk een kruk-drijfstang mechaniek aan drijft. Door de hoge toren wordt de
hijsdraad gecompenseerd, waardoor de grijper tijdens het verstellen van de giek niet in
hoogte verplaatst en dus alleen een (nagenoeg) horizontale lastlijn heeft, hierdoor behoeft,
tijdens het op- of aftoppen dus geen energie toe of afgevoerd te worden en daar de giek door
de gewichten achter het draaipunt ook uitgebalanceerd is, het zwaartepunt zit ter hoogte van
het draaipunt, behoeft alleen maar de wrijving van de aandrijving, gieklagering, weerstand
van de draden in de schijven en de lagers in de draadschijven overwonnen te worden en natuurlijk de massa-traagheid bij het aanzetten en stoppen. De krukdrijfstang constructie heeft
nog het voordeel dat de eindstanden van de giek automatisch begrensd zijn en tevens dat de
beweging van de giek, bij gelijkblijvende motorsnelheid, vanzelf afgeremd wordt.
De motorsnelheid wordt door voorschakel weerstanden geregeld en ook het afremmen als
de grijper gevierd wordt, geschiedt via weerstanden waardoor de energie in warmte omgezet
wordt en verspreid in de omgeving.
Het zwenkwerk van de kraan bestaat uit de zwenkrand en de aandrijving. De zwenkrand bevat een cirkelvormige rail met een pennenrand en een Koningsspil (zie bovenstaande foto).
De kraan draait op 4 wielen die op de rail rijden en wordt aangedreven door een gelijkstroommotor met vertragingskast en de bonkelaar die in de pennenrand grijpt. De vertragingskast heeft een ingebouwde slipkoppeling om schade aan de aandrijving bij het aanzetten en afremmen te voorkomen.

Twee zwenkwielen aan de voorzijde met wielbreuksteunen. (Foto: GJ)
. Omdat de kraan horizontaal staat en door het extra contragewicht achterin de kraan goed
uitgebalanceerd is, behoeft uitsluitend de weerstand en de massa-traagheidskrachten overwonnen worden, de massa-traagheid zorgt voor hoge aanloopkrachten als er te schielijk gestart dan wel geremd wordt.
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Om het kantelen van de kraan (of voorover kiepen) over de zwenkwielen te voorkomen is
achterin het machinehuis een extra ballast geplaatst, deze zorgt dat het zwaartepunt van de
draaiende kraan, zowel bij lege grijper en geheel opgetopte giek, als bij volle grijper op max.
radius, ruim binnen de omtrek van de zwenkwielen valt. De Koningsspil is in principe voor de
centreering van de kraan en heeft als zekerheid bovenop een contramoer mocht de kraan
door bijvoorbeeld overbelasting toch willen kantelen.
De rijaandrijving is van een recentere datum, hierbij worden de wielen rechtstreeks door een
opsteekmotorreductor aangedreven, elke bogie heeft één aandrijving op een wiel zodat 50%
van de wielen aangedreven wordt. Als de kraan goed opgesteld is dan behoeft hij niet te rijden tijdens een lastcyclus, alleen om het schip regelmatig te lossen over de gehele lengte,
dit is natuurlijk afhankelijk van waar het goed op het terrein gestort moet worden, bovendien
is het is ook mogelijk om het schip te verhalen als dit praktischer is.

Rijaandrijving, opsteekmotorreductor op de wielas. (Foto: GJ)
De rijwerkmotoren worden door het 380 Volt net gevoed en worden direct ingeschakeld, de
motorreductoren zijn zo geconstrueerd dat zij toch een gelijkmatige aanloopkarakteristiek
hebben, bovendien worden de zwaarste stoten voor een deel opgevangen door de momentsteun met rubberdempers (zie bovenstaande foto). Iedere motor heeft ook een aangebouwde veerbelaste-electrisch gelichte platenrem die invalt als de kraan stilstaat. Als stormverankering is een separate voorziening getroffen, omdat de normale bedrijfsremmen niet voldoende zijn om de winddruk op te vangen en ook is het niet denkbeeldit dat de wielen gaan
slippen over de rail. Aan de kop van de bogies (wielstellen) zitten rubberbuffers die tegen
eindaanslagen op de rail gedrukt worden, normaal zullen echter eerst de rij-eindschakelaars
de motoren uitschakelen. Voor de electrische voeding van de kraan is een automatische kabelhaspel op het portaal geïnstalleerd.
