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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van .
de havenkraan 410 KD in Antwerpen
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG.OED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van . de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1 °;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2017 tot voorlopige bescherming als monument
van de havenkraan 410 KD in Antwerpen;
·
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 1 april 2017 tot en met 1 mei 2017 en
waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het
beschermingsdossier, de erfgoedwaarde van de havenkraan 410 KD aantoont;
Overwegende dat de havenkraan 410 KD historische waarde bezit die als volgt wordt
gemotiveerd:
·
In de Antwerpse haven worden jaarlijks meer dan 200 miljoen ton goederen behandeld. De
kranen zijn van het allergrootste belang in de snelle overslag van de goederen die in de haven
worden aangevoerd. Ze vormen een essentieel onderdeel van de haveninfrastructuur. De
sterke uitbreiding van het stukgoederenverkeer in de haven noopte de Belgische regering om
een tienjarenplan op te stellen. Tussen 1956 en 1965 werd de havenoppervlakte verdubbeld
en voor een moderne kaaiuitrusting gezorgd. De kranen v·an de reeksen KA, KB en KD werden
aan het begin van de jaren 1960 opgesteld . Ze werden in het kader van het tienjarenplan
gefinancierd door de stad Antwerpen en de Belgische overheid. De kranen van de KA-, KBen KD - reeks hebben ongeveer 43 jaar gediend in de haven tot in 2003. Aldus heeft de 410
KD een historische waarde in het documenteren van de sterke groei van de Antwerpse haven;
Overwegende dat de havenkraan 410 KD als monument industrieel-archeologische waarde
bezit die als volgt wordt gemotiveerd:
De 4 10 KD is het en ige bewaa rde exemplaar van de tweeëntwintig kranen die aan het begin
van de jaren 1960 werden geleverd door het consortium van Belgische bedrijven bestaande
uit de Boomse Metaalwerken en ACEC (Ateliers de Construction Electriques de Charleroi) . De
nieuwe kranen kenden in de jaren 1950 een ontwikkeling van zware mastodonten tot ranke
reuzen. Eenentwintig kranen van de Boomse Metaalwerken kregen aanvankelijk het kenteken
KB en konden een last van 5 ton laden en lossen. Ze kregen een nummer van 406 tot 426 .
Late r werd en achttien van de KB-kranen aangepast zodat ze een last tot 6 ton kon den · lad en
en lossen. Deze achttien exemplaren kregen het kenteken KD. Ze werkten alle eenentwintig
op 550 volt gelijkspanning. Het tweeëntwintigste exemplaar van de Boomse Metaalwerken
kreeg het kenteken KC427 en werd met een Ward - Leonardaandrijving uitgerust. De kranen
van de Boomse Metaalwerken werden tussen juli 1961 en april 1962 opgeleverd voor een
bedrag van 76,3 miljoen Belgische Frank. Ze werden opgesteld aan het Albertdok en het
Tweede Havendok nadat er nieuwe en zwaardere kraansporen waren gelegd;
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Overwegende dat de havenkraan 410 KD techmsche waarde bezrt dre als volgt wordt
gemotrveerd:
De 410 KD mcorporeert de laatste ontwrkkellngen m de kraantechnologie m 1961. Het portaal
van de kraan rs gebouwd als een gelaste kokervormige constructre, waar geen vakwerkbouw
meer aan te pas komt, behalve voor de grek. De 410 KD rs een topkraan waarbiJ de kraan
onder last kan zwenken, hiJsen en toppen. De torenconstructie maakt het mogeliJk om de
grek te balanceren met een tegengewrcht dat aan de achterZIJde van de torenbouw op en
neer beweegt. Het tegengewrcht rs vra de top van de toren verbonden met het urtemde van
de grek. Drt systeem maakt dat de giek en het topmechanrsme lichter kunnen worden
urtgevoerd. Een element dat hrertoe biJdraagt rs dat de krachten van de grektop op de
lengteas van de grek lopen, zodat dre met op bwgmg wordt belast maar op druk. Drt maakt
een slanke kraan mogeliJk. De kraan zorgt voor een honzontale vlucht tiJdens het toppen van
de grek door een uitgebalanceerd systeem van katrollen dre de VriJgekomen lengte van de
hiJSkabel opvangt. De 410 KD 1s gebouwd met een draarzuil, waardoor de bovenbouw op een
omgekeerde kegel kan prvoteren m het portaal. De draarzurl rust op een taatslager'm het
centrum van eerste bordes. Bovenaan het portaal rs een stevrge nng aangebracht waarop de
draarzu1l draarde met bogres. Drt systeem laat toe de krachten van het kraanwerk door te
geven aan het portaal. Het stabrllserende tegengewrcht rs zodoende in de holle poten van de
onderbouw mgebracht,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artrkel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mer 2014 worden de volgende onroerende goederen defmrtref beschermd als
monument: de havenkraan 410 KD, RIJnkaar zonder nummer m Antwerpen, bekend ten
kadaster Antwerpen, 7de afdelmg, sectre G, zonder perceelnummer en deel urtmakend van
het openbaar domem.
De defrmtref beschermde onroerende goederen ZIJn aangedurd op het plan dat als biJlage biJ
drt besluit wordt gevoegd.
De fotoregrstratJe van de fysieke toestand van de def1mtref beschermde goederen wordt als
brJiage biJ drt beslwt gevoegd.

Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
2°
3°

hrstonsche waarde;
mdustneel-archeologrsche waarde;
techmsche waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
1°
Technische kenmerken van de 410 KD:
Nuttrge last: 3 ton (tot 28 meter) en 6 ton (tot 17 meter)
Vlucht: mimmum 7,5 meter en maxrmum 28 meter
Massa: 111 ton
Gewrcht grek: 4,8 ton
- Tegengewrcht vast: 40,5 ton m portaal
Tegengewrcht beweegbaar: 7,5 ton
Le11gte van de g1ek: 28,86 meter
Kabellengte: 132 meter
Elektromotoren: 550 volt geiiJkspannmg
HIJsen: 50 of 70 pk sene- ACEC type CK 5237- 830 omw/mm
Zwenken: 15 pk compound - ACEC type CH393- 925 omwjmm
Toppen: 11,5 pk compound- ACEC type CH393- 1000 omw/mm
Kraanrl]den, 11,5 pk compound - ACEC type CH393 - 1000 omw/mm
RrJsnelherd: 20 meter per mmuut.
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2°
BeschriJVIng van de kraan:
De 410 KD IS een torenkraan opgebouwd wt een portaal en een draa1zu1l met bovenbouw.
De kraan staat op een spoor met een breedte van VIJf meter en 1s vernJdbaar. Het portaal
bestaat wt v1er gelaste kokervormige poten en 1edere poot staat op een bog1e. Er worden
twee van de v1er bog1es aangedreven, één aan kaaiZIJde en één aan landzijde. De aandriJVIng
van het portaalriJdwerk gebeurt door m1ddel van twee aangeflenste motoren op de
aangedreven bog1es. In de kaalmuur ZIJn elektriCiteltsaanslultmgen met walstroom mgewerkt.
Aan de voet van de kraan IS een haspel voor een elektriCiteitskabel voorz1en. De kabel zelf
ontbreekt. Het portaal biedt voldoende ru1mte om wagons en vorkliften onderdoor te laten
riJden. De poten van het portaal ZIJn gevuld met ballast.
Het portaal 1n staal 1s een st1jve draagstoel waar1n de draalbare bovenbouw pivoteert.
Halfweg de poten IS er een kn1k. De poten ZIJn op d1t n1veau rondom verbonden door
kokervormige gelaste balken. Bovendien ZIJn de poten op d1t mveau verbonden met een kru1s
wt kokervormige balken. Op het kru1s 1s een bordes 1n roostervloer gelegd, dat v1a een trap
bereikbaar IS vanop de kaal. Op het bordes staan het spilcontact en de riJWeerstanden
opgesteld. Vanop het bordes verschaft een korte ladder toegang tot de draaiZUIL Vanaf de
deur van de draaiZUilleidt een ladder naar boven. Bovenaan het portaal ZIJn de poten opn1euw
onderling verbonden en werd een grote versterkte r1ng aangebracht met mtern een vert1caal
rondloopvlak waar loopwielen verbonden aan de bovenbouw van de kraan het gedeelte van
de kraan centreren.
De bovenbouw en onderbouw van de 410 KD ZIJn verbonden op een man1er d1e zwenken
mogeliJk maakt. De bovenbouw van de 410 KD rust op een draa1zwl. Dat 1s een omgekeerde
kegel waarop de machmekamer met de erker en de toren met g1ek gemonteerd IS. Het
gebruikte systeem bouwt voort op de draa1zu1l zoals gebruikt biJ de JA- en KB-kranen van
Kocks. Het onderste punt van de draaiZUil steunt op een zwenktaats d1e 1n het m1dden van
het eerste bordes staat opgesteld. D1e taatslager vangt de verticale krachten op, samen met
een deel van de horizontale reactiekrachten. Bovenaan de poten steunt de draa1zu1l op de
versterkte r1ng van het portaal. De mstallat1e van zwenkbogies of zwenkrollen zorgt ervoor
