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BesChouwing 

Het bezwijken van de torenkraan in Rotterdam

Dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het resultaat van een onderzoek naar het 
bezwijken van een torenkraan aan de Prinsenlaan in Rotterdam op 10 juli 2008. Deze torenkraan 
stond bij een torenflat in aanbouw en leek schijnbaar zonder aanleiding te zijn bezweken. De machi-
nist, die op 96 meter hoogte in de kraan zat, is hierbij om het leven gekomen. De vallende kraan 
heeft een flinke ravage veroorzaakt op het bouwterrein. Het mag een wonder heten dat er niet meer 
slachtoffers zijn gevallen, op de bouwplaats, of op nabijgelegen voetpad en kinderspeelplaats.

De toedracht van het voorval

Uit onderzoek blijkt dat het bezwijken van de torenkraan te wijten is aan een optelsom van tekort-
komingen. De flexibiliteit van de configuratie van de mast en de horizontale arm van de kraan (giek) 
was groter dan door de constructeur berekend. Hierdoor boog de kraan verder door dan verwacht. 
De loopkat, het wagentje op de giek waar de hijskabel aan hangt, liep daardoor van een helling 
naar beneden. Aan deze kraan werd, op 10 juli aan de Prinsenlaan, een van de zwaarste lasten tot 
dan toe gehesen. De loopkat bracht de last langs de, naar beneden hellende, giek in positie. Deze 
helling vroeg om extra vermogen van de motor die de loopkat bediende. De motor was hier niet op 
berekend. Daarnaast was een aantal instellingen in de aansturing van de motor niet juist. Hierdoor 
leverde de motor minder dan zijn maximale vermogen en werd de rem niet juist gebruikt. Op dat 
moment ging het fout. De loopkat reed onbestuurbaar de helling af naar het uiteinde van de giek. De 
gehesen last werd te zwaar voor de kraan, waardoor de kraan verder doorboog en bezweek. 

Het onderzoek naar dit voorval leert dat tekortkomingen in het ontwerp van de kraan niet zijn onder-
kend en niet zijn aangepakt. Het op structurele wijze zoeken naar tekortkomingen in het ontwerp aan 
de hand van risicoanalyses in de ontwerpfase is geen gemeengoed. Voorvallen tijdens het gebruik 
van de torenkraan zijn voor de fabrikant vaak onvoldoende aanleiding tot aanpassingen van het ont-
werp. Daarnaast is er geen vangnet dat helpt tekortkomingen aan het licht te brengen. Vergelijkbare 
tekortkomingen kunnen zich, ook bij andere fabrikanten en andere types kranen, opnieuw voordoen. 

Publieke veiligheid 

Eens in de anderhalf jaar vindt een voorval plaats met een torenkraan, waarbij meerdere doden 
en gewonden vallen. Niet alleen mensen op de bouwplaats lopen gevaar, maar ook toevallige voor-
bijgangers en mensen die in de omgeving wonen, werken en recreëren. In Rotterdam is, in 2003, 
een torenkraan op een gebouw aan de overkant van de straat terecht gekomen. Dit gebouw stortte 
gedeeltelijk in. Eén persoon kwam om het leven en één persoon werd zwaar gewond. In 2007 is in 
Utrecht een torenkraan omgevallen, die stond opgesteld tussen verschillende universiteitsgebouwen. 
De kraan is op één van deze gebouwen beland. Zes medewerkers van de universiteit zijn gewond 
geraakt door vallend puin. In beide gevallen was de ravage groot.

De grootte van torenkranen maakt de straal van het gebied, waar een vallende kraan terecht komt, 
vaak groter dan 100 meter. De Onderzoeksraad acht de kans op slachtoffers bij het bezwijken van 
een torenkraan daarom reëel, vooral als deze staat opgesteld in de buurt van plaatsen waar veel 
mensen komen. Deze situatie is momenteel aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de Zuid-as in 
Amsterdam en de stationsgebieden van Den Haag en Rotterdam.

Vanwege het grote risico dat mensen letterlijk boven het hoofd hangt, verwachtte de Onderzoeks-
raad dat de betrokken partijen er alles aan doen om de kraan correct te laten functioneren. De 
Onderzoeksraad verwachtte dat risicobeheersing en veiligheidsmanagement op het gebied van het 
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gebruik van torenkranen goed geregeld zouden zijn. De conclusie in dit onderzoek is dat dit niet het 
geval is. De Onderzoeksraad vraagt zich daarom af of een voorbijganger met recht zorgeloos langs 
een torenkraan kan lopen en of een bouwvakker of torenkraanmachinist veilig aan de slag kunnen.

CE-markering door zelf keuren

Op torenkranen zijn Europese productrichtlijnen van toepassing. Die productrichtlijnen stellen alge-
mene eisen aan producten. Specifieke eisen aan het veiligheidsniveau van een product zijn uitge-
werkt in normen. In navolging van de richtlijnen, stelt een fabrikant zelf vast welke normen op zijn 
product van toepassing zijn. Als de fabrikant van mening is dat zijn product voldoet aan de richtlijnen 
en aan het veiligheidsniveau uit de normen, legt hij dit vast in een verklaring. Dit is de EG-Verklaring 
van Overeenstemming. In die verklaring neemt de fabrikant ook op welke specifieke normen en 
richtlijnen hij van toepassing verklaart op zijn product. In dit geval gaat het om normen voor toren-
kranen. Dan mag de fabrikant de torenkraan voorzien van een CE-markering. Deze markering heeft 
de vorm van een logo met daarop de letters “CE” die staan voor Conformité Européenne. Dat bete-
kent dat de fabrikant aangeeft dat zijn product in overeenstemming is met Europese regelgeving en 
dat zijn torenkraan aan de productrichtlijnen en onderliggende eisen voldoet. De kraan hoeft hierbij 
niet door anderen op kwaliteit en veiligheid te worden getoetst. De fabrikant mag de torenkraan nu 
vrij verhandelen in lidstaten van de Europese Gemeenschap, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 
Deze landen mogen geen aanvullende eisen stellen aan de torenkraan.

Gevolg van de werkwijze binnen deze regelgeving is dat een fabrikant zelf kan verklaren dat zijn 
product voldoet aan de Europese productrichtlijnen. Maar een fabrikant kan fouten maken, in zijn 
ontwerp of in de beoordeling van zijn ontwerp. Een fabrikant kan minder accuraat zijn of van bepaal-
de onderwerpen onvoldoende kennis in huis hebben. Vanuit de regelgeving is er geen vangnet dat 
voorkomt dat torenkranen met mogelijke veiligheidstekorten worden opgesteld. Het kan zijn dat die 
fabrikant daardoor een onveilig product op de markt brengt, waar afnemers, gebruikers en derden 
onterecht vertrouwen in stellen. 

Dit blijkt ook uit het voorval in Rotterdam op 10 juli 2008. In de EG-Verklaring van Overeenstemming 
benoemde de fabrikant de richtlijnen en normen die hij van toepassing achtte op zijn torenkranen. 
Maar een aantal van deze normen en richtlijnen was vervangen door een nieuwere versie of niet 
van toepassing op torenkranen. Er was geen risicoanalyse van de torenkraan beschikbaar en uit het 
onderzoek van de Onderzoeksraad bleek dat de kraan niet voldeed aan de ontwerpcriteria die de 
fabrikant zelf hanteerde. Op basis van die bevindingen concludeert de Onderzoeksraad dat de fabri-
kant de EG-Verklaring van Overeenstemming onterecht heeft afgegeven.

Periodieke keuring met beperkte reikwijdte

Als een torenkraan in gebruik genomen is, dan is de arbeidsomstandighedenregelgeving van toepas-
sing. Deze regelgeving stelt dat torenkranen vóór ingebruikname en vervolgens periodiek, moeten 
worden gekeurd. De toetsingscriteria van deze keuringen zijn in Nederland door de stichting Toezicht 
Certificering Verticaal Transport na goedkeuring door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, vastgelegd. Deze keuringen toetsen de kwaliteit van de constructie na montage van de 
torenkraan en beproeven de kraan met de maximaal te hijsen last. Storingsmeldingen, risico’s ten 
aanzien van de functionaliteit van de kraan en de aandacht voor tussentijds onderhoud komen in 
deze keuringen echter niet aan de orde.

De toegenomen complexiteit van het samenstel van componenten waaruit een torenkraan is opge-
bouwd, vindt de Onderzoeksraad niet terug in de keuringseisen en -rapporten. Ook samenhang met 
de configuratie van een kraan (hoogte van de kraan, soort gebruikte torendelen en lengte van de 
giek) komt hier niet in terug, terwijl deze wel van invloed is op de stabiliteit, integriteit en het func-
tioneren van de kraan. 
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De Onderzoeksraad constateert dat eventuele tekortkomingen die in de ontwerp- of productiefase 
van een torenkraan zijn ontstaan, daardoor in de uitvoeringsfase mogelijk alleen door storingen in 
de praktijk aan het licht komen. Met andere woorden: als het fout gaat. Het voorkómen van fouten 
in de keten van ontwerp, productie en gebruik van torenkranen wordt noch in Europese productricht-
lijnen, noch in de nationale wet- en regelgeving geadresseerd en geborgd. Een torenkraan kan dus 
niet alleen met tekortkomingen op de markt worden gebracht: ook daarna is er geen vangnet voor 
de tekortkomingen die in het ontwerp- en productieproces zijn ontstaan.

Principes van veiligheidsmanagement onvoldoende toegepast

De Onderzoeksraad is van mening dat fabrikanten, eigenaren en gebruikers elk hun eigen verant-
woordelijkheid hebben als het gaat om het veilig produceren, verhuren en gebruiken van toren-
kranen. Dat geldt ook als deze verantwoordelijkheid niet nadrukkelijk in wet- en regelgeving is 
vastgelegd. De Onderzoeksraad hanteert de principes van veiligheidsmanagement1 hiervoor als refe-
rentiekader. Het toepassen van deze principes houdt in dat de fabrikant aangeeft welke kwaliteits- en 
veiligheidseisen hij aan zijn torenkranen stelt. Hij moet toelichten op welke wijze hij kwaliteit en vei-
ligheid van ontwerp en productie heeft geborgd. Het toepassen van deze principes houdt bijvoorbeeld 
ook in dat het ontwerp van een torenkraan opnieuw wordt bezien aan de hand van in de praktijk 
gesignaleerde tekortkomingen.

In de periode voorafgaand aan het voorval in Rotterdam op 10 juli 2008, heeft zich een aantal keren 
een ernstige storing voorgedaan aan kranen van hetzelfde merk. Bij deze storingen was de loopkat 
ongewild verder uitgereden dan de bedoeling was. Deze storing vormt een ernstige bedreiging voor 
de stabiliteit van de torenkraan. De fabrikant heeft deze storingen telkens per kraan verholpen en 
afgedaan. Hij heeft geen maatregelen genomen aan andere kranen, hij heeft zijn ontwerp niet aan-
gepast en hij heeft ook afnemers en gebruikers niet voor het gevaar van deze storing gewaarschuwd. 
In Rotterdam heeft het uitlopen van de loopkat op 10 juli 2008 uiteindelijk geleid tot het bezwijken 
van de kraan.

Ook uit de rapportage van de Arbeidsinspectie van het voorval in 2007 met de torenkraan in Utrecht, 
valt op te maken dat signalen uit de praktijk niet altijd voldoende worden opgepakt. De machinist 
van die kraan had voor het ongeval waargenomen dat de kraan in de ruststand niet altijd uit zich-
zelf met de wind mee kwam te staan. Achteraf gezien is er onvoldoende met die waarneming, die 
als waarschuwing had kunnen dienen, gedaan en is de kraan mede door een te hoge windbelasting 
omgevallen.

Samenstellen torenkraan steeds complexer

Recente technologische ontwikkelingen maken dat moderne torenkranen uit steeds complexer wor-
dende elementen worden opgebouwd. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van elektronica en 
besturing gaan erg snel. Er is steeds meer specialistische kennis nodig om de juiste functionaliteit er 
van te waarborgen. De onderdelen worden geleverd door verschillende leveranciers. Het wordt daar-
mee steeds ingewikkelder om de consequenties van het samenstellen van elementen tot één toren-
kraan, te overzien. In het certificatieschema van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport 
voor de keuringseisen aan torenkranen, komen de elektronica en de besturing van torenkranen niet 
of nauwelijks aan de orde. De functionaliteit van de torenkraan is daarmee onvoldoende geborgd in 
de keuringseisen.

1   Principes van veiligheidsmanagement: Inzicht hebben in risico’s, hanteren van een aantoonbare en realis-
tische veiligheidsaanpak, het uitvoeren en handhaven van deze veiligheidsaanpak, het aanscherpen van de 
veiligheidsaanpak en het door sturing en communicatie uitdragen van de betrokkenheid van het management 
(zie hoofdstuk 3).
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De functionaliteit van de torenkraan was ook bij het voorval in Rotterdam op 10 juli 2008, onvol-
doende geborgd. De motor van de loopkat van de torenkraan had een beperkt vermogen als gevolg 
van verkeerde parameterinstellingen van de frequentieregelaar, die de motor aanstuurt. Dit heeft 
samen met het verder doorbuigen van de giek dan de ontwerpcriteria toestonden, geleid tot het 
bezwijken van de kraan.

Bevindingen

De Onderzoeksraad heeft geconstateerd dat de CE-markering afnemers en gebruikers het idee geeft 
dat het in orde is met de kwaliteitsborging van torenkranen, terwijl CE-markering die garantie niet 
biedt. Afnemers en gebruikers varen ten onrechte blind op CE-markering.

Het bevreemdt de Onderzoeksraad dat torenkranen niet op de limitatieve lijst van gevaarlijke machi-
nes staan, zoals vermeld in bijlage IV van de Machinerichtlijn2. Het ontwerp van de torenkraan zou 
dan voor de kraan op de markt kon worden gebracht, eerst door een erkende keuringsinstantie inte-
graal moeten worden getoetst. 

Het bevreemdt de Onderzoeksraad eveneens dat signalen uit de praktijk niet altijd door gebruikers 
of fabrikanten worden opgepakt en niet met elkaar worden gedeeld. Juist in een markt waarin tech-
nologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat de kennisontwikkeling van individuele men-
sen daar bijna geen gelijke tred mee kan houden, zouden brancheorganisaties, keuringsinstanties 
en grote partijen een platform kunnen vormen waar dergelijke bevindingen zouden kunnen worden 
gedeeld. Een dergelijk platform kan functioneren als meldpunt voor ongevallen en bijna ongevallen 
en zo een eerste vangnet zijn voor gesignaleerde tekortkomingen. 

Het Verenigd Koninkrijk

Een getalsmatige vergelijking van voorvallen met torenkranen in de landen van de Europese Gemeen-
schap is moeilijk omdat deze incidenten in datasystemen moeizaam te identificeren zijn. 

In het Verenigd Koninkrijk hebben zich de afgelopen jaren, net als in Nederland, ernstige voorvallen 
voorgedaan met torenkranen. Torenkranen hebben dan ook de nadrukkelijke aandacht van de Health 
and Safety Executive (HSE - Toezichthouder op arbeidsomstandigheden). De HSE heeft zijn grote 
zorg uitgesproken over de toename van het aantal incidenten en heeft uitgebreid maatregelen geno-
men. Deze maatregelen zijn gericht op scholing en training van mensen die werken met torenkranen, 
op het uitvoeren van risicoanalyses en op keuring en inspectie. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de HSE hebben hun onderzoeken onderling besproken en 
geconstateerd dat er overeenkomsten zijn in de soorten incidenten in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. Waar de oorzaken van de laatste vijf voorvallen in beide landen afzonderlijk heel verschil-
lend zijn, zijn er opvallende overeenkomsten tussen voorvallen uit beide landen. Gedeeltelijk gaat het 
om uitvoeringsaspecten, bij het opbouwen (of verhogen) en afbreken van de torenkraan, maar ook 
om het onvolledig uitwerken van nieuwe technologische toepassingen. Net als de Onderzoeksraad, 
maakt de HSE zich zorgen over de grote snelheid waarmee nieuwe technologische ontwikkelingen 
plaatsvinden in de kraanwereld. De ontwikkeling van de branche houdt geen gelijke tred met deze 
ontwikkelingen. Dit probleem vraagt om een benadering van twee kanten: het goed doordenken en 
uitontwikkelen van het product torenkraan en het delen en leren van gesignaleerde tekortkomingen 
en (bijna) ongevallen. 
Aanzet tot verbeteringen

2   De Machinerichtlijn is één van de Europese productrichtlijnen die op torenkranen van toepassing is. Dit wordt in het rap-
port nader toegelicht.
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Naar aanleiding van dit onderzoek richt de Onderzoeksraad voor Veiligheid een drietal aanbevelingen 
aan de overheid en aan de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport. Daarmee beoogt de 
Onderzoeksraad tekortkomingen in het borgen van kwaliteit en veiligheid in het gebruik van toren-
kranen te laten verbeteren. De Onderzoeksraad doelt hiermee niet op één type kraan in relatie tot 
één voorval, maar op alle torenkranen binnen het systeem van toezicht op kwaliteit en veiligheid in 
Nederland. Daarnaast beveelt de Onderzoeksraad aan in Europees verband zorg te dragen voor het 
opnemen van torenkranen in bijlage IV van de Machinerichtlijn. 
Ten aanzien van de specifieke tekortkomingen aan de torenkraan in het voorval in Rotterdam, heeft 
de Onderzoeksraad zich rechtstreeks gericht tot de fabrikant. Gedurende het onderzoek heeft de 
Onderzoeksraad de fabrikant een paar maal gesproken en op de hoogte gebracht en gewaarschuwd 
voor een aantal tekortkomingen. 
De fabrikant heeft aangegeven naar aanleiding van het voorval verbeteringen aan dit type torenkraan 
te hebben doorgevoerd. De Onderzoeksraad heeft niet onderzocht in hoeverre de verbeteringen die 
de fabrikant heeft doorgevoerd, daadwerkelijk bijdragen aan het wegnemen van de tekortkomingen. 
De Onderzoeksraad heeft er per brief bij de fabrikant op aangedrongen zijn producten en werkwijzen 
in overeenstemming te brengen met de principes van Veiligheidsmanagement3, zodat wordt getoetst 
in hoeverre de doorgevoerde maatregelen bijdragen aan de stabiliteit en integriteit van zijn torenkra-
nen. Tevens heeft de Onderzoeksraad er in deze brief op aangedrongen, dat de fabrikant afnemers 
van reeds geleverde torenkranen onverwijld op de hoogte brengt van aanpassingen die nodig zijn om 
stabiliteit, integriteit en veilig gebruik van de kranen te borgen. 

3   Principes van veiligheidsmanagement: Inzicht hebben in risico’s, hanteren van een aantoonbare en realis-
tische veiligheidsaanpak, het uitvoeren en handhaven van deze veiligheidsaanpak, het aanscherpen van de 
veiligheidsaanpak en het door sturing en communicatie uitdragen van de betrokkenheid van het management 
(zie hoofdstuk 3).
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Aanbevelingen

Op basis van zijn onderzoek doet de Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen.