P.M. Duyvis Koog a/d Zaan
Machinefabriek P.M. Duyvis & Co.
De fabricage van kranen maakte naast de liften in de begintijd een behoorlijk deel uit van het
leveringspakket, maar over het geheel genomen was de machinefabriek behoorlijk universeel.
De machinefabriek P.M. Duyvis in Koog aan de Zaan is in 1885 gesticht door P.M. Duyvis,
afgestudeerd in Delft werktuigbouw. Hij trad na zijn studie in dienst van de Hollandse Yzeren
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Spoorwegmaatschappij en bezocht o.a. de Borsig locomotievenfabriek in Berlijn. Door ziekte
werd hij afgekeurd voor het werk bij de spoorwegen en uiteindelijk in 1882 trad hij in dienst
van Gebr. Stork in Hengelo. Met D.W. Stork ontwikkelde hij het plan om in de Zaanstreek
een machinefabriek te stichten, een werkplaats waar stoommachines gerepareerd konden
worden, deze kreeg in eerste instantie de naam “Twente”. Al snel ging deze ook werktuigen
leveren zoals pelstoelen, kollergangen en hijswerktuigen. Het scala aan producten werd
steeds groter: zaagramen, hydraulische oliepersen, kapokpersen, hijswerktuigen, “orkanen” (
drooginrichtingen) , liften, elevatoren, bruggen, metaalpersen, inpakmachines en cacaopersen. De fabriek werd in fasen steeds verder uitgebreid. In 1930 werd het fabrieksterrein aanzienlijk vergroot door het dempen van een stuk van de Zaan. Op de nieuwe kade werd de
reeds jaren aanwezige Fairbairn kraan geplaatst en die staat er nu nog.
Bovenloopkranen voerden wel de boventoon maar ook wipkranen
De fabricage van kranen is omstreeks 1980 gestopt, alleen onderdelen werden nog vervaardigd en reparaties verricht aan de reeds geleverde kranen. Ook de liftenbouw is eind jaren
’90 overgegaan naar Otis en nu is P.M. Duyvis nog hoofdzakelijk fabrikant van procesapparatuur in de cacao-industrie in samenwerking met de firma Wiener, van oudsher bekend in
deze wereld.
http://www.pmduyvis.nl
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Waarderingscriteria
Opmerking; De Italic tekst is de originele
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor de waardering van bouwkunst. Daarmee kunnen de monumentale waarden van een gebouw helder en
eenduidig vastgesteld worden. De waardering speelt een leidende rol bij de aanwijzing van
een gebouw als monument en bij het wijzigen van het beschermde gebouw. De waardering
is gebaseerd op vijf hoofdcriteria die zijn onder verdeeld in subcriteria. De grondslagen van
de waardering van het gebouwde erfgoed liggen in de domeinen van kunst en geschiedenis.
Maar de daarnaast spelen ook geestelijke, geografische, sociaal-economische, bestuurlijke
en technische ontwikkelingen een rol in de waardering, naast gaafheid en zeldzaamheid. Ieder monument heeft een eigen palet van waarden.
Omdat het hier een werktuigbouwkundige constructie betreft zullen enige termen aangepast
worden, zoals voor object/complex “kraan”.

<Giek met draadschijven,
draad en Grijper
Compensatie toren met
draadschijven

Bedieningscabine
<Machinehuis met lierwerken, top- en zwenkwerk
<Zwenkrand
<Portaal
<Rail met wielstellen

Principe schets (niet op
schaal).
I.

Cultuurhistorische waarden
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1. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een ) culturele, sociaaleconomische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en);
Het type kraan is een Wipkraan welke vorm na de introductie in het tweede decennium van de 20e eeuw, veel gebruikt werd voor het verrichten van overslag in havens
voor de verhandeling van bulk- en stukgoed. Deze kraan is uitgerust met een Grijperlierwerk, maar zou, door middel van een juk voorzien van een haak, ook dienst kunnen doen voor stukgoed.
De Wipkraan is een verbetering van de Draaikraan, die een niet verstelbare giek had.
Bij dit type kraan kan ook de vlucht (radius) onder last versteld worden en is zodanig
geconstrueerd dat de kraan snel kan werken met een minimum aan energie, wat bij
goederenoverslag de grootste vereiste is.