dat de zu1l kan draa1en. Op d1t mveau worden enkel de horizontale krachten overgebracht op
het portaal. De omgekeerde kegel, met de toegang tot de machinekamer, roteert vanaf het
eerste bordes mee met de bovenbouw. De sleepringen bevmden z1ch JUISt boven de taats.
Bovenop de omgekeerde kegel1s de machinekamer met erker voor de kraandriJVer geplaatst,
d1e bereikbaar 1s na het beklimmen van enkele ladders. De machinekamer bevat de
elektromotor d1e de bovenbouw laat zwenken door een rondsel aan te driJVen d1e IngriJpt op
de grote versterkte r1ng. De elektromotor werkt, net zoals alle andere elektromotoren op de
kraan, op 550 volt geliJkspanning. Het toerental van de geliJkstroommotoren kan preeles en
relat1ef eenvoudig worden geregeld met elektrische weerstanden en contactoren. In de
machmekamer staan nog de contactorenkast voor het zwenken en toppen en de
contactorenkast voor het hiJsen en v1eren. In de derde kast staan de contactoren en de
hoofdschakelaars voor het zwenken en toppen. Een open rek bevat de aanloopweerstanden
voor het hiJsen, zwenken en toppen. Vanuit de stuurcabme d1e 1n een erker vooraan de
machinekamer 1s gebouwd, heeft de kraandriJVer een Uitstekend z1cht op ZIJn omgev1ng. De
bestur1ngselementen staan rond hem opgesteld. Een mechan1sch systeem maakt de stand
van de g1ek zichtbaar op een 1nd1cator 1n de stuurcabine. Als verwarming ZIJn elektrische
kachels aanwezig. Om overbelasting van de kraan te voorkomen, 1s een alarmsysteem
voorz1en d1e gekoppeld 1s aan de meettoestellen op de top van de toren.
Vanu1t de machmekamer leidt een ladder naar de toren. De torenconstructie met een
bewegend tegengewicht aan de achterziJde van de toren IS 1n de Antwerpse haven voor het
eerst toegepast 1n 1945 op de GA-kranen van de Britse fabrikant Stathert & P1tt. De techniek
IS 1n de Jaren 1950 verder geperfectioneerd. De toren heeft v1er n1veaus: voor de hiJSlier, hét
topmechan1sme, een leeg n1veau en de torentop. De toren 1s aan de ZIJde van de g1ek en aan
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de achterZIJde open zodat de mstallat1es relatief gemakkeliJk demonteerbaar ZIJn. Op het
eerste mveau van de toren staat de hiJSinrlchtmg. D1e bestaat u1t een elektromotor, met
overbrengmg en een kabeltrommeL De hiJSkabel vertrekt van h1eru1t naar een kabelschiJf 1n
de torentop.
Het topmechamsme, dat toestaat de g1ek onder belastmg op en neer te bewegen, staat op
het tweede mveau van de toren opgesteld. De eerste elektrische kranen hadden een vaste
g1ek, waardoor enkel een last kon worden gehesen op het Uiterste punt van de draa1c1rkel.
De kranen moesten biJgevolg op rUime afstand van elkaar worden opgesteld. In 1923 werden
kranen gemstalleerd waarvan de g1ek met draadstangen onbelast kon worden versteld. In
1925 werden v1er reeksen van v1er stuks topkranen als exper~ment besteld. Een topkranen,
zoals de 410 KD, kan wel onder last worden versteld. Vlak boven de erker, ongeveer aan de
bas1s van de toren, scharniert de g1ek rond de g1ekas. De g1ek wordt biJ de 410 KD m bewegmg
gesteld door een heugelstang met leldrollen d1e de g1ek verder naar de toren toe trekt
(toppen) of van de toren wegduwt. De bewegmg van de elektromotor wordt met een
tandwielkast overgebracht op de heugelstang.