Aanbevelingen aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid:

1. Draag zorg voor het oprichten van een meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen met 
kranen, waaronder torenkranen. Dit meldpunt heeft onder andere tot doel bij gevaarlijke 
situaties alle betrokken partijen te waarschuwen. Dit meldpunt wordt gedragen door een 
platform bestaande uit vertegenwoordigers uit de branche: kraanfabrikanten en eigenaren, 
gebruikers en opdrachtgevers.

2. Pleit in Europees verband voor het opnemen van torenkranen op de lijst van gevaarlijke 
machines in bijlage IV van de Machinerichtlijn. 

Aanbeveling aan de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport:

3. Breidt het certificatieschema voor torenkranen uit met functionele toetsingscriteria. Deze 
criteria zouden die onderwerpen moeten bevatten die naast mechanisch falen ook het falen 
van elektronica en de besturing van de torenkraan aan de orde stellen. 

Den Haag, november 2009

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven  mr. M. Visser
Voorzitter van de Onderzoeksraad  Algemeen secretaris
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Lijst van afkortingen en begrippen

a Achtergiek Horizontale arm van de kraan aan de andere zijde van de mast dan 
waar de last hangt. Aan het uiteinde van de achtergiek is het contra-
gewicht geplaatst. De achtergiek wordt daarom ook wel contragiek 
genoemd.

B Ballast Materiaal gebruikt als contragewicht. Voor de kranen in dit onderzoek 
zijn dat zonder uitzondering betonblokken.

BWT Bouw en Woningtoezicht;

Gemeentelijke afdeling die fungeert als toezichthouder op onder 
meer bouwprojecten.

C CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CE Conformité Européenne;

Aanduiding voor overeenstemming met wetgeving gebaseerd op 
Europese Productrichtlijnen.

CE-markering Vignet met de letters CE dat aangeeft dat de fabrikant een EG-verkla-
ring van overeenstemming voor het betreffende product heeft afge-
geven.

Contragewicht Gewicht dat in de achtergiek wordt geplaatst om te zorgen dat de 
kraan met en zonder last in evenwicht blijft.

Contragiek Horizontale arm van de kraan aan de andere zijde van de mast dan 
waar de last hangt. Aan het uiteinde van de contragiek is het contra-
gewicht geplaatst. De contragiek wordt ook wel achtergiek genoemd.

e EER Europese Economische Ruimte;

Aanduiding voor de vrijhandelsruimte tussen EG-lidstaten, IJsland 
Liechtenstein en Noorwegen.

EG Europese Gemeenschap

EG- Verklaring van
Overeenstemming

Verklaring van een fabrikant bij een product dat het product naar het 
inzicht van de fabrikant volgens de wet- en regelgeving van het land 
waar de fabrikant is gevestigd, voldoet aan alle voor het betreffende 
product geldende Europese productrichtlijnen.

EEM Eindige Elementen Methode;

Model voor de berekening van sterkte-eigenschappen van complexe 
constructies.

EMC Elektromagnetische Compatibiliteit;

Bij EMC functioneren apparaten met elektromagnetische velden zon-
der elkaar te beïnvloeden. 

F Falen Niet voldoen aan gestelde doeleinden.

g Giek Horizontale arm van de kraan.

GSM Global System for Mobile Communications;

Systeem voor mobiele telecommunicatie.

h Hijstabel De hijstabel is een tabel die per gieklengte het maximale gewicht in 
tonnen op elke vlucht toont, bijvoorbeeld 14,8 ton op een vlucht van 
25 meter bij een gieklengte van 50 meter.

i Inkatten De loopkat over de giek naar de mast van de kraan bewegen.

Instortfundatie Een in het werk gestorte betonnen fundering.
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k Kat Verkort voor loopkat. Loopwagen die op wielen over de basis van de 
giek heen en weer kan bewegen. Vanuit deze loopwagen loopt de 
hijskabel naar beneden. De loopkat positioneert de last op de juiste 
vlucht.

Katkabel Kabel waarmee de loopkat over de giek heen en weer kan worden 
bewogen.

Katlier Aandrijfwerk dat de katkabel beweegt.

Katvang Arm scharnierend om het midden van die arm met aan één uiteinde 
een gewicht. De arm wordt door de katkabel in horizontale positie 
gehouden. Breekt de katkabel, dan komt de arm door het gewicht 
omhoog. De arm wordt tegengehouden door de schoren en dwars-
verbanden in de giek en kan niet verder naar voren of naar achteren 
rijden.

KLPD Korps Landelijke Politiediensten

kN Kilo Newton;

Gewichtseenheid om (maximale) trekbelasting aan te duiden.

Kraan In dit rapport verkorte aanduiding voor torenkraan, of: alle kraande-
len boven de toren.

l Last Te hijsen object met een bepaald gewicht.

Lastmoment Koppel van krachten;

Het lastmoment wordt bepaald door het gewicht en de vlucht van de 
last. Het maximaal toegestane lastmoment wordt weergegeven in de 
hijstabel van een kraan.

Lastmoment-

beveiliging

Beveiligingssysteem dat dient ter voorkoming van het overschrijden 
van het maximale lastmoment.

LMB Lastmomentbeveiliging;

Elektronische beveiliging die er voor zorgt dat een last met een 
bepaald gewicht niet verder naar buiten op de giek kan rijden dan is 
ingesteld.

Logica Benoeming van de juiste opeenvolging van oorzaak en gevolg.

Loopkat Loopwagen die op wielen over de basis van de giek heen en weer kan 
bewegen. Vanuit deze loopwagen loopt de hijskabel naar beneden. 
De loopkat positioneert de last op de juiste vlucht.

Loopkattorenkraan Torenkraan met horizontale giek en loopkat.

LVBT Landelijk Verkeersbijstandsteam;

Onderdeel van het KLPD.

m Mast Verankerde staande constructie waar de kraan op rust, ook wel toren 
genoemd.

n NFI Nederlands Forensisch Instituut

Nm Newtonmeter;

Eenheid om een koppel van krachten aan te geven.

NoBo Notified Body;

Onafhankelijke geaccrediteerde en aangewezen keuringsinstantie.

o Ongevalscenario Opeenvolging van gebeurtenissen in het voorval.

Optoppen Bij een torenkraan: de punt van de giek omhoog brengen.

p PLC Programmable Logic Controller;

Programmeerbaar besturingssysteem. 

Prop ‘Pen’ in pen-gat verbinding.
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r Regelkring Georganiseerde terugkoppeling rond de levenscyclus van een pro-
duct, waarbij bevindingen uit de gebruiksfase worden gebruikt om 
het ontwerp te verbeteren.

RI&E Risico-Inventarisatie en -Evaluatie;

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht instrument van 
inventarisatie en beoordeling van risico’s.

s Scenario Theoretische opeenvolging van gebeurtenissen.

SZW (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

t TCD Technisch Constructiedossier;

Eis uit de EG-Machinerichtlijn tot het vastleggen van technische 
gegevens in een dossier waaruit de conformiteit met de geldende 
Europese productrichtlijnen afgeleid kan worden.

TCVT Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport;

Stichting bestaande uit vertegenwoordigers van leveranciers, gebrui-
kers, werknemersorganisaties en overheid voor het vaststellen van 
keuringseisen in het verticaal transport.

ton 1000 kilogram

Toren Verankerde staande constructie waar de kraan op rust, ook wel mast 
genoemd.

Torendelen Delen waaruit de mast is opgebouwd. Voor de kraan in Rotterdam 
zijn dit delen van 4,5 meter hoog waarvan de torenrandstaven over 
elkaar vallen en met een prop (pen- gatverbinding) worden vastge-
zet. Door de torendelen loopt een kooiladder omhoog.

Torenkraan In dit rapport: een niet-mobiele kraan die op locatie wordt opge-
bouwd, bestaande uit een mast met daarop geplaatst een horizontaal 
geplaatste giek met loopkat.

Torenrandstaaf Eén van de vier staanders waaruit een torendeel is opgebouwd. 

u Uitkatten De loopkat van de mast af richting uiteinde van de giek bewegen.

v V&G-plan Veiligheids- en Gezondheidsplan;

Plan met aandacht voor veiligheid en gezondheid van werknemers 
die gezamenlijk op een bouwplaats werk verrichten.

Vlucht Afstand over de grond van de gehesen last tot de mast.

Vluchtplan Tekening waarop de afstanden vanaf de mast van de kraan met con-
centrische cirkels om de mast heen worden aangegeven.

Voorgiek Horizontale arm van de kraan aan de zijde van de mast waar de last 
hangt.

VROM (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer.
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1 inleiding

De Onderzoeksraad voor Veiligheid verricht onafhankelijk onderzoek naar voorvallen en incidenten 
met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkómen ervan in de toekomst. De raad beslist zelf, 
vanuit de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, welke voorvallen worden onderzocht. Op 
grond van het onderzoek doet de raad aanbevelingen voor maatregelen die leiden tot een veiliger 
samenleving. In dit rapport doet de Onderzoeksraad verslag van het onderzoek naar aanleiding van 
het bezwijken van een torenkraan. 

1.1	 AAnleiding	onderzoek

Op 10 juli 2008 bezweek op een bouwlocatie aan de Prinsenlaan in Rotterdam een torenkraan. De 
machinist kwam bij dit ongeval om het leven. Bij voorvallen met bouwkranen4 vielen in Nederland de 
afgelopen jaren gemiddeld zeven doden per jaar en meerdere gewonden. Aandachtspunten voor de 
Onderzoeksraad uit deze voorvallen waren onder meer opbouw en stabiliteit van de kraan in relatie 
tot veiligheid van de omgeving. Gezien de ernst van het voorval op 10 juli 2008 besloot de Onder-
zoeksraad tot een verkenning ter plaatse. De eerste bevindingen uit deze verkenning duidden erop 
dat de torenkraan mogelijk als gevolg van overbelasting is ingestort. Direct werd duidelijk hoeveel 
energie vrij kan komen bij het bezwijken van een torenkraan en welke consequenties dat zou kunnen 
hebben voor mensen in de nabijheid. De zorg van de Onderzoeksraad is dan ook gelegen in het feit 
dat op talloze plaatsen in Nederland torenkranen op grote bouwprojecten in stedelijk gebied zodanig 
staan opgesteld, dat kraanmachinist, bouwvakkers en het publiek in de openbare ruimte risico lopen 
in geval van bezwijken. Op basis van deze overwegingen heeft de Raad besloten onderzoek te doen 
naar dit voorval. 

1.2	 doelstellingen	vAn	het	onderzoek

De Onderzoeksraad heeft zich in het onderzoek dat aan de basis staat van dit rapport gericht op 
het beantwoorden van de vraag hoe de torenkraan in Rotterdam heeft kunnen instorten en welke 
faalmechanismen daaraan ten grondslag hebben gelegen. Faalmechanismen zijn de gebeurtenissen 
en feiten die er (gezamenlijk of afzonderlijk) voor kunnen zorgen dat ongewenste gebeurtenissen 
plaatsvinden. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad onderzocht welke barrières het optreden van die 
faalmechanismen hadden kunnen voorkomen en waarom deze er niet waren of niet hebben gewerkt.

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 
1. Het achterhalen van de oorzaak van het bezwijken van de torenkraan aan de Prinsenlaan in 

Rotterdam;
2. Het aan het licht brengen van eventuele tekortkomingen in het ontwerp van de torenkraan;
3. Het in kaart brengen van (het ontbreken van) een vangnet dat ongevallen als gevolg van 

tekortkomingen in ontwerp of productie aan het licht kan brengen en kan helpen voorkomen.  
 

1.3	 AfbAkening	en	werkwijze

De feiten uit het verkennend onderzoek aan de Prinsenlaan in Rotterdam wezen uit dat de wijze van 
het aanpikken van de last en de procedures rond kraanactiviteiten in de bouw, geen bijdrage hebben 
geleverd aan het bezwijken van de kraan. De Onderzoeksraad richt zich in dit onderzoek daarom op 
de mogelijke faalmechanismen die besloten liggen in het ontwerp van de kraan en die aan de basis 
zouden hebben kunnen staan van het bezwijken van de kraan. 

4  Dit betreft torenkranen, mobiele torenkranen en mobiele telescoopkranen. Data samengesteld uit gegevens 
van de Arbeidsinspectie.
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Er bestaan verschillende torenkranen met verschillende kenmerken. De kraan die is bezweken was 
een torenkraan met een horizontale arm, de giek, waar een loopkat over heen en weer beweegt. Het 
onderzoek beperkt zich tot dit type loopkattorenkranen (zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 2).

Torenkranen worden doorgaans opgebouwd op een bouwplaats en blijven daar gedurende langere 
tijd (meerdere maanden, vaak meer dan een jaar) staan. Mobiele torenkranen en mobiele telescoop-
kranen staan doorgaans veel korter (één of enkele dagen) op dezelfde plaats en kunnen op eigen kracht 
worden opgebouwd. Torenkranen worden met behulp van mobiele kranen opgebouwd. De Onder-
zoeksraad richt zich in dit onderzoek daarom uitsluitend op loopkattorenkranen die zijn opgebouwd 
op een bouwplaats. Kranen met een vaste locatie, zoals in havens of op overslagterreinen, zijn niet 
in dit onderzoek betrokken. 

Voor het achterhalen van de oorzaak van het ongeval zijn verschillende deelonderzoeken en activi-
teiten uitgevoerd. Naast de Onderzoeksraad heeft de Arbeidsinspectie in opdracht van het Openbaar 
Ministerie onderzoek verricht naar dit voorval. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie was bij het 
uitbrengen van dit rapport nog niet afgerond.

Voor delen van het technisch onderzoek hebben Arbeidsinspectie en Onderzoeksraad voor Veilig-
heid in onderlinge afstemming gebruik gemaakt van de expertise van Aboma Keboma, het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI) en voor destructief materiaalkundig onderzoek van het Schielab. In 
opdracht van de Onderzoeksraad is aanvullend onderzoek verricht door FEMTO Engineering, Dare 
Consultancy en D&F Consulting(zie bijlage A).

1.4	 leeswijzer

Dit rapport gaat over een voorval met een loopkattorenkraan. Hoofdstuk 2 behandelt de feitelijke 
informatie die wordt gebruikt in dit onderzoek en begint in 2.1 met een toelichting op torenkranen. 
Deze algemene toelichting wordt aangevuld voor de kraan uit dit onderzoek. Daarna volgt in 2.2 een 
beschrijving van het voorval op 10 juli 2008 aan de Prinsenlaan in Rotterdam. Vervolgens worden 
de bevindingen uit de deelonderzoeken weergegeven. Paragraaf 2.3 gaat over de bevindingen uit 
het schadebeeld van de bezweken kraan. In 2.4 worden bevindingen beschreven die voortkomen 
uit onderzoek aan een viertal kranen van hetzelfde merk en type op verschillende bouwplaatsen in 
Nederland. 

Na de feitelijke informatie volgt in hoofdstuk 3 het beoordelingskader dat de Onderzoeksraad han-
teert om het voorval te kunnen plaatsen en analyseren. Dit kader bevat zowel wet- en regelgeving 
als een kader van internationaal erkende principes waarmee de Onderzoeksraad invulling geeft aan 
het principe van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van Veiligheidsmanagement.

Hoofdstuk 4 beschrijft de betrokken partijen met hun verantwoordelijkheden en hun onderlinge ver-
houdingen. Het gaat in dit onderzoek om drie netwerken van partijen die in beperkte mate onderling 
verbonden zijn.

OP basis van de gegevens uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 volgt in hoofdstuk 5 de analyse van de 
Onderzoeksraad. In 5.1 worden drie mogelijke scenario’s voor het bezwijken van de torenkraan 
besproken. In 5.2 wordt het meest waarschijnlijke scenario verder uitgewerkt in deelscenario’s met 
de behandeling van mogelijke faalmechanismen. Vervolgens worden de mogelijke barrières tegen 
deze faalmechanismen in 5.3 besproken. In 5.4 wordt vervolgens ingegaan op het gebruik en de 
kennis van torenkranen in de praktijk, met onder meer een bespreking van vier eerdere voorvallen 
met torenkranen. Paragraaf 5.5 is de opmaat naar de conclusies (hoofdstuk 6) en aanbevelingen 
(hoofdstuk 7).
Ter verduidelijking is in bijlage F (laatste pagina van het rapport) een afbeelding opgenomen van een 
torenkraan, waarin de onderdelen van de torenkraan worden benoemd.
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Figuur 2 - Vereenvoudigde afbeelding katkabel

Figuur 1 - Vereenvoudigde afbeelding hijskabel

2 Feitelijke inFormatie

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van feitelijke informatie, die nodig is om het voorval en het onder-
zoek te kunnen begrijpen. Deelonderzoeken die in opdracht voor de Onderzoeksraad zijn uitge-
voerd zijn waar nodig in de bijlagen opgenomen. Het hoofdstuk beschrijft algemene kenmerken van 
torenkranen en schetst een nader beeld van de torenkraan uit het voorval. Daarnaast geeft het een 
situatieschets van de omgeving waarin de kraan stond opgesteld en door wie de kraan werd ingezet. 
Daarna volgt een beschrijving van het voorval en de bevindingen uit de onderzoeken die daarna zijn 
gedaan.

2.1	 torenkrAnen

2.1.1 Algemeen

Torenkranen zijn er in vele soorten en maten. De Onderzoeksraad richt zich in dit onderzoek op niet-
mobiele kranen op een toren en hanteert daarbij het onderscheid in twee soorten kranen: kranen 
met een beweegbare giek, de zogenaamde wipkranen en kranen met een vaste giek; loopkattoren-
kranen. In dit onderzoek gaat het om loopkattorenkranen. Als er in dit rapport kortheidshalve over 
torenkranen wordt gesproken, 
dan worden specifiek loopkatto-
renkranen bedoeld. Loopkattoren-
kranen hebben een overwegend 
horizontaal geplaatste arm, giek 
genoemd, waarover een wagen 
(loopkat of kortweg kat) heen en 
weer beweegt. Wipkranen heb-
ben over het algemeen een giek 
waarbij dicht bij de mast een 
draaipunt zit. Met behulp van een 
tuiconstructie (kabels) kan de giek 
omhoog worden gehesen of wor-
den gevierd. Wipkranen worden in 
Nederland vaak gebruikt in vaste 
opstellingen op laad- en loster-
reinen zoals havens, maar ze zijn 
ook in gebruik als bouwkranen. 
Deze wipkranen zijn geen onder-
werp van onderzoek in dit rapport.

De giek van een loopkattorenkraan 
bestaat uit twee delen, de voor-
giek, waar het hijsen plaatsvindt 
en de contragiek of achtergiek 
waar aan het uiteinde een zware 
ballast is geplaatst om de kraan 
tijdens het hijsen in evenwicht te 
houden. Door de giek lopen twee 
kabels. De hijskabel loopt bij een 
loopkattorenkraan van de hijs-
trommel achter op de achtergiek 
naar voren, over een schijf in een 
blok (een “katrol” ) aan de loopkat 
naar beneden door een blok aan 
de haak. 
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De kabel komt aan de voorkant van het blok aan de haak weer omhoog, wordt in de kat door een 
tweede blok gevoerd en loopt dan naar voren naar het uiteinde van de giek waar deze is bevestigd 
(figuur 1). 