Waar in vroeger jaren schepen nog met de hand of met lichte hulpmiddelen gelost of
geladen werden, zijn nu door de toename van de hoeveelheid goederen in de 20e
eeuw, kranen onontbeerlijk, mede ook door de zwaardere eisen met betrekking tot de
maximum toegestane last die een sjouwer mocht tillen en het afnemende animo voor
dit werk. Een kraan werd voor een overslagbedrijf van levensbelang en de Wipkraan
is voor zulk een bedrijf één van de meest geschikte types. Door de speciale constructie zijn ze echter niet goedkoop. Van belang zijn het hijs-, top en het zwenkwerk, het
rijden is van minder belang als de kraan zodanig gepositioneerd wordt, dat alleen
door het zwenken en toppen van de kraan het schip en het opslagterrein kunnen
worden bereikt en daarom werden sommige kranen ook wel vast op een sokkel geplaatst, zoals op de eerste werklocatie van de kraan in Velzen. Opvallend is de hoog
geplaatste bedieningscabine, zodat de machinist een goed zicht heeft in het ruim van
het schip.
2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
Vanwege de vorm van de kraan ziet men van verre dat er een overslagbedrijf aanwezig is.
3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of
typologische ontwikkeling(en);
De vorm van de kraan is door zijn bijzondere constructie buitengewoon geschikt voor
de overslag van stortgoederen met een groot bereik van binnenvaartschip of dekschuit naar de wal bestrijkt hij een groot gebied. Gezien de aard van het bedrijf, zowel
in Velzen als in Amsterdam-Noord vond overslag van de wal naar het schip niet of
nauwelijks plaats.
De ontwikkeling van de Wipkraan stamt van na de eeuwwisseling van de 19e en 20e
eeuw en heeft in feite gelijke tred gehouden met komst van grotere schepen en de
toename van de hoeveelheid goederen, vooral vanuit de voormalige koloniën. De
overslag voor zand & grind ten behoeve van de enorme na-oorlogse huizenbouw profiteerde mee van de ontwikkeling in de kranen. Door de kranen konden de goederen
op een pallet geplaatst worden of opgepakt, of met een grijper en dan in één keer van
boord gehesen, waarna op de kade of het terrein de goederen verder werden getransporteerd, zoals door de transportband in Velzen of het interne transport in de
betonfabriek in Amsterdam-Noord.
Plaatstaal (of eerst ijzer) was al geruime tijd verkrijgbaar in vele diktes en afmetingen,
maar voor profielen moest het ijzer of staal eerst van voldoende kwaliteit zijn om het
te kunnen walsen en vervolgens moesten er voldoende profielwalsen ontwikkeld en
beschikbaar komen. Voor die tijd was men afhankelijk van gietijzer in de vorm van
plaat of complete gietstukken, waarbij het probleem van de brosheid en het weinig of
niet bestand zijn tegen trekspanningen veel om de hoek kwam kijken, waardoor de
mogelijke overspanningen of bereik van de kranen nogal klein bleven, kenmerkend
hiervoor zijn bijvoorbeeld de “Fairbairn” kranen waarvan er nog enkele in Nederland
aanwezig zijn.
Met het beschikbaar komen van kwalitatief goede staalprofielen in het begin van de
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20e eeuw ontstond de mogelijkheid om het portaal (hier later aangebracht), de
zwenkvloer en de giek als een vakwerkconstructie samen te stellen. De delen werden
daarbij door klinken aan elkaar verbonden. Met het klinken hadden bijv. de scheepswerven al ruimschoots ervaring en het was zo dat voor WOII iedere scheepwerf ook
kranen bouwde, zoals de Schelde in Vlissingen en Verschure in Amsterdam en een
aantal kraanbouwers ook schepen, zoals Conrad in Haarlem en Gusto in Schiedam.
De vorm en grootte van de kranen hebben dus gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het ijzer en staal, zoals de constructie en vorm van de giek, omdat het
materiaal daar geplaatst kon worden waar het in verband met de belasting nodig was,
is deze relatief licht van constructie.