De torenconstructie maakt het mogeliJk om de g1ek te balanceren met een tegengewicht dat
aan de achterZIJde van de torenbouw op en neer kan bewegen. Het tegengewicht 1s daar
bevestigd op een gliJbaan van ongeveer acht meter lengte. Het tegengewicht 1s met de g1ek
verbonden door een rollenkettmg d1e voorbiJ de torenkop overgaat m ophangkabels. Om de
g1ek te laten bewegen moet dankziJ het tegengewicht enkel de mert1e en de WriJVIng op de
gliJbaan van het tegengewicht en de lagers worden overwonnen. Door de torenconstruct1e,
het topmechamsme en het scharnierpunt van de g1ek lopen de krachten van de g1ektop op
de lengteas van de g1ek, zodat d1e n1et op bu1gmg wordt belast maar op druk. D1t systeem
zorgt ervoor dat de g1ek en het topmechanisme lichter kunnen worden Uitgevoerd. De g1ek
van de 410 KD 1s m geklonken vakwerkconstructie gebouwd.
Het mveau boven het topmechanisme bevat geen mstallat1es. V1a een ladder wordt de
torenkop bere1kt. De torenkop bevat meerdere elementen. Ten eerste gelelden twee
kettmgw1elen achteraan en twee kettmgw1elen vooraan de twee rollenkettmgen van het
tegengewicht achteraan de toren naar de voorZIJde, waar ze met een schakel gekoppeld ZIJn
aan de stalen ophangkabels van de g1ek. Op de top van de toren ZIJn een platform en een
bordes m roostervloer aangebracht, d1e het toelaten de kettmgw1elen te onderhouden.
Ten tweede ZIJn m de torenkop twee kabelschiJVen terug te vmden. De eerste schiJf le1dt de
hiJSkabel van de hiJstrommel op het eerste n1veau van de toren, naar een keerschiJf m de
g1ekkop. Vanaf de keerschiJf m de giekkop gaat de kabel terug naar een tweede keerschiJf m
de torentop. De kabel gaat vervolgens naar de topschiJf m de g1ek en omlaag naar de
hl]shaak. D1t systeem met een langere loop van de hiJSkabel en de mstallat1e van v1er
kabelschiJVen laat toe om te voorkomen dat de last mee met de g1ek op en neer beweegt. De
hor~zontale vlucht van de last wordt bereikt omdat biJ het verstellen van de g1ek de afstand
tussen de kabelschiJVen op de top van de toren en de g1ektop wordt vergroot of verklemd. BIJ
het mtoppen (de g1ek naar de hoogste stand brengen) verklemt de afstand tussen de
kabelschi]Ven. De VriJgekomen kabellengte compenseert de stiJgende hoogte van de g1ektop,
zodat de last op mm of meer geliJke hoogte bliJft.
In het bestek van de haven staat dat 1edere kraan moet Uitgerust ZIJn met een automatische
lastmomentbegrenzer. Het LMB-systeem z1t eveneens m de top van de toren verwerkt. Met
name äan de ophangmg var. de twee kabelschiJVen ZIJn ee:1 hefboom-veer-systeem en
Instelbare schakelnokken bevestigd. De meetapparatuur z1t verwerkt m twee dozen op de
torenkop. De schiJf waar de hiJSkabel komende van de hiJStrommel over loopt wordt gebruikt
voor de metmg van de max1mum hiJSlastafschakeling van 6 ton. De ophangmg van de
keerschiJf laat de kabelhoek d1e afhankeliJk van de giekstand WIJZigt, aflezen. D1t systeem
levert mformat1e voor het lastmoment afschakelpunt volgens de lastmomentcurve, met name
3 ton biJ de max1male vlucht van 28 meter tot 6 ton op 17 meter vlucht.
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Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°