De tweede kabel dient om de loopkat over de giek te verplaatsen. De kabel is aan de voorzijde van 
de loopkat bevestigd, loopt over een schijf door een blok aan de voorzijde van de giek, terug naar 
achteren via de liertrommel ook weer over een schijf door een blok en is dan weer bevestigd aan de 
achterzijde van de loopkat (figuur 2). Deze katkabel wordt aangedreven door een elektromotor die is 
aangesloten op de katliertrommel. De motor wordt aangestuurd door een frequentieregelaar. 

De torenkraan die aanleiding is geweest voor dit onderzoek is er een uit een serie nieuwe model-
len loopkatkranen. De modellen in deze serie worden gekenmerkt door het feit dat de kranen, met 
uitzondering van de zwaarste uitvoeringen, spitsloos zijn. Dat wil zeggen dat de toren niet boven 
de giek uitreikt. Op torenkranen die wel een spits hebben, lopen van de top van de spits tuidraden 
naar voor- en achtergiek. Deze tuidraden geven de giek een grotere stijfheid. Spitsloze torenkranen 
zijn volgens de fabrikant goed inzetbaar “op plaatsen waar hoogtebeperkingen gelden”, bijvoorbeeld 

als gevolg van meerdere bij elkaar geplaatste en over elkaar 
draaiende kranen. Op de locatie in Rotterdam bestond deze 
behoefte niet. Een ander door de fabrikant genoemd voordeel 
van een spitsloze torenkraan is dat deze eenvoudiger te ver-
voeren is. Alle kranen in de serie hebben een verjongde giek 
met een loopkat met dubbel rijwerk (zie figuur 3). Door de 
verjonging verspringen de draagbalken van de giek, waar de 
loopkat over rijdt, naar beneden en naar binnen. De loopkat 
rijdt met de bovenste set van vier wielen over de giek. Naar 
buiten rijdend neemt de onderste set van vier wielen het over 
op de verjongde giek. De verjongde giek is lichter en kan bij 
transport in de grotere giekdelen worden geschoven. 

De torenkranen staan op een rijdende onderwagen, een vaste onderwagen of een instortfundatie5. 
De mast is opgebouwd uit gestapelde torendelen. De vierkante torendelen bestaan uit vier staanders 
op elke hoek, de torenrandstaven, in vorm gehouden door dwarsliggers en diagonalen. De torendelen 
verschillen in sterkte en gewicht. Door elk torendeel loopt een kooiladder naar een bovenbordes. Bij 
een klimhoogte van 30 meter of meer naar de cabine wordt in Nederland een machinistenlift geïn-
stalleerd, een gevolg van CAO-afspraken. Voor elke configuratie van een kraan bepaalt de construc-
teur welke torendelen worden gebruikt. Bovenaan de toren zit een torendeel dat bij de kraan hoort, 
met een draaischijf, de torenkrans. In de krans zit een mangat, waardoor de machinist naar boven 
kan klimmen. Aan het torendeel boven de krans worden de (voor)giek, de achtergiek en de cabine 
gehangen. Dit torendeel wordt spits genoemd. Omdat deze spits niet boven de giek uitsteekt, wordt 
de kraan ‘spitsloos’ genoemd.

2.1.2 De kraan op de bouwplaats Rotterdam

De torenkraan in Rotterdam stond op een kleine bouwlocatie in een park. Langs de locatie loopt een 
fiets- en voetpad en in het park is een kinderspeelweide. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd 
door een brede sloot. De bouwlocatie was ontsloten naar de openbare weg via een brug over deze 
sloot. Op deze bouwlocatie werd een flat gebouwd voor 80 appartementen verdeeld over 24 verdie-
pingen. Onder de flat werd onder maaiveld een parkeergarage van twee verdiepingen aangelegd. In 
de bouwput is bij het storten van de fundering en de vloer van de onderste verdieping een instortfun-
datie aangelegd voor de torenkraan. Met het sluiten van het garagedak werd werkruimte gecreëerd 
om het gebouw. De kraan stond aan de oostzijde van het gebouw. Voor het onderzoek is de oostzijde 
de achterkant van de kraan genoemd (nummer 1 in figuur 5) en de zuidzijde de linkerkant (nummer 
2 in figuur 5). Aan de achterkant was de machinistenlift gemonteerd.

5 Instortfundatie: een in het werk gestorte betonnen fundering.

Figuur 3 loopkat met dubbel rijwerk
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15 m 

Het onderste torendeel is op de instortfundatie verankerd. Bovenop dit torendeel waren nog twaalf 
dezelfde torendelen geplaatst. Op deze toren is de nieuwe kraan rechtstreeks uit de fabriek door de 
nieuwe eigenaar gemonteerd, met medewerking van de fabrikant. Deze kraan had een hoogte van 
60 meter. Op 24 augustus 2007 is de opgestelde kraan voor ingebruikname gekeurd door een geac-
crediteerde keuringsinstantie met behulp van een beoordelingsformulier voor periodieke onderzoe-
king en beproeving van torenkranen. Op dit document was toegevoegd dat het ging om een eerste 
ingebruiknamekeuring.

Na iets minder dan een jaar is de mast verhoogd tot 96 meter. De kraan is gedeeltelijk gedemonteerd 
en van de staande mast gehesen. De mast is op het elfde torenstuk van onderen verankerd aan de 
gevel van de flat in aanbouw. De betonconstructie rondom de verankering was daar op aangepast. 
Vervolgens is een overgangsstuk op de toren gezet zodat daarboven nog zeven lichtere torendelen 
konden worden opgebouwd. Vervolgens is de kraan teruggeplaatst op een hoogte van 96 meter. De 
kraan is na de verhoging door dezelfde instantie opnieuw gekeurd op 23 juni 2008 met behulp van 
het certificatieschema voor het certificaat van goedkeuring voor een periodieke keuring van een 
torenkraan. Dit certificaat is afgegeven, onder voorbehoud dat een hijsproef met de maximale last 
van 16 ton nog plaats zou vinden als een nieuwe hijskabel zou zijn ingeschoren. De eigenaar heeft 
op 3 juli 2008 aan de keuringsinstantie bevestigd dit te hebben gedaan.

2.2	 verloop	vAn	het	voorvAl

Op donderdag 10 juli 2008 stond het hijsen van een balkonplaat op het programma van de aannemer 
op de bouwplaats. Gelijke balkondelen op lager gelegen verdiepingen waren voor de verhoging van 
de kraan al aangebracht. Het balkon woog met voorgemonteerde valbeveiliging 7,3 ton. Voor het 
op zijn plaats hijsen van het balkon werd een evenaar gebruikt. Dit is een arm met een gewicht dat 
aan de hijshaak hangt. Aan die arm hangt de last zodat de last als excentrisch onder de haak komt 
te hangen. Daarmee kon het balkon onder de uitstekende kopsewandsteigers worden gehesen. De 
evenaar woog 5,5 ton, dus de gezamenlijke last was bijna 13 ton. Vanwege deze zware last had de 
uitvoerder besloten niet over het gebouw te hijsen en te hijsen als de mensen op de bouwplaats in de 
keet of onderin het gebouw aan het schaften zouden zijn. Het mooie weer met een matige zuidelijke 
wind was gunstig voor het hijsen van een zware en grote last.

Figuur 4 - Schema gehesen last: evenaar (zwart) met balkon aan viersprong

Het balkon werd onder aan de evenaar aangeslagen met een viersprong (vier kettingen aan één 
hijsoog) door één van de medewerkers op de bouwplaats (nummer 3 in figuur 5 op de volgende 
pagina). Hij stond in verbinding met de kraanmachinist met behulp van een portofoon. Op de plaats 
waar het balkon moest komen op de elfde verdieping (nummer 4 in figuur 5) stonden drie mannen 
met portofoons te wachten. De machinist draaide de kraan rechtsom, waardoor het balkon met de 
klok mee om het gebouw werd gehesen. Ter hoogte van de verste hoek (nummer 5 in figuur 5) bleek 
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dat de loopkat niet ver genoeg naar buiten gereden kon worden op de giek om de last om de hoek 
van het gebouw te kunnen hijsen. De lastmomentbeveiliging (LMB) in de software van de kraan ver-
traagt6 en stopt het uitrijden van de loopkat als een bepaald gewicht in de haak de uiterste toege-
stane vlucht op de giek bereikt. De machinist heeft daarom de last alsnog over het gebouw heen 
gehesen en laten zakken in de hoek waar het balkon moest worden geplaatst. Op het moment dat 
het balkon nagenoeg op zijn plaats hing, zeiden de mannen in het gebouw dat de machinist niet 
moest uitkatten, maar moest inkatten, nadat zij de loopkat (kortstondig) richting de punt van de giek 
hadden zien lopen. De machinist gaf aan dat hij de last niet aan het uitkatten was. De last hing op 
dat moment op een vlucht van ongeveer 27 meter. Vervolgens zagen de drie mannen de last van zich 
afzwaaien en bezweek de kraan.

Figuur 5 - Overzichtsfoto bouwlocatie na het instorten van de kraan (bron: KLPD Dienst Luchtvaart)

Na onderzoek is gebleken dat de toren van de kraan is bezweken door een te groot gewicht op een 
te grote vlucht. De last (de evenaar met het balkon - figuur 4) heeft zich ongewild naar het uiteinde 
van de giek verplaatst, waardoor meer gewicht aan het uiteinde van de giek terecht is gekomen dan 
de kraan aankon7. De mast van de kraan is daardoor verbogen, waardoor de voorkant (kant van de 
giek) werd ingedrukt en de achterkant (kant van de achtergiek) werd uitgerekt. De torenrandstaaf 
rechtsvoor is als gevolg van deze belasting geknikt, waarop de kraan is omgebogen (nummer 6 in 
figuur 5). De torenrandstaaf linksachter is, zoals dat heet, op trekbelasting losgescheurd. De beide 
andere torenrandstaven hebben een scharnierfunctie gehad. Als gevolg van de verbuiging is de ach-
tergiek met het contragewicht omhoog gekomen en opzij weggevallen. Door de enorme krachten op 
de staalconstructie is de mast boven de buiging met geweld op alle vier de torenrandstaven afge-
scheurd (nummer 7 in figuur 5). De kraan is al buitelend naar beneden gevallen. 

6  Als bij het uitrijden van de loopkat 90% van het maximale lastmoment wordt bereikt, vertraagt het uitrijden 
om een abrupte stop te voorkomen en klinkt een waarschuwingssignaal. Bij 100% stopt het uitrijden van de 
loopkat. Het ontwerp van de kraan gaat er van uit dat de kraan bestand is tegen 150% van de in de hijsta-
bel maximaal toegestane last. Boven deze maximaal toegestane last zal de kraan bezwijken.

7 Deze analyse wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Figuur 6 - Overzicht vluchtplan torenkraan op bouwlocatie 
met aanduiding van de positie van de torenrandstaven RV 
- rechtsvoor, RA - rechtsachter, LV - linksvoor en LA - links-
achter (bron: Aboma Keboma).
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De hijstrommel heeft hierbij een gat geslagen in het beton aan de noordzijde van het gebouw en 
diverse steigers zijn geraakt en beschadigd. Het balkon is in het verlengde van de stand van de giek 
op de grond terecht gekomen (nummer 8 in figuur 5), de evenaar vlak daarbij (nummer 9 in figuur 
5). De kraan is aan de noordkant van het gebouw terecht gekomen, waarbij de giek met de loopkat 
in het water is gevallen (nummer 10 in figuur 5).

Bij het instorten van de kraan is de machinist mogelijk door de voorruit uit zijn cabine gevallen. Hij is 
bijna veertig meter lager op de bovenste vloer van het gebouw terecht gekomen en direct overleden.

2.3	 feiten	en	bevindingen	uit	deelonderzoeken

2.3.1 Algemeen

Direct na heeft ongeval heeft de Onderzoeksraad het onderzoek gestart, daags na het ongeval 
gevolgd door het Openbaar Ministerie. Het verzamelen van de feitelijke gegevens heeft in onderlinge 
afstemming plaatsgevonden (zie verder bijlage A - Onderzoeksverantwoording).

Voordat met de berging van de kraan kon worden begonnen, is loshangend materieel van de stei-
gerwanden, de kopsewandsteigers en het gebouw verwijderd. Toen na enige dagen veilig kon wor-
den gewerkt, zijn de schakelkast en de machinistencabine met de daarin aanwezige elektronica 
en mogelijke gegevensdragers geborgen. Deze zijn door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
op een geconditioneerde wijze opgeslagen en aan een onderzoek onderworpen. Vervolgens zijn de 
kraandelen geborgen. Alle onderdelen zijn gefotografeerd en gescand door de betrokken onderzoe-
kers en het team Forensische Opsporing van de politie Rotterdam Rijnmond. Voorts is een aantal 
afstanden en lengtes gemeten en zijn onderdelen van de last gemeten. Op basis van de bevindingen 
bij de berging zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In de navolgende paragrafen worden deze 
bevindingen weergegeven.

2.3.2 Schadebeeld

Positie en gegevens van de last
De gehesen last op het moment van het voorval bestond uit een betonnen balkonplaat met voorge-
monteerde valbeveiliging in de vorm van een hekwerk. Het gemeten gezamenlijke gewicht van de 
last bedroeg 12,8 ton. De totale reductie van de hijshoogte, de lengte onder de haak, was ongeveer 
15 meter (zie figuur 4 bladzijde 21). 

Na een reconstructie van de lengte van de 
hijskabel wees een berekening uit dat de 
hoogte van de last nagenoeg gelijk uitkwam 
met de hoogte van de verdiepingsvloer waar 
het balkon moest worden geplaatst, onge-
veer 40 meter boven de keldervloer. Voor 
het berekenen van de vlucht, dat is de 
afstand van hijshaak tot mast van de kraan, 
is de afstand over de grond gemeten van 
het hart van het gemonteerde balkon tot de 
kraan. Dit kwam uit op 26 meter. De last 
hing nog los van het gebouw zodat de actu-
ele vlucht wordt geschat op ongeveer 27 
meter. Dit komt overeen met getuigenver-
klaringen. Een vluchtplan is weergegeven in 
figuur 6. Volgens de bij de torenkraan gele-
verde hijstabel was de maximale vlucht bij 
13 ton 28 meter.
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Schadebeeld torendelen en breukvlakken
De mast van de kraan was opgebouwd uit drie typen torenelementen, in overeenstemming met de 
door de constructeur van de fabrikant aangegeven configuratie. De onderste dertien torenelementen 
waren zwaarder uitgevoerd dan de bovenste zeven torenelementen. Tussen deze torenelementen 
was een overgangselement geplaatst. Al deze torenelementen hadden een lengte van 4,5 meter. Het 
derde element onder dit overgangsstuk, dus het elfde torenelement van onderen, was verankerd aan 
het gebouw in aanbouw op 48 meter boven de fundatie.

Na het bezwijken van de kraan stonden alle 
torenelementen tot en met het overgangsele-
ment nog overeind, zonder zichtbare schade. 
Het eerste torenelement boven het overgangs-
element was verbogen. De torenrandstaaf 
linksachter (zie figuur 6 voor de benoeming van 
de torenrandstaven) was op de pen-gat verbin-
ding aan de onderkant losgebroken (58,5 meter 
boven de fundatie). Het bovenste deel van het 
eerste torenelement boven het overgangsele-
ment was, net als de volgende twee elemen-
ten, geheel vervormd. De torenrandstaven die 
normaal een vierkant vormen waren ruitvormig 
ten opzichte van elkaar gepositioneerd, nade-
rend naar een plat vlak. Het bovenste van deze 
vervormde delen, het derde torenelement, was 
op alle vier de torenrandstaven afgescheurd. In 
de torenrandstaaf linksvoor was een duidelijke 
knik zichtbaar.

Schadebeeld giek, katlierwerk en hijskabel
De voorgiek is bij de val in het water terecht gekomen. Bij de berging bleek dat de loopkat aan het 
uiteinde van de giek terecht was gekomen. De stoppers, die moeten voorkomen dat de loopkat van 
de giek afloopt, waren niet zwaar beschadigd. De loopkat zelf was nagenoeg niet beschadigd en de 
katkabel was niet gebroken. De katvang, een arm die door de spanning op de katkabel horizontaal 
wordt gehouden, was eveneens intact. Was de katkabel gebroken, dan was de arm door een gewicht 
omhoog gekomen. Bij het eventueel uitlopen van de loopkat zou deze door een van de dwarsliggers 
worden opgevangen. De katliermotor was nog intact na de val. 

De hijskabel lag na het ongeval naast de schijven in de blokken van de loopkat. De sporen op de 
kunststofblokken lieten zien dat de hijskabel tijdens de val weliswaar naast de blokken heeft gelopen, 
maar de schade was oppervlakkig. Zou er gehesen zijn met langs de schijven lopende hijskabel, dan 
zou de schade aan de schijven veel groter zijn. De kinken in de hijskabel zijn ontstaan bij de val, op 
het moment dat de last de grond raakte. Bij de plotselinge ontlasting van de hijskabel is deze gaan 
draaien. Dit is geduid als gevolgschade.

Het verbindingsstuk van de trekstang waarmee de voorgiek aan de bovenzijde aan de spits ver-
bonden is (dat de giek optopt) was door de val omgebogen. Er zijn geen sporen van overbelasting 
gevonden op de trekstang. Ook aan de Y-profielen in de spits, die de krachten die de giek uitoefent 
op de spits moeten afleiden, zijn geen sporen van overbelasting gevonden.
Schadebeeld cabine en schakelkast

De schakelkast en de trommel van de hijskabel waren beide gepositioneerd achter op de achtergiek. 
De schade aan beiden liet zien dat deze het gebouw hebben geraakt. De schakelkast is losgeraakt 
van de giek en apart op de grond gevallen. De deuren voor de schakelkast waren weggeslagen, 
net als de in de schakelkast gemonteerde GSM-antenne. De schakelkast en alle onderdelen waren 
beschadigd. Uit onderzoek naar de instellingen van de schakelaars blijkt dat de kraan in normaal 
bedrijf heeft geopereerd. 

Figuur 7 - Verbogen, gebroken en afgescheurde mast
(Foto: Politie Rotterdam Rijnmond)
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De cabine was zeer zwaar beschadigd. Deze is los van de spits op de grond terecht gekomen. De 
cabine was geheel samengedrukt, door de impact van de val en wellicht nog door het vallende 
gedeelte van de toren. De noodknop in de cabine is gevonden in ingedrukte positie. Of de machinist 
de noodknop nog heeft ingedrukt of dat dit door het samendrukken van de cabine is gebeurd, is niet 
meer te achterhalen.

2.3.3 Onderzoek aan andere torenkranen

Om de bevindingen uit deze casus in perspectief te kunnen plaatsen, is onderzoek gedaan met 
behulp van in bedrijf zijnde torenkranen van hetzelfde merk en type. Deze kranen stonden opgesteld 
op bouwplaatsen in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Zaandam. Enkele bevindingen uit deze 
lokale onderzoeken zijn relevant voor dit onderzoek. Het betreft onderzoeken naar elektromagneti-
sche storingen in de kabels en aansluitingen van de kraan, de besturingssystemen en doorbuiging en 
sterkte van de kraanconstructie.