Eind 19e eeuw kwamen de eerste kranen met een vaste giek, deze hebben het nadeel dat obstakels moeilijk te omzeilen zijn, anders dan door de kraan te verrijden. Er
zijn nog tussenvormen geweest met alleen onbelast verstelbare gieken, veel doorgang vonden deze niet behalve bij kranen die bij een kleinere radius meer last konden tillen en de giekverstelling dus geen onderdeel was van de kraancyclus. De
overgang naar de Topdraaikranen, ofwel Wipkranen, waarbij de vluchtverstelling onder last wel mogelijk was en ook een horizontale lastweg verkregen werd, was voor
de snellere overslag heel belangrijker.
4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
Een energie centrale, zoals in Velzen, maar ook een betonfabriek en dus ook de
daarbij behorende kranen vormden een zeer belangrijke schakel in het voldoen aan
de vraag naar meer energie en woonruimte. Overslagbedrijven die zorgden voor het
goederentransport, vooral waar het de doorvoer naar het achterland betrof droegen
daarmee bij aan de toenemende welvaart in ons land. Alle goederen die los of in balen, pallets of vaten werden vervoerd konden met de kranen worden gehesen. Met
deze kraan in eerste instantie kolen in Velzen en later zand & grind in AmsterdamNoord.
5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
De kraan is één van de laatste objecten die getuigt van de vele grote bouwactiviteiten
in Amsterdam-Noord en die zo de herinnering hoog houdt aan de plaats waar gewerkt werd aan de huisvesting voor zovele Amsterdammers die vanuit de verouderde
binnenstad, hun nieuwe thuis verkregen en waardoor de kraan ook onlosmakelijk met
dit deel van de stad verbonden is.
II. Architectuur- en kunsthistorische waarden
1. Bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur
en/of bouwtechniek;
Dit type kraan werd veel gebruikt bij overslagbedrijven door het gehele land. Omdat
er veel vraag naar was had ook vrijwel iedere kranenbouwer in Nederland van vóór
WOII, maar ook daarna een dergelijk type in het leveringsprogramma, in die tijd waren dat o.a. Figee, Stork-Hijsch, Gebr. Klinkenberg en P.M. Duyvis.
Het overslaan van stortgoed van uit een schip naar de wal en v.v., was al eeuwenlang
een bekend verschijnsel in de Nederlanden, Import & Export. Plaatsen als Dordrecht,
Rotterdam en Amsterdam waren van oudsher van belang. Door de toename van
goederen uit de voormalige koloniën nam vooral de overslag in Amsterdam toe, maar
ook in Rotterdam, wat ten koste ging van Dordrecht. Zand & grind en kolen werden
veelal uit het achterland gehaald en met schepen of per spoor naar de plaats van bestemming gebracht. Toen de techniek beschikbaar kwam werden er op steeds meer
en meer plaatsen kranen geïnstalleerd waardoor de overslag verbeterd werd. Voor
die tijd werd alle transport veelal handmatig verricht..
De kraan heeft vier aandrijffuncties; Grijperwerk (Hijsen/Vieren en Openen/Sluiten),
Toppen, Zwenken en Kraanrijden.
Bij deze kraan worden het grijperlierwerk, topwerk en zwenkwerk aangedreven door
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Gelijkstroommotoren waarbij de draairichting en snelheid via weerstanden wordt geregeld door de controllers in de bestuurderscabine. Het rijwerk is pas toen de kraan in
Amsterdam-Noord geïnstalleerd werd aangebracht en wordt door draaistroommotoren aangedreven. Alle bewegingen kunnen in principe gelijktijdig plaatsvinden. In eerste instantie kwam de electrische voeding in Velzen vanaf een lokaal 500 Volt Gelijkstoom net, later in Amsterdam-Noord vanaf het openbare net van 380 Volt draaistroom, zodat een transformato/gelijkrichter nodig was om de bestaande electrische
installatie te voeden.
2. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar;
De kraan is in z’n geheel (behalve het portaal) door P.M. Duyvis getekend en gefabriceerd. De kraan is in 1957 gebouwd en hoewel het electrisch booglassen al geruime
tijd, ook door P.M. Duyvis, toegepast werd, is de gehele kraan uitgevoerd als klinkconstructie. Een overslag kraan als deze dient volgens de toen geldende norm
N1018, geschikt te zijn voor minimaal 2 miljoen lastspelen en dat vraagt veel van de
vermoeiingssterkte, zodat er veel op de details gelet moet worden. In die tijd was de
kennis van de vermoeiingssterkte van lasconstructies nog niet groot (deze waren wel
in het voorontwerp van 1940, maar niet in de uiteindelijke norm van 1946 opgenomen), het zal daarom zijn dat de kraan nog als klinkconstructie is vervaardigd. Om
dezelfde redenen werden veel bruggen nog lange tijd niet gelast maar geklonken of
zelfs gebout. Het later toegepast portaal is wel geheel gelast.
3. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van
het ontwerp;
n.v.t.
4. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst;
n.v.t.
5. Belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en
interieur(onderdelen).
n.v.t.
III. Situationele en ensemblewaarden
1. Betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
Waar een Wipkraan staat zijn (of waren) er (continue) overslag activiteiten.
2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn
omgeving;
De aanwezigheid van de kraan en zijn dynamisch gedrag is een kenmerk voor zijn
omgeving.
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk,
stad of streek;
De kraan heeft een belangrijke functie vervuld bij de bouw van Amsterdam-Noord,
waardoor de kraan hieraan een blijvende herinnering vormt.
3. a. Bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de
bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de
daarbij behorende groen voorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of
archeologie;
n.v.t.
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b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/
voorzieningen.
n.v.t.
IV. Gaafheid en herkenbaarheid
1. Belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van ex- en/of interieur;
Velen zullen de kraan herkennen als onderdeel van de vroegere activiteiten en dat
doorgeven aan volgende generaties.
2. Belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve
gaafheid;
De constructie van de kraan is typisch voor zijn (vroegere) activiteiten, dat er een
duurder model kraan aanwezig was, gaf aan dat continuïteit en snelheid van groot
belang waren.
3. Belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
De constructie van de kraan is kenmerkend voor de oorspronkelijke functie en teken
van hoogwaardig werk.
4. Belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende
historische bouw en/of gebruiksfasen;.
n.v.t.
5. Belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen,, hekwerken,
tuinaanleg e.d.);
n.v.t.
6. Belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van
de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
n.v.t.
V. Zeldzaamheid
1. Belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;.
Er zijn nog vele (actieve) Wipkranen in het land, niet meer of weinig bij betonfabrieken, omdat deze nu veelal gewone Draaikranen of Derrickkranen aanschaffen (Derrickkranen kunnen wel toppen maar hebben geen horizontale lastlijn). De meeste
Wipkranen staan (nog) in havens door het hele land, maar omdat ook dit type kranen
niet meer gebouwd wordt, worden ze wel zeldzamer. Zeker voor P.M. Duyvis zal deze
kraan één van de laatste, en wellicht dé laatste zijn die overgebleven is. Als vrijwel
alle kranen uit dat tijdsgewricht, heeft deze kraan de zo typische combinatie van staal
en hout in het machinehuis en de cabine. Ook de zwenkrand met zijn koningsspil,
zwenkwielen en pennenbaan is bij de recentere kranen vervangen door een draaikranslager.
2. Uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie
tot één of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten.
Door het verdwijnen van de stukgoed en de komst van de container is de stapelmarkt
vrijwel geheel verdwenen en ook de Wipkraan in de havens. De overslag van stortgoed vindt alleen nog plaats in grote terminals met enorme drijvende kranen of losBlad 11 van 13
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bruggen van veel grotere capaciteit tot wel 50 ton.
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Literatuur:
P.M. Duyvis archief (GJ)
Speciale dank aan:
- Gerrit Agterhof (voormalig kraandrijver op de kraan)
- Hans de Vries (voormalig technische dienst medewerker Mebin en ex Conrad-Stork)
- Zeger Kuiken (ex P.M. Duyvis en archivaris bij P.M. Duyvis)
Bron waardeoordeel, origineel van de waardecriteria: Bijlage ! van RCE
De auteur is lid van het kranenproject voortgekomen uit de CEIJeS van de Vereniging Bouwen met Staal met als doel de inventarisatie van de kranenbouw in Nederland en behoud
van het nog bestaande kranenpark. Zie www.kranenprojekt.nl
Het jaar 2015 is door E-FAITH uitgeroepen als jaar van het “Industrieel Erfgoed” en het is de
intentie van het kranenproject om zich als Erfgoed Kranen te profileren met speciale aandacht voor de Europese kranenbouwers met de nog de kraanarchieven en de nog bestaande
historische kranen. Zie: www.e-faith.org
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