2°

3°

4°

er wordt naar gestreefd naar het behoud van de beschreven erfgoedkenmerken en elementen van de havenkraan 410 KD. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het treffen
van duurzame maatregelen voor vakkundig onderhoud en restauratie, die het behoud
van de historische en industrieel-archeologische authenticiteit garanderen;
het Museum aan de Stroom (MAS) werkt aan een visie voor de restauratie en valorisatie
van zijn collectie havenkranen. Bij een bezoek wordt de ontwikkeling van de
kranentechnologie vanaf 1884 tot in de jaren 1960 getoond. Er kan naar gestreefd
worden om de 410 KD toegankelijk te maken voor het publiek. Het toegankelijk maken
is evenwel geen noodzaak. Er dient op gelet te worden dat een eventueel toegankelijk
maken van de kraan de erfgoedwaarden niet aantast;
behoud of herstel van de activiteit is de beste bewaring voor industrieel erfgoed. Indien
de 410 KD opnieuw operationeel kan worden gemaakt, dan levert dit een meerwaarde
op. Het terug operationeel maken is evenwel geen noodzaak. Er dient op gelet te
worden dat het terug operationeel maken van de kraan de erfgoedwaarden niet
fundamenteel aantast. Indien de kraan in werking wordt gesteld, dan moet hij met
kennis van zaken worden bediend;
met de herinrichting van de kaaien in Antwerpen en de herwaardéring van de hele
omgeving rond het MAS kunnen de kranen een publiekstrekker worden. De eigenaar
van de havenkraan 410 KD streeft ernaar de kraan een goede plaats te geven binnen
de heraanleg van de kaaien.

Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument zijn verplicht
de instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud uit te oefenen;
4° · onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van de constructie;
2°
het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;
3°
het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en hettoepassen
van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het uitvoeren van de volgende werken aan de platformen, buitentrappen en de
buitenwanden van de constructie:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van buitentrappen en platformen;
b) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van deuren, ramen, luiken,
poorten, inclusief beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
d) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of
uithangborden, met uitzondering van het aanbrengen van verkiezingspubliciteit en
met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat
het goed t e koop of te huur is, op voorwaarde dat de tota le maxima le oppervlakte
niet meer bedraagt dan 4 m 2 •
Voor het interieur dat er integrerend deel van uitmaakt:
1°
het uitvoeren van destructief materiaal technisch onderzoek;
2°
het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
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3°

4°
5°

het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van historische matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van vloeren, trappen, mclus1ef de beglazing,
beslag, hang- en sluitwerk;
het beschilderen van onbesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Aanvullende toelatmgsplichten voor als monument beschermd mdustneel erfgoed:
1°
het WIJZigen, vervangen of herstellen van het beschermd goed of onderdeel ervan met
n1et-ongmele matenalen en construct1etechn1eken;
2°
het volledig of gedeelteluk Uiteen nemen, het verplaatsen of WIJZigen van de technische
kenmerken van toestellen.
Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 2 SEP. 2017
De Vlaamse m1mster van Bwtenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Pagma 6 van 6