Elektromagnetische Compatibiliteit
De schakelkast is bij dit type torenkraan geplaatst op het uiteinde van de achtergiek. Dat betekent 
dat voedingskabels en datakabels over een afstand van ongeveer 20 meter over de achtergiek lig-
gen. Deze hebben de onderzoekers consequent liggend in één bundel aan één zijde van de giek 
aangetroffen. Voedingskabels kunnen datakabels beïnvloeden door het elektromagnetisch veld dat 
de voedingskabels opwekken. Dat kan als de kabels dicht bij elkaar liggen of onvoldoende beschermd 
zijn tegen deze beïnvloeding. Door deze beïnvloeding kunnen storingen ontstaan in de besturing van 
de kraan. De Onderzoeksraad heeft deze beïnvloeding laten onderzoeken door een gecertificeerde 
keuringsinstantie op dit gebied, Dare Consultancy uit Woerden. Dare heeft dit onderzoek uitgevoerd 
door metingen te verrichten aan de kabels van een kraan waarvan de katliermotor en de hijsmotor 
beide vermogen leverden, door gelijktijdig te hijsen of te vieren en in- of uit- te katten. Dare heeft 
deze metingen getoetst aan de normen die aansluiten op de Europese richtlijn voor Elektromagneti-
sche Compatibiliteit (EMC).

Tijdens de beproevingen door Dare in samenwerking met Aboma Keboma, hebben zich verstoringen 
voorgedaan. Deze storingen werden zichtbaar in de vorm van meldingen op het beeldscherm van de 
machinist. De Programmable Logic Controller (PLC - het besturingssysteem) greep echter niet in alle 
gevallen in op basis van deze foutmeldingen. Het systeem is niet zodanig geprogrammeerd, dat elke 
foutmelding leidt tot een veilige actie. Het niet uitvoeren van opdrachten en stilzetten van de kraan 
is een dergelijke veilige actie. Dat betekent dat de kraan na een foutmelding normaal bedienbaar 
blijft, terwijl er iets niet in orde is. Er is niet geconstateerd dat als gevolg van de storingen andere 
opdrachten werden uitgevoerd dan de machinist had ingegeven.

Er is gedurende de test waargenomen dat onjuiste informatie over het gewicht van de last in het 
beeldscherm verscheen als gevolg van een bewust opgewekte verstoring in de vorm van een opgewekt 
elektromagnetisch veld. Deze waarneming werd gevolgd door een foutmelding over de gewichtsaan-
duiding, waarbij alle handelingen als vieren, hijsen en in- en uitkatten mogelijk bleven. Onder deze 
omstandigheden is het mogelijk dat de kraan een te grote last op een te grote vlucht brengt, zonder 
dat de lastmomentbeveiliging ingrijpt.

Meting doorbuiging mast en giek
Torenkranen bewegen en zijn in zekere mate elastisch en daardoor flexibel. Torenkranen van het type 
zoals bezweken is in Rotterdam, staan bekend om hun flexibiliteit. De onderzoekers hebben vastge-
steld dat dit kraantype inderdaad flexibel is, ook in vergelijking met de opgave van de constructeur. 
Deze flexibiliteit is in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid door het Landelijk Verkeersbij-
standsteam (LVBT) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in kaart gebracht door middel van 
metingen met laserapparatuur. De kraan die opnieuw is opgebouwd op de plaats van het ongeval, is 
ingemeten. Deze kraan had een andere, stijvere, torensamenstelling dan de oorspronkelijke kraan. 
Uit deze metingen bleek dat ook in deze stijvere configuratie de kraan verder doorboog dan waar de 
fabrikant van uitging. 
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2.3.4 Extern onderzoek

Materiaalkundig onderzoek torenrandstaven
Eén van de mogelijke scenario’s voor het bezwijken van de kraan is dat de mast van de kraan niet 
sterk genoeg is geweest, bijvoorbeeld door materiaal falen. Om dit te kunnen onderbouwen of uit 
te sluiten, heeft het Schielab in Rotterdam in opdracht van Aboma Keboma onderzoek gedaan. Dit 
onderzoek vond plaats op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en in afstemming met het 
Openbaar Ministerie. Het betrof een destructief materiaalkundig onderzoek naar de torenrandstaven 
en dwarsverbindingen van de beschadigde torenstukken. Medewerkers van het Schielab hebben 
zich ter plaatse van het ongeval op de hoogte gesteld van de situatie van de kraan. Na het bergen 
en veiligstellen van de kraandelen hebben zij monsters uitgesneden. Op deze monsters heeft het 
Schielab trekproeven en materiaalkundig onderzoek gedaan om de kwaliteit van het toegepaste staal 
te onderzoeken. Daarnaast heeft het Schielab de breukvlakken microscopisch onderzocht.
 
Modellering sterkte mast en giek
De bezweken torenkraan en de daarvoor in de plaats nieuw opgebouwde torenkraan zijn met behulp 
van de gedetailleerde tekeningen van de fabrikant gemodelleerd. Dit is in opdracht van de Onder-
zoeksraad gedaan door FEMTO Engineering uit Delft. FEMTO heeft een computermodel van beide 
kranen gemaakt op basis van de Eindige Elementen Methode (EEM). De EEM is een rekenkundige 
methode, die gebruikt wordt om sterkte-eigenschappen van ingewikkelde constructies te berekenen. 
Dit model is toegepast op de nieuw opgebouwde kraan en vergeleken met de meetgegevens van het 
LVBT. De meting van het LVBT was nagenoeg gelijk aan de voorspelling van de doorbuiging door het 
computermodel van FEMTO. Vervolgens is de configuratie van de ingestorte kraan op dezelfde wijze 
doorgerekend.
 
Katmotor en frequentieregelaar
Door de doorbuiging van de giek heeft het loopvlak van de giek een aflopende helling naar de punt 
van de giek. Om te voorkomen dat de loopkat ongewild naar buiten loopt, worden beperkingen 
gesteld aan de doorbuiging en moeten het motor- en remkoppel van de katrijmotor voldoende zijn 
om de loopkat met last onder helling op zijn plaats te houden of ‘omhoog’ te bewegen.

In het onderzoek is een trekproef gedaan naar het remkoppel van de katmotor. In deze proef is vast-
gesteld dat er ongeveer 14kN nodig is om de katkabeltrommel door de rem te trekken. Dat betekent 
dat als een kracht van 14kN op de katkabel wordt uitgeoefend, de rem van de katkabeltrommel de 
katkabel (en daarmee de loopkat) niet meer tegen houdt. Aboma Keboma heeft berekend dat als de 
loopkat al in beweging is, de dynamische remkracht met ongeveer 12kN, dus ongeveer 15% minder, 
door de rem wordt getrokken. 

De katmotor werd aangestuurd door middel van een frequentieregelaar. Voor elke toepassing van 
een frequentieregelaar zoals het aansturen van een katmotor, dienen een aantal parameters te wor-
den ingesteld. De bevindingen uit het onderzoek maken duidelijk dat de parameters zodanig waren 
ingesteld, dat de katmotor niet altijd het verlangde vermogen kon leveren.

De fabrikant van de frequentieregelaar uit de torenkraan heeft het koppel berekend dat nodig is om 
de loopkat, met een last van 13 ton, op zijn plaats te houden. Bij een helling van 2 graden is dit 48,45 
Nm. Bij een helling van 2,5 graden is dit 56,88 Nm. De motor had een maximaal koppel van 49 Nm. 

Het maximale vermogen van de motor met frequentieregelaar ligt dus erg dicht bij het benodigde 
vermogen onder de condities waarin de kraan in Rotterdam was opgebouwd.
 
Werking Programmable Logic Controller
Aboma Keboma heeft ook onderzoek uitgevoerd naar het besturingsprogramma in de kraan. De 
opdrachten die de machinist geeft met behulp van de joysticks worden door de Programmable Logic 
Controller (PLC - het besturingssysteem) doorgegeven. Voordat dit gebeurt, controleert het systeem 
of aan alle geprogrammeerde voorwaarden is voldaan. Dergelijke voorwaarden hebben de vorm van 
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logicaregels en zijn daarmee erg zwart-wit: er wordt wel of niet aan de voorwaarde voldaan. De last-
momentbeveiliging is een dergelijke reeks voorwaarden.

Om vast te stellen of aan de voorwaarden wordt voldaan, is input nodig van andere systemen. In het 
geval van de LMB zijn dat de positiegevers van de loopkat en de meetas waar de hijskabel over loopt. 
De opdrachten hijsen en uitkatten worden uitgevoerd als de combinatie van gewicht van de last en 
de vlucht binnen de toegestane reeks vallen. Telkens als een torenkraan opnieuw wordt opgesteld, 
beproeft een keuringsinstantie of de LMB juist is ingesteld en juist reageert. Als de LMB juist functio-
neert, zal de kraan uit dit onderzoek een gewicht van 18 ton niet hijsen en een gehesen gewicht van 
13 ton zal dan niet uitrijden tot een vlucht van 40 meter. 

Als de machinist een hijsopdracht geeft of een opdracht tot uitkatten, controleert de PLC de voor-
waarden van de LMB. Als de LMB wordt aangesproken maar input van de meetas of de positiegever 
niet binnenkomt, is de logica dat de opdrachten hijsen en uitkatten niet worden uitgevoerd of stop-
pen tijdens de uitvoering. Ook foutmeldingen bij de input worden op deze manier behandeld. De 
meetas was dubbel uitgevoerd. Als het eventuele verschil in meting tussen deze twee meetassen 
een bepaalde marge zou overschrijden, zou dit leiden dit tot een foutmelding en zou er niet worden 
gehesen of uitgekat. Er zijn geen aanwijzingen dat deze fout, die bijvoorbeeld wel optrad bij de EMC-
beproeving in Amsterdam, zich op 10 juli 2008 aan de kraan aan de Prinsenlaan heeft voorgedaan.

2.4	 ongevAllen	met	torenkrAnen

2.4.1 Voorvallen in Nederland

De Onderzoeksraad heeft ter vergelijking andere ongevallen met torenkranen in Nederland nader 
bekeken. Het betreft de volgende vier voorvallen.
 
Cuijk, 31 oktober 2002 
Bij het opbouwen van een torenkraan in Cuijk is deze omgevallen. Hierbij waren twee dodelijke 
slachtoffers en één zwaar gewonde te betreuren. De kraan viel om toen na het bevestigen van de 
achtergiek de krans werd gedraaid om de giek te kunnen bevestigen. Dit heeft kunnen gebeuren 
doordat het betonblok waar de kraan op werd opgesteld de krachten niet goed kon overdragen op 
de ondergrond. De oppervlakte van het betonblok was hiervoor niet groot genoeg en zakte weg. Bij 
de risicoberekening die aan het vaststellen van de benodigde oppervlakte van het betonblok vooraf 
ging, zijn onjuiste aannames gedaan. De rechtbank oordeelde dat met de toepassing van de norm 
NEN-6700 “technische grondslagen voor bouwconstructies” de juiste aannames hadden kunnen wor-
den gedaan.

Rotterdam Brielselaan, 2 december 2003
Een 79 meter hoge vrijstaande torenkraan werd gebruikt voor het storten van beton voor een in 
aanbouw zijnde woontoren. De kraan is omgevallen en over de openbare weg heen op een tot evene-
mentenhal verbouwde oude graansilo terecht gekomen. De machinist raakte daarbij zwaar gewond. 
De contragiek viel op het dak van een voedingsmiddelenbedrijf. Een verdieping stortte in. In dit 
gebouw kwam één werknemer om het leven en werd er één zwaar gewond. De ravage in de getrof-
fen gebouwen was groot. Uit onderzoek is gebleken dat de moeren op de bouten waarmee de kraan 
was verankerd, onvoldoende stevig aangedraaid waren op het moment van het ongeval. De bouten 
hebben het begeven, waardoor de kraan uit evenwicht is geraakt en is omgevallen.
 
Utrecht, 18 januari 2007
Een torenkraan van 63 meter hoog stond opgesteld in de nabijheid van twee hoge gebouwen van de 
Universiteit van Utrecht. Op 18 januari 2007 ontstond rond die gebouwen een turbulentie als gevolg 
van een stormachtige wind. Op de hoogte van de giek had de windkracht de sterke van een storm. 
De kraan was niet bemand en stond in de vaanstand. Als een kraan in de vaanstand staat, wil dat 
zeggen dat de giek vrij met de wind kan meebewegen, als een windvaan. 
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De achtergiek staat dan tegen de wind in. Door het krachtenspel van luwte en turbulentie kwam de 
giek van deze kraan echter niet in de juiste vaanstand. In dit geval stond de giek tegen de wind in en 
was de kraan minder in balans. Dit fenomeen was al een keer opgemerkt door een machinist. Door 
de turbulentie kwam de giek van de torenkraan in beweging, met zowel een verticale als een hori-
zontale beweging. Door het dynamisch krachtenspel is de druk op de voet van de mast toegenomen 
tot boven de breuksterkte van één van de smeedkoppen in de fundatie. Deze is daarom gebroken 
waarop de kraan achterover is gevallen. De giek is op een ander nabijgelegen gebouw van de univer-
siteit terecht gekomen, waarbij het dak is ingestort. Zes personen in het gebouw raakten gewond. Uit 
onderzoek naar de smeedkoppen is vast komen te staan dat de smeedkoppen niet aan de vereiste 
specificaties voldeden.
 
Horst, 20 juli 2007
In juni 2007 werd in Horst op een bouwplaats een kraan opgesteld. Deze zou worden vervangen 
door een zwaardere kraan, zodra deze laatste beschikbaar zou zijn. Deze kraan stond op een mast, 
verankerd op een kruisframe met 20 ton ballast. Op 20 juli 2007 vond de verwisseling plaats. Nadat 
de achtergiek van de nieuwe kraan werd gedraaid om de giek te kunnen bevestigen, viel deze om. 
Twee personen raakten gewond. Uit onderzoek is gebleken dat voor de nieuwe kraan 60 ton ballast 
geplaatst had moeten worden. Omdat de eigenaar van de kraan zelf nog 40 ton ballast had, was per 
fax 20 ton extra ballast besteld bij de fabrikant. Deze 20 ton is later abusievelijk aangezien voor het 
gewicht dat moest worden geplaatst. Naar de aanwijzingen van de fabrikant is bij de plaatsing van de 
nieuwe kraan niet meer gekeken. Ook het kraanboek van de nieuwe kraan was niet compleet. Onder 
meer de aanwijzingen over de benodigde hoeveelheid ballast ontbraken.

2.4.2 Voorval in Duitsland in de onderzoeksperiode

Op 4 november 2008 is in München, Duitsland, een zelfde kraan bezweken als de kraan aan de 
Prinsenlaan in Rotterdam. In de spits van de kraan leiden twee naast elkaar gesitueerde profielen in 
de vorm van de Griekse letter ‘λ’ (labda), de krachten van de voorgiek af naar de mast. Eén van de 
twee ‘poten’ van deze λ is in beide profielen gescheurd. De giek boog sterk naar beneden door, maar 
de kraan is niet ingestort. De oorzaak van dit voorval wordt gezocht in een slechte lasconstructie van 
het λ-profiel. Alle kranen uit een reeks kranen waar dit probleem zich heeft kunnen voordoen zijn 
onderzocht en bij twijfel over de kwaliteit opnieuw gelast.
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3 Beoordelingskader

3.1	 inleiding

De Onderzoeksraad voor Veiligheid hanteert bij zijn onderzoek een beoordelingskader. Aan de hand 
van dit kader analyseert de Onderzoeksraad de gebeurtenissen en achtergronden die horen bij het 
voorval. Door afwijkingen van het beoordelingskader te identificeren kan de Onderzoeksraad inzich-
telijk maken waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn.

Het beoordelingskader voor dit rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft wet- en regel-
geving die van kracht was op de activiteiten die gerelateerd zijn aan het voorval. Het tweede deel is 
branche georiënteerd en betreft de uitwerking van regelgeving in certificeringschema’s voor de keu-
ring van torenkranen. Het derde deel betreft het eigen beoordelingskader van de Onderzoeksraad dat 
bestaat uit een aantal internationaal erkende principes waarmee de Onderzoeksraad invulling geeft 
aan eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheidsmanagement. 

Een complicerende factor bij het weergeven van het onderdeel wet- en regelgeving is dat de toren-
kraan in Duitsland is gebouwd binnen de Duitse wet- en regelgeving. De Duitse wet- en regelgeving 
is voor het ontwikkelen en op de markt brengen gebaseerd op dezelfde Europese Richtlijnen als de 
Nederlandse wetgeving. Deze Europese Richtlijnen zijn daarom een belangrijk onderdeel van het 
beoordelingskader. In bijlage E bij dit rapport zijn de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
 

3.2	 europese	richtlijnen	en	ce-mArkering

3.2.1 Algemeen

De Europese Gemeenschap (EG) stelt eisen aan het in de handel brengen van producten. Om te 
voorkomen dat vrijhandelsbelemmeringen ontstaan als gevolg van verschillende veiligheidseisen 
tussen de lidstaten van de EG, zijn deze eisen vastgelegd in Europese productrichtlijnen. De lidstaten 
zijn verplicht de Europese productrichtlijnen in nationale wetgeving op te nemen. Toepassing van de 
richtlijnen vindt dus plaats via nationale wetgeving. In Nederland zijn de richtlijnen opgenomen in 
verschillende warenwetbesluiten, in Duitsland in de “Betriebssicherheitsverordnungen.” Een product 
dat voldoet aan de nationale wetgeving, voldoet daarmee ook aan de Europese Richtlijnen die hier-
aan ten grondslag liggen. Dit product kan binnen de Europese Economische Ruimte (EER) vrij worden 
verhandeld. Bij handel tussen de lidstaten hoeft een product niet meer te worden geïmporteerd.

Europese productrichtlijnen zijn opgebouwd rond een aantal fundamentele eisen. Deze eisen betref-
fen onder andere een veilig ontwerp en instructies voor de gebruiker en zijn opgenomen in bijlage I 
van de productrichtlijn. Een fabrikant moet volgens de richtlijn aantonen dat zijn product voor elk van 
deze fundamentele eisen voldoet aan het veiligheidsniveau dat de richtlijn aangeeft. Dit veiligheids-
niveau is verder uitgewerkt in normen, die door alle Europese lidstaten zijn ondertekend. Daarmee 
zijn het geharmoniseerde Europese normen. Deze normen worden regelmatig geactualiseerd en 
worden daarmee geacht de laatste stand der techniek te vertegenwoordigen. Als een fabrikant de 
dan geldende geharmoniseerde normen toepast, mag in de ogen van de Europese Commissie worden 
verondersteld dat het product in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. Toepassen van de 
normen is niet verplicht, maar het helpt de fabrikant aan te tonen dat hij voldoet aan het in de funda-
mentele eisen gestelde veiligheidsniveau. Eén van de fundamentele eisen verplicht de fabrikant een 
risicobeoordeling uit te voeren. Die bestaat uit het inventariseren van risico’s die verbonden zijn aan 
het product en het nemen van risicoreducerende maatregelen (beheersmaatregelen) bij het ontwerp 
en de vervaardiging van het product. 

De fabrikant moet kunnen aantonen dat het product voldoet aan de veiligheidseisen uit de richtlijn 
met behulp van het Technisch Constructie Dossier (TCD). In dit dossier behoort te worden opgeno-
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men welke richtlijnen en welke fundamentele eisen van toepassing zijn, welke risicoreducerende 
maatregelen zijn genomen en welke normen en technische specificaties zijn toegepast. Door het 
aanbrengen van de CE-markering op het product geeft de fabrikant aan dat het product naar zijn 
oordeel voldoet aan de eisen uit de Europese productrichtlijnen die op het product van toepassing 
zijn (getoetst aan internationale normen en nationale wetgeving). De fabrikant kan zijn product nu 
vrij verhandelen binnen de Europese Economische ruimte. Bij het product hoort een EG-verklaring 
van Overeenstemming waarin de fabrikant verklaart dat zijn product aan de richtlijnen voldoet.

Op torenkranen en de componenten waaruit deze zijn opgebouwd zijn vier Europese produc-
trichtlijnen van toepassing. Dit zijn de richtlijnen machines (Machinerichtlijn), elektromagne-
tische compatibiliteit (EMC), laagspanning en geluidsemissie. De fabrikant mag ook hier zelf het 
CE-markeringstraject doorlopen en hoeft daarvoor geen keuringsinstelling in te schakelen. Onder 
de Machinerichtlijn is een Europese geharmoniseerde norm voor elektrische uitrusting van machi-
nes8 opgesteld. De laagspanningsrichtlijn stelt geen aanvullende eisen ten opzichte van deze 
norm en wordt daarom niet in het beoordelingskader opgenomen. Ook de richtlijn geluidsemissie9

 is wel van toepassing op torenkranen, maar is niet in het beoordelingskader opgenomen. De maat-
regelen ter voorkoming van geluidsemissie hebben geen rol gespeeld bij het bezwijken van de 
torenkraan.
 

3.2.2 De Machinerichtlijn

Uit de definities over het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn blijkt dat deze richtlijn van 
toepassing is op torenkranen. In bijlage I van de Machinerichtlijn staan de fundamentele eisen, 
gegroepeerd in paragrafen. In paragraaf 1 staan eisen met betrekking tot ontwerp en bouw van 
een machine. Naast paragraaf 1 is ook paragraaf 4 op torenkranen van toepassing. In paragraaf 4 
staan aanvullende fundamentele eisen met betrekking tot hijs- en hefverrichtingen vermeld. Beide 
paragrafen met bovengenoemde eisen zijn opgenomen in bijlage E. De fundamentele eisen zijn 
geformuleerd in de vorm van vragen. Voorbeelden van vragen die aansluiten op het onderzoek in dit 
rapport zijn10:

“Zijn bij het ontwerp alle risico’s uitgesloten of zoveel mogelijk beperkt?” 
“Zijn er beveiligingsmaatregelen voor risico’s die niet kunnen worden uitgesloten?” 
“Zijn de bedieningssystemen dusdanig uitgevoerd dat ze bestand zijn tegen de te verwachten bedrijf-
seisen en invloeden van buitenaf?” 
“Zijn de delen onder alle omstandigheden en in alle mogelijke configuraties bestand tegen alle voor-
komende belastingen?”
“Werden de dynamische beproevingen uitgevoerd onder ongunstige omstandigheden (qua snelheid 
en gecombineerde bewegingen)?”

Bijlage IV van de Machinerichtlijn geeft een opsomming van producten waarvoor een erkende keu-
ringsinstantie (Notified Body of NoBo) ingeschakeld moet worden. Onder deze producten vallen bij-
voorbeeld wel handcirkelzagen, kettingzagen of vuilniswagens, maar geen torenkranen. Een fabri-
kant van torenkranen mag daarom zelf verklaren of zijn product aan de richtlijn voldoet.
 

3.2.3 De Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit

De Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) heeft tot doel te voorkomen dat appara-
ten elkaar beïnvloeden als gevolg van elektromagnetische verstoringen. Daarbij zijn twee aspecten 
belangrijk. Apparaten en installaties dienen te zijn beveiligd tegen beïnvloeding van buitenaf en zij 
mogen het correct functioneren van apparaten niet beïnvloeden. 

8 EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
9 Europese Richtlijn Geluidsemissie 2000/14/EG
10 Machinerichtlijn bijlage I §1 1.1.2.b1.; 1.1.2.b2; §1 1.2.1.a; §4 1.2.3.a1; §4 1.2.3.f
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Elektromagnetische verstoringen kunnen invloed hebben op het veilig functioneren van apparaten. 
De Onderzoeksraad gebruikt de richtlijn als beoordelingskader voor het onderzoeken van de moge-
lijke beïnvloeding van het functioneren van de torenkraan als gevolg van elektromagnetische ver-
storingen. 

3.3	 nederlAndse	wet-	en	regelgeving

3.3.1 Algemeen

De Europese productrichtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen middels de Warenwet 
en onderliggende Warenwetbesluiten. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het pro-
duct in overeenstemming is met de Nederlandse besluiten. Voor de torenkraan in dit onderzoek geldt 
dat deze in Duitsland op de markt is gebracht op basis van de Betriebssicherheitsverordnungen. Het 
gaat hierbij om nieuwbouw en het op de markt brengen van een product.

Een deel van de wet- en regelgeving voor de gebruiksfase is ook gebaseerd op een Europese Richt-
lijn, de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn richt zich niet op productveiligheid en de fabri-
kant, maar op veilig werken, dus arbeidsomstandigheden. De richtlijn stelt minimum veiligheidseisen 
aan arbeidsmiddelen, waaronder machines, ter bescherming van de werknemer. Daarbij horen ook 
onderhoud en keuringen van de arbeidsmiddelen. Het werken in overeenstemming met de richtlijn is 
de verantwoordelijkheid van de werkgever en gaat over de gebruiksfase van producten. De Richtlijn 
Arbeidsmiddelen is in Nederland opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit onder de Arbeids-
omstandighedenwet (Arbowet).

3.3.2 Warenwetbesluit Machines

Het Warenwetbesluit Machines stelt in artikel 2 dat het verboden is “machines of veiligheidscom-
ponenten die niet voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit te 
verhandelen of te gebruiken.” In artikel 3 staat dat machines veilig moeten zijn en moeten voldoen 
aan de fundamentele eisen uit bijlage I van de Machinerichtlijn (zie bijlage C). Machines moeten vol-
gens artikel 4 worden voorzien van een CE-markering en een EG-Verklaring van Overeenstemming. 
Het gaat hier over nieuwbouw.

Voor de gebruiksfase staat specifiek voor torenkranen in artikel 6d dat de kraan minimaal jaarlijks 
dient te worden gekeurd door een deskundige natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling. Eens 
in de twee jaar dient de kraan gekeurd te worden door een (door het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid) aangewezen instelling, te beginnen twee jaar na de eerste ingebruikneming. 
Dat komt neer op een jaarlijkse keuring, om en om door een deskundige en een aangewezen keu-
ringsinstelling. De keuringsresultaten worden in de nabijheid van de kraan bewaard in het kraanboek 
(art. 6f). De Warenwetregeling Machines, die punten uit het Warenwetbesluit concretiseert stelt vast 
welke keuringseisen op torenkranen van toepassing zijn. Het Warenwetbesluit verwijst hiervoor naar 
de keuringseisen omschreven in het certificatieschema van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal 
Transport (TCVT).11

 

3.3.3 Arbeidsomstandighedenwetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet is een kaderwet die richting geeft aan de wijze waarop werkgevers en 
werknemers dienen om te gaan met veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze kaderwet krijgt nadere 
invulling in het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen Arbobesluit). Voor dit onderzoek 
zijn specifiek van belang in hoofdstuk 2 de afdeling 5 “bouwproces” en hoofdstuk 7 “arbeidsmidde-
len”.

11 Certificatieschema met identificatiecode TCVT W3-11/07-148
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Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit verwijst naar de Warenwetbesluiten. Het geeft aan dat een arbeids-
middel wordt vermoed te voldoen aan de eisen die het Arbobesluit aan arbeidsmiddelen stelt, als het 
is voorzien van een CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming (art. 7.2).

Het Arbobesluit stelt in hoofdstuk 7 ook eisen aan keuringen. “Een arbeidsmiddel waarvan de veilig-
heid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste keer in 
gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.”12

 Arbeidsmiddelen moeten opnieuw worden gekeurd als het arbeidsmiddel opnieuw (op een andere 
locatie) wordt geïnstalleerd of als wijzigingen aan het arbeidsmiddel zijn aangebracht. Bewijsstukken 
van de keuringen dienen op de arbeidsplaats (bij de machine) aanwezig te zijn. Voor kranen zijn deze 
stukken opgenomen in het kraanboek. De keuringen dienen te worden uitgevoerd door een deskun-
dige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

Het gebruik van hijs- en hefwerktuigen is door het Arbobesluit onderworpen aan een aantal voor-
schriften. Er worden eisen gesteld aan de deskundigheid van de kraanmachinist en de organisatie 
van het hijsen, zodat zich geen mensen ophouden onder een gehesen last.

Kenmerkend voor de Arbowet is de rol van de werkgever in de zorg voor goede arbeidsomstandig-
heden (veiligheid en gezondheid van werknemers). Artikel 16 lid 8 van de Arbowet laat ruimte de 
verplichting tot naleving van voorschriften bij anderen te leggen. In hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbobesluit over bouwplaatsen wordt deze rol voor de uitvoeringsfase neergelegd bij de uitvoerende 
partij. Deze stelt een coördinator aan voor de uitvoeringsfase die tot taak heeft zorg te dragen voor 
de doeltreffende toepassing van maatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Veiligheids- en Gezondheidsplan 
(V&G-plan) wordt opgesteld. In dit plan dienen onder meer een Risico Inventarisatie en -Evaluatie 
(RI&E) te worden opgenomen en maatregelen die daar uit volgen. 

3.3.4 Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning

De zorg voor mensen buiten de bouwplaats is geen onderdeel van de Arbowetgeving. Dit is geregeld 
in de bouwregelgeving. Het Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning dat berust op de 
Woningwet, vraagt in dit kader om een Bouwveiligheidsplan. De gemeente kan het Bouwveiligheids-
plan opnemen in de vergunningsvoorwaarden. “Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op 
de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, 
open erven en terreinen en hun gebruikers”.13

 

3.4	 brAnchenormen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geen brancherichtlijnen aangetroffen die specifiek ingaan 
op risico’s of veiligheid van het ontwerp en de bouw van torenkranen. De betrokken partijen in dit 
onderzoek zijn klein van omvang en hebben geen op papier gestelde interne bedrijfsrichtlijnen. Op 
dit punt zijn er geen aanvullingen voor het beoordelingskader van dit onderzoek.

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) stelt keuringseisen op in de vorm 
van certificatieschema’s voor de vakbekwaamheid van machinisten en de staat van onder-
houd van kranen. In de Warenwetregeling Machines wordt naar deze eisen verwezen. Het 
bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werk-
nemersorganisaties, opdrachtgevers en medewerkers in dienst van de stichting. In de werk-
groepen zitten ook vertegenwoordigers van toeleveranciers, de overheid en keuringsinstanties. 

12 Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 afdeling 2 artikel 7.4a. “keuringen”
13 Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning § 3.2.6
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De TCVT heeft een certificatieschema opgesteld voor de periodieke keuring van hijskranen.14

Dit schema bestaat uit een beoordelings- en beproevingsformulier en een instructie. Het certificatie-
schema is bijgevoegd in bijlage E.

3.5	 veiligheidsmAnAgement

In het verleden is gebleken dat de structuur en invulling van het veiligheidsmanagementsysteem een 
cruciale rol speelt bij het beheersen en continu verbeteren van veiligheid. Dit geldt voor alle orga-
nisaties, privaat en publiek, die actief of meer op afstand betrokken zijn bij activiteiten waarbij een 
potentieel gevaar voor de burger in Nederland kan ontstaan. 

In beginsel kan de wijze van invulling van de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid door een 
organisatie worden getoetst en beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken. Er is dan ook geen 
universeel handboek dat in alle situaties toepasbaar is. Daarom heeft de Raad zelf vijf veiligheids-
aandachtspunten geselecteerd die een idee geven welke aspecten in meer of mindere mate een rol 
kunnen spelen. De door de Raad geselecteerde aandachtspunten zijn gebaseerd op (inter-) nationale 
wet- en regelgeving en een groot aantal breed geaccepteerde en geïmplementeerde normen.

De volgende aandachtspunten worden onderscheiden:

Inzicht in risico’s als basis voor veiligheidsaanpak
Startpunt voor bereiken van de vereiste veiligheid is een verkenning van het systeem en daarna
een inventarisatie van de bijbehorende risico’s.

Op basis hiervan wordt vastgesteld welke gevaren beheerst dienen te worden en welke preventieve 
en repressieve maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn.

Aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak
Ter voorkoming en beheersing van ongewenste gebeurtenissen dient een realistisch en praktisch 
toepasbaar veiligheidsbeleid, inclusief de bijbehorende uitgangspunten, vastgelegd te worden. Deze 
veiligheidsaanpak dient op managementniveau vastgesteld en aangestuurd te worden. Deze veilig-
heidsaanpak is gebaseerd op:
−	 relevante vigerende wet- en regelgeving,
−	 beschikbare normen, richtlijnen en ‘best practices’ uit de branche, en 
−	  eigen inzichten en ervaringen van de organisatie en de voor de organisatie specifiek opge-

stelde veiligheidsdoelstellingen.

Uitvoeren en handhaven veiligheidsaanpak
Het uitvoeren en handhaven van de veiligheidsaanpak en het beheersen van de geïdentificeerde 
risico’s vindt plaats door:
−	  Een beschrijving van de wijze waarop de gehanteerde veiligheidsaanpak tot uitvoering wordt 

gebracht, met aandacht voor de concrete doelstellingen, plannen inclusief de daaruit voort-
vloeiende preventieve en repressieve maatregelen.

−	  Transparante, eenduidige en voor ieder toegankelijke verdeling van verantwoordelijkheden 
op de werkvloer voor de uitvoering en handhaving van veiligheidsplannen en maatregelen.

−	  Duidelijke vastlegging van de vereiste personele inzet en deskundigheid voor de verschil-
lende taken.

−	 Een duidelijk en actieve centrale coördinatie van veiligheidsactiviteiten.

14  Certificatieschema voor het TCVT Certificaat van Goedkeuring Periodieke Keuring Hijskraan W3-11/07148 
van 11 juli 2007, uitgegeven door de Stichting TCVT
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Aanscherping veiligheidsaanpak
De veiligheidsaanpak dient continu aangescherpt te worden op basis van:
−	  Het periodiek en in ieder geval bij iedere wijziging van uitgangspunten, proactief uitvoeren 

van (risico)analyses, observaties, inspecties en audits.
−	  Een reactief systeem van monitoring en onderzoek van incidenten, bijna-ongevallen en 

ongevallen, alsmede een deskundige analyse daarvan.
Op basis hiervan worden evaluaties uitgevoerd en wordt eventueel door het management de vei-
ligheidsaanpak bijgesteld. Tevens worden verbeterpunten aan het licht gebracht waarop actief kan 
worden gestuurd.

Management sturing, betrokkenheid en communicatie
Het management van de betrokken partijen/organisatie dient:
−	  Intern zorg te dragen voor duidelijke en realistische verwachtingen ten aanzien van de vei-

ligheidsambitie, zorg te dragen voor een klimaat van continue verbetering van de veiligheid 
op de werkvloer door in ieder geval het goede voorbeeld te geven en ten slotte voldoende 
mensen en middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

−	  Extern duidelijk te communiceren over de algemene werkwijze, wijze van toetsing daar-
van, procedures bij afwijkingen etc. op basis van heldere en vastgelegde afspraken met de 
omgeving.

De Raad erkent dat de beoordeling van de wijze waarop door organisaties invulling wordt gegeven 
aan eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid afhankelijk is van de betrokken organisa-
ties. Aspecten als bijvoorbeeld de aard van de organisatie of de omvang kunnen hierbij van belang 
zijn en dienen daarom te worden betrokken bij de beoordeling. Hoewel per voorval de oordeelsvor-
ming anders kan zijn, blijft echter de manier van denken identiek.
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4 Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden

4.1	 inleiding
 
In dit hoofdstuk worden de betrokken partijen beschreven in hun context en in hun relatie tot elkaar. 
Deze beschrijving is gericht op de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen voor veiligheid in 
het kader van het onderzoek naar het bezwijken van de torenkraan. In het onderzoek onderscheidt 
de Onderzoeksraad drie groepen van actoren.

De eerste groep van actoren is het netwerk rondom de bouwlocatie waar de kraan is ingestort en 
het bouwproces (Zie figuur 8, blauwe deel). Het aannemersbedrijf heeft de bouwkraan gehuurd. De 
aannemer werkte in opdracht van een projectontwikkelaar. Deze heeft het ontwerp laten maken door 
een architect (niet opgenomen in het schema in figuur 8). Het is ook de projectontwikkelaar die een 
bouwvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) 
van de gemeente heeft de vergunningaanvraag beoordeeld en hield toezicht op de naleving ervan. 
De VROM-Inspectie ziet toe op de uitvoering van wet- en regelgeving door de gemeente (Bouw- en 
Woningtoezicht), door middel van inspectieprogramma’s met steekproefcontroles. De laatste betrok-
ken partij is het uitzendbureau dat de kraanmachinisten leverde voor de werkzaamheden in de 
torenkraan op de bouwplaats. Deze machinisten werden ingehuurd door de eigenaar van de kraan. 

De tweede groep van actoren die de Onderzoeksraad onderscheidt hangt samen met het beheer 
en het onderhoud van de torenkraan (zie figuur 8, oranje deel). Centrale actor in dit netwerk is de 
Nederlandse eigenaar en verhuurder van de kraan. Periodiek en elke keer dat de kraan opnieuw 
wordt opgebouwd, wordt de kraan in opdracht van de eigenaar gekeurd door een deskundige en 
daartoe aangewezen instantie. Die aanwijzing gebeurt door de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW). Bij die aanwijzing vraagt de minister om accreditatie van de aangewezen instel-
ling door de Raad voor de Accreditatie (niet opgenomen in figuur 8). Certificatieschema’s voor de 
vakbekwaamheid van machinisten en de staat van onderhoud van de torenkranen worden samenge-
steld door de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT). Het bestuur van deze stichting 
en de werkgroepen zijn samengesteld uit de diverse marktpartijen en de overheid. De wetgeving 
verwijst naar deze certificatieschema’s (zie hoofdstuk 3 en bijlage E).

De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van onderhoud en 
keuringen, eisen aan kraanmachinisten en regels op gebied van hijsen. De Arbeidsinspectie ziet ook 
toe op de naleving van het V&G plan en de zorg voor veiligheid en gezondheid van de mensen op de 
bouwplaats (figuur 8 oranje deel). 

In de derde groep van actoren staat de fabrikant van de torenkraan centraal (zie figuur 8, groene 
deel). Deze is gevestigd in Duitsland. Hij moet voldoen aan de richtlijnen van de Europese Commissie 
op de manier zoals dat in de Duitse wetgeving is vastgelegd. Deze groep staat nagenoeg los van de 
andere twee groepen en is uitsluitend via hun afnemer(s) met de andere twee groepen verbonden.

4.2	 betrokken	pArtijen
 
Aannemer
Het betrokken aannemersbedrijf betreft een jonge en kleine firma met een gering aantal bouwpro-
jecten. De aannemer voert de bouwwerkzaamheden uit in opdracht van een projectontwikkelaar en 
architect. Voor de uitvoerende werkzaamheden neemt de aannemer onderaannemers aan. De werk-
zaamheden van de aannemer zelf bestaan voornamelijk uit directievoering.

Voor de werkzaamheden heeft de aannemer bij de verhuurder een torenkraan gehuurd. De aan-
nemer organiseert de werkzaamheden waarbij moet worden gehesen en stuurt de kraanmachinist 
aan. Daarbij heeft de aannemer de zorg voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden van alle op de 
bouwlocatie aanwezige mensen (op basis van de Arbowet), inclusief de machinist.
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De risico’s van het bouwproces voor medewerkers en derden buiten het bouwterrein moeten in kaart 
gebracht zijn. Maatregelen om deze risico’s te verminderen zijn opgenomen in het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan (op basis van de Arbowet) en het Bouwveiligheidsplan (op basis van de Woning-
wet), die beiden in opdracht van de projectontwikkelaar door de aannemer zijn opgesteld. De aan-
nemer is verantwoordelijk voor alles wat op de bouwplaats gebeurt. Hij is verantwoordelijk voor 
de veiligheid en gezondheid van de medewerkers op de bouwplaats en voor alle activiteiten op de 
bouwplaats die een effect (kunnen) hebben op mensen in de nabijheid van de bouwplaats, die geen 
relatie hebben met het werk op het bouwterrein zelf. 

Projectontwikkelaar
De projectontwikkelaar financiert het bouwproject en is opdrachtgever voor de architect en de aan-
nemer. Hij heeft het project aan de aannemer gegund via een privaat aanbestedingstraject op basis 
van een prijscalculatie. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een coör-
dinator die in de uitvoeringsfase zorg draagt voor het opstellen en naleven van een Veiligheids- en 
Gezondheidsplan. Dat was in dit voorval de aannemer. Tevens draagt de projectontwikkelaar zorg 
voor het (laten) voldoen aan de aanvullende eisen in de bouwvergunning. Hieronder valt tenminste 
het leveren van een bouwveiligheidsplan.

Afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam
De bouwplaats aan de Prinsenlaan is gelegen in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam is 
verantwoordelijk voor de afgifte van de bouwvergunning. Daarin zijn naast de vergunningsvoorwaar-
den voor het bouwwerk ook eisen over het bouwproces en de veiligheid op de bouwplaats opgeno-
men. Onderdeel van de vergunningseisen is het bouwveiligheidsplan, waarin de aannemer dient aan 
te geven hoe hij tijdens het bouwproces de veiligheid van derden buiten het bouwterrein waarborgt. 
De afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente houdt toezicht op het verstrekken van de 
vergunningen en het naleven van de vergunningseisen.

Uitzendbureau kraanmachinist
De eigenaar/verhuurder van de torenkraan heeft een overeenkomst met een uitzendbureau. Dit 
uitzendbureau levert een kraanmachinist voor de gewenste periode en zorgt voor continuïteit. De 
machinist meldt zich op locatie bij de uitvoerder van de aannemer, die de sleutel(s) van de kraan 
heeft. De machinist krijgt zijn opdrachten van de uitvoerder.

Het uitzendbureau dient zich op basis van de arbeidsomstandighedenwet op de hoogte te stellen van 
de werkomstandigheden en de risico’s waaraan hun werknemer wordt blootgesteld. Daarvoor dienen 
zij in contact te treden met hun opdrachtgever. 

Eigenaar/verhuurder torenkraan
De eigenaar en verhuurder van de torenkraan is een in Nederland gevestigd bedrijf. Naast hijs- en 
hefmaterieel verhuurt dit bedrijf uitsluitend torenkranen die van de fabrikant (zie volgende bladzijde) 
komen. Verhuur van oud materieel dat niet is gebouwd door de fabrikant wordt in ongeveer drie jaar 
afgebouwd. Doelstelling van de verhuurder is dat zijn gehele kranenpark aan het einde van deze 
periode is vervaardigd door de fabrikant. De eigenaar verhuurt geen andere merken torenkranen.

De eigenaar verhuurt torenkranen, desgewenst met machinist. Dat was in Rotterdam het geval. Deze 
machinisten komen van een vast uitzendbureau. De eigenaar draagt met het uitzendbureau zorg 
voor de continuïteit van deze dienstverlening.

De eigenaar adviseert klanten op basis van te verwachten hoogte, reikwijdte en gewicht wat de beste 
kraan is voor de gewenste inzet. De eigenaar bouwt de kraan op en zorgt voor een keuring van de 
opgebouwde torenkraan. Hij verzorgt het onderhoud en is eerste aanspreekpunt voor storingen. Voor 
storingen heeft de eigenaar een aantal storingsmonteurs in dienst. 

De eigenaar bouwt zelf zijn kranen op en is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering hiervan. 
Tevens moet hij zijn kraan laten keuren. Ook is de eigenaar verantwoordelijk voor een deugdelijk 
advies over de inzet en de mogelijkheden van zijn kranen. In relatie tot het regelen van machinisten, 
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is hij mede verantwoordelijk voor het leveren van een machinist met de juiste papieren en het infor-
meren van het uitzendbureau over de risico’s waaraan de machinist wordt blootgesteld.

Keuringsinstantie
De keuringsinstantie is een zelfstandig gevestigd en geaccrediteerd bedrijf, aangewezen door het 
Ministerie van SZW voor het uitvoeren van tweejaarlijkse- en opstellingskeuringen aan onder meer 
torenkranen. Voor deze keuringen maakt het bedrijf gebruik van de certificatieschema’s van de stich-
ting TCVT. De beide keuringen die in dit rapport worden vermeld, zijn door de betreffende keurings-
instantie uitgevoerd, in opdracht van de eigenaar van de kraan. De rapportages van deze keuringen 
waren opgenomen in het kraanboek.

Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
De Stichting Toezicht Verticaal Transport werkt in opdracht van het Ministerie van SZW de certifica-
tie-eisen voor kraanmachinisten, hijsmiddelen en hijskranen uit. De stichting bestaat uit vertegen-
woordigers van de branche en toezichteenheid. De certificatieschema’s worden getoetst door het 
Ministerie van SZW.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van de Arbowetgeving. Het gaat hierbij om het 
toezicht op de verplichtingen ten aanzien van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers. De Arbeidsinspectie doet dit onder meer door middel van inspectieprogramma’s voor 
specifieke onderwerpen of aandachtsgebieden en naar aanleiding van meldingen over bedrijfsonge-
vallen of klachten. 

In het kader van haar opdracht besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan risico’s op de bouwplaats 
en niet aan risico’s buiten de bouwplaats. In relatie tot hijskranen richt de Arbeidsinspectie zich op 
de wijze waarop deze middelen worden gebruikt. Tevens ziet de Arbeidsinspectie toe op het aanwezig 
zijn van het kraanboek, CE-markering, een EG-verklaring van overeenstemming en een Nederlands-
talige gebruiksaanwijzing. Daarnaast let de Arbeidsinspectie op risicofactoren als het draaibereik van 
kranen, vallende voorwerpen, het in stand houden van veiligheidsvoorzieningen, deskundige bedie-
ning en periodieke keuring. 
 
Fabrikant van de torenkraan
Sinds 2003 bouwt de fabrikant torenkranen van eigen merk. Ook de Rotterdamse torenkraan was 
van eigen merk. Voor 2003 verhuurde de fabrikant alleen torenkranen. Toen zijn leverancier stopte, 
is de huidige fabrikant zelf torenkranen gaan bouwen voor eigen verhuur. Op verzoek van klanten 
is de fabrikant ook kranen gaan verkopen. Voor de kranen die de fabrikant nu zelf bouwt, kunnen 
dezelfde torenelementen worden gebruikt als voor de kranen die de fabrikant voorheen verhuurde. 
Deze torenelementen worden naast nieuwe torenelementen nog steeds door de fabrikant verhuurd. 
De fabrikant is gevestigd in Duitsland en maakt gebruik van agenten in andere Europese landen. In 
Nederland is dat de eigenaar/verhuurder uit dit onderzoek.

De fabrikant maakt gebruik van een zelfstandig gevestigde constructeur voor het ontwerp van zijn 
kranen en het doorrekenen van kraanconfiguraties. Voor het elektronische gedeelte van de kraan 
laat hij zich eveneens ondersteunen door een zelfstandig gevestigd adviseur. Begin 2009 is voor deze 
adviseur, die met pensioen gaat, een plaatsvervangend adviesbureau ingeschakeld. De elektronische 
componenten worden ingekocht en door de fabrikant geassembleerd.

De fabrikant heeft een aantal kranen aan de Nederlandse verhuurder verhuurd. Het betreft hier kra-
nen van het merk dat de fabrikant zelf als verhuurder voerde. Zijn eigen merk verkoopt hij aan de 
Nederlandse verhuurder. Dat zijn alleen de kranen, dat wil zeggen de torenkrans en alles daarboven. 
De torenelementen verhuurt de fabrikant aan de Nederlandse verhuurder. Dit heeft te maken met 
het feit dat, afhankelijk van het werk waarop de kraan wordt ingezet, de configuratie van de toren-
kranen kan verschillen. De kraan blijft hetzelfde: het gaat om de lengte van de giek, de mast en het 
fundament (rijdende onderwagen, onderwagen of instortfundatie). 
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Onderhoud en reparatie voor de kranen van de Nederlandse verhuurder verzorgt de fabrikant vanuit 
Duitsland.

Figuur 9 - Fabrikant in Duitsland alleen aan Nederlands netwerk verbonden door middel van zijn klant

Om de kraan in Europa op de markt te mogen brengen, moet de fabrikant voldoen aan de Europese 
Richtlijnen, zoals die in de wetgeving van de individuele lidstaten zijn opgenomen. De fabrikant 
moet laten zien dat zijn product naar eigen oordeel voldoet aan de richtlijnen door middel van de 
CE-markering. De fabrikant oordeelt dus zelf of hij voldoet aan de regelgeving en de markering mag 
toepassen. De Duitse fabrikant heeft geen contact met Nederlandse toezichthouders of certificatie-
instellingen (zie figuur 9).

Het is de verantwoordelijkheid van de kraanfabrikant een deugdelijk product op de markt te bren-
gen dat voldoet aan de gestelde richtlijnen. Het deugdelijk functioneren van de kraan geldt voor 
het samenstel van onderdelen in alle configuraties waar de fabrikant zijn goedkeuring aan geeft. 
De fabrikant is eindverantwoordelijk voor het tot stand gebrachte product. Met de diensten die de 
fabrikant levert, komt hier een verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van diverse afwijkende 
configuraties en die van onderhoud bij.
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Constructeur torenkraan
De constructeur van de betreffende torenkraan is een zelfstandig gevestigd adviseur en werkt als 
huisconstructeur voor de fabrikant. De constructeur ontwerpt kranen en rekent, in opdracht van de 
fabrikant, configuraties door voor de Nederlandse eigenaar/verhuurder, als deze afwijken van de in 
het kraanhandboek aangegeven standaardconfiguraties. De constructeur adviseert de fabrikant. Hij 
is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het advies dat hij aan de fabrikant geeft.

Elektrotechnisch adviseur
Ook de elektrotechnisch adviseur werkte als zelfstandig gevestigd adviseur voor de fabrikant. Deze 
adviseerde over de standaard configuratie van de elektronica en de schakelprogramma’s van elk 
kraantype. De elektrotechnisch adviseur adviseert de fabrikant maar draagt geen eindverantwoorde-
lijkheid voor het tot stand gebrachte product. Ook hij is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van 
het advies dat hij aan de fabrikant geeft. 

Samen met de fabrikant heeft de elektrotechnisch adviseur een bedrijf geselecteerd en ingewerkt dat 
hem inmiddels heeft vervangen, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
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5 analyse

5.1	 directe	oorzAAk	bezwijken	torenkrAAn

5.1.1 Inleiding

Voor het vaststellen van de directe oorzaak was het nodig een aantal deelonderzoeken uit te voeren. 
In hoofdstuk 2 staan de gegevens uit deze onderzoeken in grote lijnen vermeld. In dit hoofdstuk 
worden die gegevens samengevoegd.

De Onderzoeksraad heeft drie ongevalscenario’s onderscheiden. Het eerste scenario is dat de toren-
kraan gebruikt is buiten de aan de kraan gestelde gebruiksvoorwaarden en parameters. De Onder-
zoeksraad heeft geen aanwijzingen in die richting gevonden. In paragraaf 5.1.2 komt dit aan de orde. 
Het tweede ongevalscenario is het bezwijken van de kraan als gevolg van fouten of zwakke plekken 
in de stalen constructie. Ook dit scenario verwerpt de Onderzoeksraad als basisoorzaak, omdat in het 
onderzoek naar de staalconstructie geen afwijkingen zijn gevonden. De paragrafen over het bezwij-
ken van de staalconstructie en het modelleren ervan maken wel duidelijk dat het bezwijken een 
gevolg was van overbelasting. Dit is het derde scenario. Dit scenario beschouwt de Onderzoeksraad 
als het enige waarschijnlijke scenario. Aan de basis van dit scenario liggen vier deelscenario’s ten 
grondslag. Deze worden toegelicht in paragraaf 5.2.

5.1.2 Scenario één: operationele parameters overschreden

Het principe van een loopkattorenkraan is gebaseerd op evenwicht. De last in de haak wordt in 
balans gehouden door het contragewicht op de achtergiek. Sterkte en stijfheid van de kraan maken 
dat er ruimte zit in de balans. Daardoor kan de voorgiek buiten zijn eigen gewicht een extra last dra-
gen. Door de hefboomwerking van het gewicht aan de giek kan het maximum gewicht dat dicht bij 
de mast wel kan worden gehesen, niet naar het uiteinde van de giek worden gereden. Het moment 
waarbij het evenwicht wordt verstoord, wordt op de giek verder van de mast af al bij een geringer 
gewicht van de last bereikt. Het maximaal te hijsen gewicht is dus niet op elke vlucht hetzelfde. Voor 
het bewaken van het evenwicht is het daarom nodig te weten welk gewicht er in de haak hangt en 
op welke afstand van de giek de last hangt. Met dit lastmoment wordt de veiligheid van de kraan 
beheerst. 

De lastmomentbeveiliging (LMB) is hierbij een belangrijk instrument. Deze beveiliging bewaakt het 
evenwicht van de kraan voor de machinist. Het principe van de LMB is dat deze niet toestaat dat een 
bepaald gewicht op een te grote vlucht wordt gebracht of gehesen. De LMB doet dit door in te grijpen 
in de besturing van de kraan en een opdracht tot uitkatten of hijsen niet te laten plaatsvinden, of, 
als de beweging al is begonnen, de beweging te stoppen. De LMB beperkt daarmee het functionele 
bereik van de kraan, tot de maximale last voor elke vlucht. Zo was voor de torenkraan in Rotterdam 
de maximale toegestane last van een vlucht van 3 meter15 tot een vlucht van 23 meter 16 ton, op 
een vlucht van 40 meter 8,7 ton en op de maximale vlucht van 50 meter 6,7 ton. Het falen van deze 
beveiliging levert een groot risico op voor het evenwicht van de kraan. Is het evenwicht zoek, dan 
bezwijkt de kraan in principe. 

De LMB is cruciaal in het beveiligen van de balans van de kraan. Uit het onderzoek naar het bezwij-
ken van de torenkraan aan de Prinsenlaan in Rotterdam is gebleken dat de montageschakelaar (een 
schakelaar die alleen met een sleutel kan worden bediend) in de schakelkast achter op de achtergiek 
op een normale operationele stand stond. Dat wil zeggen dat de LMB niet was uitgeschakeld. Zou dat 
wel het geval zijn geweest, dan was de vlucht niet door de LMB beperkt. Ook op basis van de laatste 
gebeurtenissen voor het bezwijken van de kraan valt op te maken dat de LMB functioneerde. Uit de 
reconstructie van de gebeurtenissen bleek dat de machinist eerst heeft geprobeerd de last om het 
gebouw heen te draaien. Dat lukte niet. De last is vervolgens over het gebouw gehesen. 

15 De minimale afstand van het hart van de loopkat tot de mast, dus de minimale vlucht, is 3 meter.
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De Onderzoeksraad acht het op basis van deze gegevens aannemelijk dat de LMB vlak voor het onge-
val is aangesproken en correct heeft gefunctioneerd.

De balkonplaat in de haak hing op het moment van het ongeval vlak voor de plek waar het moest 
worden geplaatst. De totale last van bijna 13 ton hing daarbij op een vlucht van ongeveer 27 meter. 
Er werd niet snel gehesen, gevierd of in- of uitgekat. Uit de hijstabel blijkt dat dit gewicht op die 
positie tussen het maximale lastmoment en 90% van het maximale lastmoment lag. Bij normaal 
functioneren was binnen deze grenzen van de hijstabel een eerste softwarematige beveiliging in 
werking getreden. De machinist moet volgens het ontwerp van de kraan een waarschuwing hebben 
gehad in de vorm van een rode balk op het beeldscherm en een akoestisch signaal. Dit signaal geeft 
aan dat het lastmoment boven de 90% van het maximum is gekomen. Bij het uitrijden van de last 
zal de snelheid van het uitrijden zijn teruggebracht, zodat geen abrupte stop is gevolgd of zou volgen 
bij het bereiken van het maximale lastmoment. Op basis van de gebeurtenissen direct voorafgaand 
aan het instorten van de kraan valt op te maken dat dit inderdaad zo heeft gefunctioneerd. Er werd 
dus gewerkt binnen de operationele parameters, maar wel tegen de grens van deze parameters aan. 
Naar aanleiding van de bovengenoemde bevindingen is falen op basis van operationeel handelen uit 
te sluiten. 

5.1.3 Scenario twee: Het bezwijken van de staalconstructie 

De mast van de torenkraan is verbogen, afgebroken en losgescheurd (zie figuur 10). Het tweede voor de hand 
liggend scenario op basis van het schadebeeld is dat de staalconstructie van de mast niet aan de ontwerp-
specificaties voldeed op het moment van het ongeval. Voor het analyseren van dit scenario was destructief 
onderzoek nodig. De Onderzoeksraad heeft dit onderzoek in afstemming met het Openbaar Ministerie16

laten uitvoeren door het Schielab, gevestigd te Rotterdam.

Het Schielab heeft de materiaalspecificaties en de breukvlakken onderzocht (zie bijlage C). Uit het 
materiaal rondom de breukvlakken heeft het Schielab proefstukken genomen. Op deze proefstukken 
zijn chemische analyses en trekproeven uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het toegepaste materiaal 
aan de gestelde specificaties voldeed. Van de breukvlakken is geconstateerd dat het “taaie breuken” 
zijn. Het Schielab heeft dit kunnen constateren aan de hand van microscopisch onderzoek en op basis 
van het feit dat er vervormingen en wanddikteafname zichtbaar waren ter plaatse van en nabij de 
breuken. Deze breuken zijn ontstaan als gevolg van overbelasting. Het Schielab kwam daarmee tot 
de conclusie dat het falen van de kraan niet het gevolg is geweest van materiaaldefecten. De Onder-
zoeksraad onderschrijft deze conclusie.

Figuur 10 - Verbogen torendelen. Figuur 11 - Afgebroken verbinding Figuur 12 - Knik torenrandstaaf.
 (Foto: Aboma Keboma). (Foto: Aboma Keboma).

Het schadebeeld van de mast laat een aantal deelgebeurtenissen zien. De eerste is het op dezelfde 
plaats in een torendeel afscheuren van de vier torenrandstaven. De tweede is het deformeren van de 
torendelen zodat de torenrandstaven die normaal in een vierkant zijn gepositioneerd, nagenoeg in 
een plat vlak zijn terechtgekomen (zie figuur 10). De derde is het afbreken van de verbindingsprop 
in de torenrandstaaf linksachter (zie figuur 11).

16 Conform de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het convenant met het Openbaar Ministerie.
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Uit het schadebeeld kan worden opgemaakt dat deze laatste gebeurtenis zich niet als eerste heeft 
voorgedaan. De breuk rondom de prop (de pen-gat verbinding) in de torenrandstaaf rechtsachter 
laat een verbuiging zien. Tevens is er een beschadiging te zien, waar de nog vastzittende torenrand-
staaf een scherpe indruk heeft achtergelaten. Dat geeft aan dat er eerst een flinke verbuiging heeft 
plaatsgevonden, voordat de torenrandstaaf op de verbinding om de prop is afgebroken.

De breuken in het derde torenelement boven het overgangselement - waar de mast op alle vier de 
torenrandstaven is afgerukt - zijn breuken die zijn ontstaan op basis van trekbelasting. In de staande 
toren is een gelijktijdige trekbelasting op vier torenrandstaven niet verklaarbaar. Het gewicht van 
de kraan moet immers altijd op één of meer torenrandstaven drukken. Als dit niet meer het geval is 
geweest, stond dat torendeel dus niet meer rechtop. Het materiaalkundig onderzoek geeft daarmee 
tevens aan dat het afscheuren van het bovenste deel van de toren is ontstaan na het doorbuigen en 
daarmee dus gevolgschade is.
In het sterk gedeformeerde en gebogen torendeel is de meest waarschijnlijke begingebeurtenis van 
het instorten van de torenkraan te vinden. Op ongeveer een meter van onderen van het eerste lich-
tere torenelement boven het overgangselement is een knik in de torenrandstaaf rechtsvoor te zien 
(Zie figuur 12). Deze torenrandstaaf heeft de grootste drukbelasting gehad, terwijl de torenrandstaaf 
rechtsachter op een grote trekbelasting stond. Door een zware belasting is de mast van de kraan 
verbogen, waardoor de voorkant (de kant van de giek) als het ware werd ingedrukt en de achterkant 
(de kant van de achtergiek) als het ware werd uitgerekt. De torenrandstaaf rechtsvoor is als gevolg 
van deze belasting geknikt, waarop de kraan is omgebogen. De torenrandstaaf linksachter is, zoals 
dat heet, op trekbelasting losgescheurd. De beide andere torenrandstaven hebben een scharnier-
functie gehad. 

5.1.4 Scenario drie: Overbelasting

De afleiding van deze gebeurtenissen uit het schadebeeld wordt bevestigd door simulaties van FEM-
TO Engineering met een computermodel van de kraan. Bij verschillende simulaties zoals het opvoe-
ren van een kracht naar beneden op één punt van de giek, vergelijkbaar met een last in de haak, 
toont het model steeds het bezwijkmechanisme zoals zich dat ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. 

Uit het model blijkt dat de giek van de ingestorte kraan in de simulatie onbelast op een vlucht van 
27 meter 0,5 graad boven waterpas hangt (zie figuur 13). De giek boog in de simulatie op een vlucht 
van 27 meter en 13 ton in de haak 2,1 graden door onder waterpas (zie figuur 14). Dit is bij een stil 
hangende last (statische belasting). Als de last zwaait of de hijskabel abrupt tot stilstand komt bij 
hijsen of vieren en de kraan uitveert (dynamische belasting), zal deze doorbuiging groter zijn. Bij 
het uitlopen van de loopkat naar een vlucht van 50 meter is de in het model berekende doorbuiging 
5,2 graden onder waterpas. De fabrikant heeft gerekend met 0,6 graad onder waterpas en hanteert 
1 graad onder waterpas als maximaal toegestane doorbuiging van de giek. Vanuit de modellering 
van FEMTO is af te leiden dat de flexibiliteit van de constructie groter is dan vanuit de berekening is 
aangenomen. 

Figuur 13 - Modellering torenkraan: onbelast 0,5 graad boven waterpas (bron: FEMTO Engineering)

Figuur 14 - Modellering torenkraan: belast met 13 ton 2,1 graad onder waterpas (bron: FEMTO Engineering)
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Het doorbuigen van de giek onder waterpas heeft consequenties voor de loopkat. Deze rijdt daardoor 
op een helling en komt als gevolg van de zwaartekracht eerder in beweging. De Onderzoeksraad 
concludeert dat als de loopkat met een toegestane (maximale) last eenmaal ongecontroleerd begint 
uit te rijden, deze door de toenemende buiging van de giek steeds sneller de helling af zal rijden, 
tot het uitende van de giek. Bij overbelasting van de kraan voorspelt het model een scenario dat 
vergelijkbaar is met de reconstructie van het bezwijken van de kraan. De torenrandstaaf rechtsvoor 
knikt terwijl op datzelfde moment de trekspanning in de torenrandstaaf linksachter zo groot is dat 
deze bijna begint te vervormen. Hoewel er in de praktijk geen zichtbare schade is ontstaan, geldt dit 
in de berekeningen van FEMTO ook voor de trekstang die de verbinding vormt tussen de spits en de 
bovenrandstaaf van de giek. Om de kraan uiteindelijk te laten bezwijken is een grotere statische (stil 
hangende) last nodig dan de 13 ton ten tijde van het ongeval. Daarmee is het aannemelijk dat nog 
andere krachten een rol hebben gespeeld bij het bezwijken van de kraan.

5.1.5 Deelconclusie

Op basis van de bovengenoemde gebeurtenissen heeft de Onderzoeksraad vastgesteld dat de kraan 
als gevolg van overbelasting is bezweken. Hiermee wordt echter nog niet verklaard hoe de fatale 
overbelasting van de mast is ontstaan.

5.2	 deelscenArio’s	uitrijden	loopkAt

5.2.1 Inleiding

De Onderzoeksraad heeft op basis van het onderzoek naar de staalconstructie geconstateerd dat de 
torenkraan in Rotterdam is bezweken als gevolg van overbelasting, door toedoen van andere krach-
ten. Een van deze andere, externe, krachten die tot overbelasting zou kunnen leiden, is de wind. 
Maar op de dag van het ongeval was het rustig weer. De matige zuidelijke wind stond toen de kraan 
bezweek wel dwars op de giek, maar had niet tot effect dat de last er zichtbaar door ging bewegen. 
De wind heeft de kraan niet uit evenwicht gebracht.

Andere vormen van krachten die op de kraan werken, zijn gerelateerd aan de positie en de bewe-
gingen van de gehesen last. De balkonplaat met evenaar van totaal bijna 13 ton in de haak mocht 
volgens de hijstabel tot een vlucht van 28 meter worden gehesen. De last zou tot overbelasting heb-
ben kunnen leiden als de loopkat verder naar buiten zou rijden dan deze 28 meter.

Ook dynamische krachten zijn vormen van andere krachten die op de kraan werken. Dit zijn krachten 
die optreden bij het slingeren van de last, het abrupt tot stilstand komen van de hijskabel bij hijsen 
of vieren en het abrupt stoppen van de kat bij in- of uitkatten. Ten slotte zouden er krachten op de 
hijskabel uitgeoefend kunnen worden als de last of de hijskabel ergens achter zou zijn blijven haken.

De last verkeerde op de uitgangspositie voor het ongeval in een redelijk statische positie: er werd 
niet snel gehesen of snel in- of uitgekat. De last hing nagenoeg stil en de hijskabel hing vrij. Vanuit 
die positie is de last in het verlengde van de giek van de mast af bewogen, waarna een overbelas-
tingssituatie is ontstaan. Dat kan alleen als de loopkat (ongewild) naar buiten is gereden. Het onge-
wild uitrijden van de loopkat voorbij het maximale lastmoment ziet de Onderzoeksraad dan ook als 
de hoofdoorzaak van het bezwijken van de torenkraan. In dit hoofdstuk komen de mogelijke oorza-
ken voor dit ongewild uitrijden van de loopkat (scenario 3 ‘overbelasting’ uit 5.1.4) aan de orde en 
de wijze waarop deze gebeurtenis tot een zodanige overbelasting heeft kunnen leiden dat de kraan 
is bezweken.
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5.2.2 Scenario’s ongewild uitrijden loopkat

Voor het ongewild verder uitrijden van de loopkat is een aantal scenario’s te onderscheiden. Deze 
hebben gemeen dat er energie nodig is om de loopkat uit te laten rijden. Die energie kan komen uit 
de aandrijving van de loopkat of kan worden veroorzaakt door de zwaartekracht. De kraan in Rot-
terdam had een last van bijna 13 ton in de haak en daarbij een helling van de giek van 2 graden naar 
beneden in de richting van het uiteinde van de giek. De loopkat zou als deze niet op zijn plaats zou 
worden gehouden uit zichzelf kunnen uitrijden tot aan het einde van de giek. 

Voor het verplaatsen dan wel op zijn plaats houden van de loopkat is een aantal kraanonderdelen 
van belang. De katmotor laat de trommel draaien waar de katkabel over loopt. Hierdoor beweegt 
de katkabel en wordt de loopkat over de giek verplaatst, of op zijn plaats gehouden. De kat wordt 
ook afgeremd door de motor. De houdrem op de katmotor is bedoeld om de loopkat op zijn plaats 
te houden als de katmotor niet wordt aangestuurd. De frequentieregelaar van de katmotor stuurt de 
houdrem en de motor aan en bepaalt ook de draairichting van de motor. De frequentieregelaar wordt 
op zijn beurt aangestuurd door de Programmable Logic Controller.

Figuur 15 - Schematische weergave kraanonderdelen in faalscenario›s

Deze onderdelen zijn in het ontwerp opgenomen om als één geheel te functioneren. Binnen dat 
geheel heeft elk onderdeel zijn eigen functie. Als een onderdeel niet voldoet aan doeleinden die er 
aan worden gesteld, noemen we dat het falen van dit onderdeel. Het falen van een onderdeel kan tot 
gevolg hebben dat het functioneren van het geheel faalt. Falen betekent niet per se dat er iets stuk 
is. Als de frequentieregelaar onvoldoende vermogen levert, faalt de frequentieregelaar, ook al is deze 
niet defect. Er kan bijvoorbeeld een verkeerde frequentieregelaar zijn geïnstalleerd met onvoldoende 
vermogen. De oorzaak van het falen is dan de installatie van een onjuiste frequentieregelaar. 

Voor het uitlopen van de loopkat is een eindig aantal scenario’s op te stellen, waarin het falen van 
de verschillende kraanonderdelen op verschillende momenten en in een verschillende volgorde een 
rol kunnen spelen. In de volgende paragrafen zijn de faalmechanismen van die kraanonderdelen 
beschreven.

5.2.3 Falen van Programmable Logic Controller (PLC) en kabelverbindingen 

De programmering van een PLC wordt door de Onderzoeksraad als veiligheidskritisch beschouwd. In 
de PLC worden immers de voorwaarden vastgelegd waaraan moet worden voldaan voordat operati-
onele handelingen (veilig) kunnen worden uitgevoerd. Fouten in het vastleggen van de voorwaarden 
kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de LMB module: een last 
mag niet te zwaar zijn om te hijsen en een last mag als die eenmaal gehesen is, niet te ver worden 
uitgekat. Het controleren van de operationele voorwaarden ‘gewicht’ en ‘vlucht’ in de hijstabel, is van 
groot belang bij de opdrachten ‘hijsen’ en ‘uitkatten’. De kraan wordt bij deze handelingen verder 
belast. De opdrachten ‘vieren’ en ‘inkatten’ zijn minder risicovolle handelingen, omdat de kraan door 
deze handelingen minder wordt belast. Hierbij hoeft de LMB normaal gesproken niet in te grijpen. In 
de logica (benoeming van de juiste opeenvolging van oorzaak en gevolg) van de PLC wordt de LMB 
module aangesproken bij de risicovolle acties van het hijsen en uitkatten, maar niet bij de opdracht 
tot inkatten.

Als zich een fout zou voordoen bij de opdracht inkatten, en de loopkat abusievelijk wordt uitgekat, 
hoeft de LMB volgens de geldende normen niet te worden aangesproken en geven de voorwaarden 
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dit niet aan17. De LMB grijpt dan ook niet in op basis van deze gebeurtenis. Er is in de PLC overigens 
wel een beveiliging opgenomen voor de draairichting van de katmotor. De stand van de joystick wordt 
hierin vergeleken met de positiegevers. Dit is alleen geen voorwaardelijke beveiliging die beweging 
voorkomt, maar een controlerende beveiliging die een verkeerde beweging, die dan dus al is inge-
zet, detecteert. Uit onderzoek naar de instellingen van de PLC blijkt dat detectie van een verkeerde 
draairichting wel tot een melding op het beeldscherm van de machinist leidt, maar niet tot een actie. 
Een gewenste actie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de motor wordt afgeschakeld en de rem invalt. 

Een aantal elementen uit de besturing van de PLC is onderzocht naar aanleiding van de bevindingen 
in het onderzoek naar elektromagnetische verstoring uitgevoerd in opdracht van de Onderzoeksraad 
door Dare Consultancy. De bevindingen van Dare maken duidelijk dat de kraan op een aantal punten 
niet voldoet aan de geldende EMC-normen. Er komt teveel elektromagnetische straling vrij en de 
kraan is onvoldoende beschermd tegen elektromagnetische straling van buitenaf. Dat betekent ook 
dat de ene component van de kraan de andere kan beïnvloeden. Het gebrek aan goede bescherming 
kan worden veroorzaakt door onvoldoende beschermde stekkerverbindingen, ook als goed geïso-
leerde kabels worden gebruikt. 

De voedingskabels van de kraan kunnen de eigen datakabels beïnvloeden. Ook de GSM-antenne 
die tot voor het onderzoek standaard door de fabrikant in de schakelkast werd geplaatst, kan voor 
verstoringen zorgen. Bij een beperkte ontvangst door plaatsing in de kast, gaat de GSM antenne 
‘zoeken’ door op een groter vermogen te zenden. Nadat de Arbeidsinspectie de twee eigenaren-
verhuurders in Nederland hierover heeft geïnformeerd, heeft de fabrikant dit bij de andere kranen 
aangepast.

Tijdens de tests door Dare Consultancy deden zich storingen voor als gevolg van de opgewekte elek-
tromagnetische velden. Deze storingen waren zichtbaar op het beeldscherm van de machinist. De 
storing is dus vastgesteld en er werd een melding gegenereerd. Het belangrijke en logische gevolg 
op die melding, een logische actie zoals het stil zetten van de kraan, is echter niet geprogrammeerd. 
De kraan bleef ondanks de gegenereerde foutmelding dus volledig in bedrijf. Naar de mening van de 
Onderzoeksraad voldoen LMB en PLC daarmee niet aan de doelstellingen die er aan worden gesteld. 
In deze testsituatie falen LMB en PLC op basis van de ontwerpcriteria door toedoen van onvoldoende 
uitgewerkte logicaregels.18

In een risicoanalyse kan worden afgewogen op welke momenten de LMB logica een rol zou moeten 
spelen en tot welke acties dat aanleiding zou moeten geven. Een dergelijke risicoanalyse heeft de 
fabrikant niet aan de Onderzoeksraad kunnen overdragen. 

Het falen van het systeem kan ook buiten het systeem zelf veroorzaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren als een positiegever of meetas onjuiste informatie doorgeeft, die wel voldoet aan de voor-
waarden. Als de informatie wel voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de onjuistheid ervan 
niet door het systeem opgemerkt en kan zowel worden gehesen als uitgekat. Deze verstoring heeft 
zich voorgedaan bij het EMC onderzoek in Amsterdam, waar als gevolg van een storing een geringer 
gewicht van de last werd aangegeven in het beeldscherm dan dat er daadwerkelijk in de haak hing 
(dit leidde uiteindelijk tot de eerder beschreven foutmelding). Op een dergelijk moment kunnen zich 
ongemerkt ongewilde gebeurtenissen voordoen, zoals het uitrijden van de loopkat tot voorbij het 
maximale lastmoment. Het PLC systeem faalde op dit moment als gevolg van onvoldoende bescher-
ming tegen elektromagnetische straling.

17   Vanuit de beveiligingsfilosofie moet de besturing zodanig opgebouwd zijn dat een last, wanneer dit nodig is 
altijd en veilig aan de grond gezet kan worden - dus zonder voorwaarden.

18   De reconstructie van het voorval maakt het aannemelijk dat de LMB tijdens het voorval in Rotterdam wel 
heeft gefunctioneerd.
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Deelconclusies falen PLC
De Onderzoeksraad heeft een aantal faalmechanismen onderkend in het programmeerbare bestu-
ringssysteem van de torenkraan in Rotterdam. Van de faalmechanismen die in deze paragraaf zijn 
weergegeven, kan niet worden uitgesloten dat ze zich hebben voorgedaan. Een aantal heeft zich 
daadwerkelijk voorgedaan bij het beproeven van eenzelfde type kraan. De Onderzoeksraad komt tot 
de volgende deelconclusies:
-  De logica in de PLC is onvoldoende afgestemd op de mogelijke gebeurtenissen, dat wil zeg-

gen dat een aantal foutmeldingen niet tot een actie leidt. De logica vormt daarmee een 
beperkte beveiliging tegen ongewenste gebeurtenissen zoals het uitlopen van de loopkat.

-  De datakabels en (kabel)busverbindingen van positiegevers en meetassen zijn gevoelig voor 
elektromagnetische verstoringen, waardoor onjuiste informatie zou kunnen worden door-
gegeven, zonder dat het systeem dit merkt. Een goede werking van deze verbindingen is 
randvoorwaardelijk voor het werken van het systeem als geheel.

5.2.4 Falen frequentieregelaar en katmotor

Voor het onderzoek naar het ongewild uitlopen van de loopkat is het onderzoek van de normale kat-
bewegingen belangrijk. Die worden beheerst door de frequentieregelaar en de katmotor. Daarbij is 
een aantal feitelijke constateringen belangrijk. De frequentieregelaar en de motor uit de torenkraan 
in Rotterdam waren qua vermogen op elkaar afgestemd. De frequentieregelaar reageert op de bewe-
gingen van de joystick voor in- en uitkatten, via de PLC. Parameterinstellingen in de frequentierege-
laar bepalen onder andere de magnetiseringstijd (de tijd die nodig is voor het bekrachtigen van de 
motor), het toerental en de remlichttijd. 

Aboma Keboma heeft met het NFI en een vertegenwoordiger van de fabrikant van de frequentie-
regelaar onderzoek gedaan naar de instellingen van de frequentieregelaar uit de ingestorte toren-
kraan.19 Een aantal parameterinstellingen in de torenkraan in Rotterdam was ongebruikelijk volgens 
de vertegenwoordiger van de fabrikant van de frequentieregelaar. In de eerste plaats de instelling 
van de magnetiseringstijd. De instelling van de magnetiseringstijd is van belang op het moment dat 
de motor via de frequentieregelaar wordt aangesproken om een prestatie te gaan leveren. Een elek-
tromotor werkt door middel van een spoel die eerst moet magnetiseren voordat de motor vermogen 
kan leveren. De instellingen die in de frequentieregelaar zijn gevonden, gaven de motor onvoldoende 
tijd om te magnetiseren. Dat betekent dat de motor bij het aanspreken van de motor niet meteen 
het maximale vermogen kon leveren. Een tweede ongebruikelijke parameter was die voor het lich-
ten van de houdrem. De remlichttijd stond ingesteld op 0 seconden. Dat betekent dat de rem direct 
gelost wordt als de motor wordt aangesproken, maar nog geen vermogen heeft opgebouwd. Een 
derde ongebruikelijke instelling was die van de parameter voor de slipkoppeling. Deze instelling in 
de kraan voorzag niet in een correctie van het toerental bij belasting van de motor. Daardoor liep het 
toerental bij belasting van de motor (en dus het vermogen) terug. Een juiste parameterinstelling van 
de slipkoppeling zou het teruglopen van het toerental als gevolg van een toenemende belasting heb-
ben opgevangen, waarmee het vermogen ook bij toenemende belasting behouden zou zijn gebleven.

Een juiste instelling van de parameters van de frequentieregelaar is van belang voor het goed func-
tioneren van de katmotor. Bepaalde instellingen van de parameters zoals een (te) korte magnetise-
ringstijd, een (te) laag toerental of onvoldoende ruimte voor de slipkoppeling zodat het toerental niet 
wordt aangepast als de motor zwaarder wordt belast, dragen bij aan de afname van het beschikbare 
koppel van de motor. De functionaliteit van de motor neemt daarmee af.

De afname van het effectieve vermogen van de katmotor heeft consequenties voor de bediening van 
de kraan. Bij lage toerentallen neemt de kans toe dat de draairichting van de motor en daarmee de 

19  De Onderzoeksraad was bij dit onderzoek aanwezig.
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rijrichting van de loopkat tegengesteld is aan wat wordt opgedragen20. Ook kan de loopkat bij een 
laag vermogen en lage toerentallen bij het uitkatten toch nog uitlopen als de joystick terugkeert in 
de neutraalstand. Bij lage toerentallen en weinig vermogen is het ook mogelijk dat de elektromotor 
onjuist reageert op een tegengesteld commando: als de opdracht uitkatten abrupt wordt omgezet 
naar de opdracht inkatten, kan het zijn dat de motor in dezelfde richting blijft doordraaien. Juist als 
de machinist een last op zijn plaats wil brengen, en nauwkeurig en voorzichtig aan het hijsen is, 
gebruikt hij weinig vermogen. Een directe terugkoppeling van de draairichting van de trommel van 
de katrijlier op de frequentieregelaar, was niet aanwezig op de kraan in Rotterdam. De draairichting-
beveiliging was ingebouwd in de PLC (besturingscomputer). 

Er zijn de Onderzoeksraad vier voorvallen uit de eerste helft van 2008 bekend waarin zich het onge-
wild uitlopen van de loopkat heeft voorgedaan bij hetzelfde merk torenkraan, maar aan drie verschil-
lende types. Eén kraan heeft meerdere storingen gehad. In twee gevallen gebeurde het ongewild 
uitlopen van de loopkat op de dag van de opstellingskeuring waarbij de LMB met de maximale last 
werd beproefd. Dit is een aanwijzing dat het probleem zich vooral voordoet met zware lasten, maar 
ook binnen de normale operationele grenzen. Dat wil dus zeggen dat het uitlopen van de loopkat zich 
mogelijk aan elk type kraan van dit merk kon voordoen, ook als de gebruiker zich aan alle instructies 
van de fabrikant hield. Volgens betrokkenen waren vermogensproblemen van de frequentieregelaar 
en elektromotor de oorzaak van deze voorvallen. 

Het stoppen van een rijdende loopkat of het op gang brengen van een loopkat vraagt veel meer 
vermogen dan het alleen maar op zijn plaats houden van de loopkat. Volgens berekeningen van de 
leverancier van de frequentieregelaar had de combinatie van frequentieregelaar en katmotor van de 
bezweken kraan in Rotterdam maar net genoeg vermogen om de kat onder de in de simulatie gevon-
den hellingshoek op zijn plaats te houden. Het tegen de helling optrekken van de kat met last is dan 
niet mogelijk. Inkatten bij de kraan in Rotterdam is waarschijnlijk niet meer mogelijk geweest. De 
eenmaal in beweging gekomen loopkat met de zware last is niet meer te stoppen geweest. Heeft de 
machinist geprobeerd in te katten zoals hem werd gevraagd, dan heeft dit waarschijnlijk geen effect 
gehad, terwijl de rem wel werd gelicht. Bij onvoldoende vermogen van de katlier kan deze tegen de 
draairichting in toch uitgelopen zijn door dat gebrek aan vermogen, waarna de controle over de kat 
is verdwenen. 

Deelconclusies falen frequentieregelaar en katmotor

De Onderzoeksraad komt tot de volgende deelconclusies ten aanzien van het mogelijk falen van de 
frequentieregelaar en de katmotor:
-  Het vermogen van de katmotor was verminderd door onjuiste parameterinstellingen in de 

frequentieregelaar;
-  De katmotor heeft als gevolg van een (te) laag vermogen niet of in een verkeerde richting 

kunnen draaien; en
-  Het vermogen van de combinatie van katliermotor en frequentieregelaar was onvoldoende 

om de loopkat op zijn plaats te houden, laat staan in te katten tegen de gemodelleerde hel-
ling van de giek op, als gevolg van de flexibiliteit en doorbuiging van de mast en de giek van 
de kraan.

5.2.5 Falen van de katkabel

De katkabel wordt door de katmotor heen en weer bewogen. Deze trekt aan de loopkat om de kat te 
bewegen of op zijn plaats te houden. Als de motor niet wordt bediend, wordt de houdrem bediend en 

20   Als een te lage of een te hoge spanning van de frequentieregelaar naar de motor loopt, kan deze stroom an-
dersom door de motor lopen dan is bedoeld. De draairichting van de motor is dan ook andersom dan bedoeld. 
Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat het vermogen van de frequentieregelaar past bij de elektromotor 
en dat de instellingen juist zijn.
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kan de trommel waar de katkabel over loopt in principe niet meer bewegen. Als de katkabel breekt, 
is er geen controle meer over de loopkat. 

Uit een inspectie van de katlier uit de torenkraan in Rotterdam bleek dat deze nog intact was na de 
val. Er is daarom een statische trekproef uitgevoerd. In deze trekproef aan de kabeltrommel van de 
katlier is vastgesteld dat een trekkracht van 13,7 kN nodig was om de kabel met afgevallen rem in 
beweging te krijgen. Dat betekent dat met een trekkracht van 13,7 kN de kabel door de rem heen 
werd getrokken. De minimale breekkracht van de kabel was 45 kN. Dat betekent dat de kabel eer-
der door de rem getrokken wordt, dan dat de katkabel breekt. Als de kabel door de rem heen wordt 
getrokken, zijn er geen voorzieningen die de loopkat nog kunnen stoppen.

Bij het breken van de katkabel is er geen controle meer over de loopkat, maar is er wel een veilig-
heidsvoorziening om een grote verplaatsing te voorkomen. Als de katkabel breekt, is er de katvang. 
De katvang wordt normaal gesproken door de gespannen katkabel naar beneden gehouden. Als de 
katkabel breekt komt de katvang omhoog en loopt tegen de dwarsverbindingen tussen de randstaven 
van de giek.

Als een nieuwe katkabel in gebruik is genomen, rekt deze in de eerste periode nog op. De kabel 
moet dan nagespannen worden. Als gevolg van de ruimte die door het oprekken in de katkabel was 
ontstaan, is in Rotterdam enkele weken na de opbouw van de kraan de katvang omhoog gekomen 
en bij een katbeweging in de giek geslagen. De katvang is hierbij afgebroken (en later hersteld). De 
katvang functioneert wellicht voldoende als de katkabel breekt terwijl de loopkat niet in beweging is, 
maar niet als deze wel in beweging is. Volgens de Onderzoeksraad ligt het meer in de lijn der ver-
wachting dat de kabel breekt als deze beweegt of wordt aangezet tot beweging.

Deelconclusies falen katkabel

Op basis van de bevindingen komt de Onderzoeksraad tot de volgende deelconclusies over de kat-
kabel:
−	  De houdrem is slechts bedoeld om de loopkat op zijn plaats te houden in een situatie dat er 

geringe kracht op wordt uitgeoefend;
−	  De constructie van de katvang is geen doelmatige beveiliging bij het breken van de katkabel 

tijdens in- of uitkatten;
−	 De loopkat is onbeheersbaar als de katkabel breekt. 

5.2.6 Helling van de giek

De Onderzoeksraad heeft vastgesteld dat in de constructieberekeningen is uitgegaan van een maxi-
male doorbuiging van de giek van één graad onder waterpas. De berekeningen van de fabrikant 
met de loopkat op 27 meter komen uit op 0,6 graad onder waterpas voor de torenkraan in de con-
figuratie van de kraan in Rotterdam. Uit de metingen die de Onderzoeksraad heeft laten verrichten 
aan de nieuwe -en stijvere- kraan kwam een doorbuiging van de giek op 1,2 graad met 13 ton op 
een vlucht van 27 meter. In de berekeningen van FEMTO aan de omgevallen en minder stijve kraan 
komt de doorbuiging uit op 2,1 graad onder waterpas met 13 ton in de haak op een vlucht van 27 
meter en een doorbuiging van 5,2 graad op een vlucht van 50 meter. De berekeningen van FEMTO 
wijken duidelijk af van de constructieberekeningen. Ook de nieuw opgebouwde en stijvere kraan 
overschrijdt de maximale doorbuiging van 1,0 graad onder waterpas die de fabrikant als uiterste 
(veiligheids)limiet hanteert in zijn ontwerp, maar buigt duidelijk minder ver door dan de kraan die 
is bezweken. Het feit dat de fabrikant niet op de hoogte was van deze grotere doorbuigingen dan de 
eigen ontwerpcriteria toestaan, betekent voor de Onderzoeksraad dat het type kraan onvoldoende is 
getest (voor alle configuraties) voor deze in productie is genomen en dat de geproduceerde kranen 
ook onvoldoende zijn getest.
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De sterke doorbuiging had een belangrijk effect op de functionaliteit van de katmotor. De katmotor 
had in de berekeningen van de leverancier van de frequentieregelaar 31,6 Nm nodig om de kat op 
zijn plaats te houden bij een helling van de giek van 1,0 graad. Voor een helling van 2 graden heeft 
de leverancier dit berekend op 48,5 Nm. Het maximale koppel dat de katmotor kon leveren was 49 
Nm. Uit deze berekeningen blijkt volgens de Onderzoeksraad dat katlierwerk en -kabel niet waren 
toegerust voor de helling van de giek van de kraan in Rotterdam. Zonder beveiligingsmaatregelen 
of bij het falen van slechts één van deze maatregelen, kon de loopkat vanzelf uitlopen tot voorbij 
het maximale lastmoment. Het systeem is daarmee niet fail safe: bij het falen van een veiligheids-
maatregel komt de kraan niet automatisch in een veilige situatie. Bij het falen van slechts één van 
de veiligheidsmaatregelen, kan de kraan in een situatie terecht komen waarbij overbelasting onaf-
wendbaar is. 

Deelconclusies ten aanzien van de helling van de giek
-  De helling van de giek onder waterpas van dit model torenkraan is, zeker in de configuraties 

van de mast van de kranen aan de Prinsenlaan in Rotterdam, veel groter dan het ontwerp 
toestaat;

-  De grote helling van de giek levert een bijdrage aan de andere faalscenario’s. De barrières 
die deze scenario’s moeten voorkomen, worden door deze helling op de proef gesteld.

-  Met de waargenomen en gemodelleerde hellingshoeken van de giek leidt het falen van PLC, 
frequentieregelaar en katmotor of de katkabel, te eenvoudig tot het volledig uitlopen van de 
loopkat. Met een zware last leidt dit onherroepelijk tot het bezwijken van de kraan. 

5.2.7 Begin van het ongevalscenario

Aan het begin van elk scenario staat een gebeurtenis (vaak aangeduid als begingebeurtenis), die het 
scenario inluidt. De Onderzoeksraad heeft op basis van bovenstaande faalmechanismen de volgende 
waarschijnlijke begingebeurtenissen vastgesteld, gegeven het feit dat de torenkraan verder dan 1 
graad onder waterpas doorbuigt:
−	 EMC storingen als gevolg van onbeschermde kabelbusverbindingen;
−	  De afname van het motorvermogen door onjuiste parameterinstellingen in de frequentiere-

gelaar (met name bij het starten van een opdracht);
−	  Een te laag vermogen van de frequentieregelaar en katmotor om een zware last tegen de 

helling van de giek op te trekken;
−	   Het lossen van de houdrem voordat motorvermogen is opgebouwd.
Elk van deze gebeurtenissen apart of een combinatie van deze gebeurtenissen heeft het ongevalsce-
nario in gang kunnen zetten.

5.2.8 Vervolg ongevalscenario: uitrijden loopkat voorbij lastmoment

Als de loopkat op de helling van de giek eenmaal ongecontroleerd in beweging is gekomen, is deze 
niet meer te stoppen. De loopkat zal dus aan het uiteinde van de giek terecht komen. Met een zware 
last in de haak is dit ruim voorbij het maximale lastmoment en voorbij het lastmoment waar de kraan 
voor is ontworpen. De kraan is ontworpen op 150% van de maximale last. Met 13 ton in de haak is de 
vlucht die behoort bij het maximale lastmoment voor het ontwerp volgens de hijstabel 40 meter. Als 
de kraan het op een vlucht van meer dan 40 meter begeeft, is dat dus niet in strijd met het ontwerp 
van de kraan. Het ontwerp is er in principe op gericht te voorkomen dat het maximale lastmoment 
uit de hijstabel wordt overschreden.

In de simulatie van FEMTO begeeft de kraan het niet met de last van 13 ton op 50 meter vlucht op 
basis van de berekening van statische krachten. De simulaties met deze berekeningen zijn voldoende 
om te kunnen vaststellen wat het bezwijkmechanisme is geweest en hoe ver de giek van de kraan 
doorboog. Het bezwijken van de kraan is daarom te wijten aan de bijdrage van dynamische krachten. 
Voorbeelden van dynamische krachten zijn versnelling en vertraging van bewegingen. 
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Deze kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat de loopkat niet in één keer vloeiend is uitgereden, 
maar schoksgewijs. Naast versnelling en vertraging zijn er ook dynamische krachten die worden ver-
oorzaakt door trillingen. Deze trillingen ontstaan bijvoorbeeld doordat de trillingen van de motoren 
zich voortplanten door de staalconstructie. De druk in de torenrandstaven neemt hierdoor toe en de 
belastbaarheid van de toren neemt hierdoor af. De onvermijdelijk opgetreden dynamische krachten 
hebben eraan bijgedragen dat de mast van de torenkraan het heeft begeven. 

Deelconclusie vervolg ongevalscenario
Het uitrijden van de loopkat met zware last voorbij het maximale lastmoment uit de hijstabel, is het 
begin geweest van het ongevalscenario. Voor het vervolg concludeert de Onderzoeksraad:
- Als gevolg van optredende dynamische krachten bij het uitrijden van de loopkat voorbij het 
maximale lastmoment, zijn de krachten op de toren te groot geworden en is de mast bezweken. 

5.2.9  Conclusies ten aanzien van het ongevalscenario

Ten aanzien van het ongevalscenario komt de Onderzoeksraad tot de volgende conclusies:
- De te grote hellingshoek van de giek heeft de andere componenten op de proef gesteld.
-  Onvoldoende motorkoppel (mogelijk in combinatie met een gelichte rem) van de katmotor 

en de te grote doorbuiging van de giek hebben de loopkat met de zware last niet meer in 
bedwang kunnen houden.

- De last is zelf door de optredende krachten uitgereden, tot voorbij het maximale lastmoment.
-  Dynamische krachten hebben de kraan uiteindelijk doen bezwijken, nog voordat de loopkat 

aan het einde van de giek was. 

5.3	 fAAlmechAnismen	in	het	ontwerp

5.3.1 Regelkringen en risicoanalyse

Een regelkring is een georganiseerde terugkoppeling rond de levenscyclus van een product. In een 
levenscyclus van een product kunnen verschillende fasen worden onderscheiden zoals ontwerp, pro-
ductie, ingebruikname, de gebruiksfase en demontage. Voor een volgende fase wordt ingegaan, 
kunnen met een risicoanalyse risico’s worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van die 
risicoanalyse kunnen dan maatregelen worden bedacht die afwijkingen van het bedoelde proces zo 
veel mogelijk voorkomen. De ervaringen die in de ene fase worden opgedaan, zijn input voor (de 
risicoanalyse van) de volgende fase. Met het doelbewust organiseren van deze analyses in regelkrin-
gen wordt een lerende organisatie gevormd en neemt men de verantwoordelijkheid voor het eigen 
product. Deze manier van werken, die op vele manieren vorm kan krijgen, is voor de Onderzoeksraad 
een belangrijk onderdeel van zijn beoordelingskader.

De Onderzoeksraad mist de georganiseerde ontwikkeling van deze analyses rond de torenkraan in 
Rotterdam. Risicoanalyses ten aanzien van de constructie, het opbouwen en het functioneren van de 
kraan zijn niet gedocumenteerd. Zo werden de risico’s van het doorbuigen van de giek of de faalmo-
gelijkheden van de LMB niet in kaart gebracht. Er is evenmin getoetst of het ontwerp na productie 
wel aan de gestelde criteria voldeed door de doorbuiging van een kraan in de standaardconfiguraties 
te meten. In relatie tot de torenkraan in Rotterdam en het ontwerp daarvan zijn desgevraagd geen 
specifieke gedocumenteerde onderdelen aangetroffen tijdens het onderzoek, die passen in het prin-
cipe van veiligheidsmanagement zoals de Raad dat standaard in zijn beoordelingskader opneemt.

Op basis van de Europese Productrichtlijnen moet een product dat onder de richtlijn valt, in dit geval 
de torenkraan, voldoen aan de fundamentele eisen uit de richtlijn. Een van deze eisen is de uitvoe-
ring van een risicobeoordeling van het product. In het Technisch Constructie Dossier (TCD) moet de 
fabrikant de ontwerp- en vervaardigingskenmerken vastleggen. Dit TCD was voor de kraan in Rotter-
dam niet beschikbaar. De Onderzoeksraad heeft dus niet kunnen vaststellen op welke wijze de fabri-
kant meent te hebben voldaan aan de EG-productrichtlijnen. Ook voor andere partijen zoals kopers, 
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huurders, gebruikers of toezichthouders is dit op deze manier niet inzichtelijk. De fabrikant geeft in 
zijn EG-Verklaring van Overeenstemming wel aan dat de kraan voldoet aan de fundamentele eisen 
uit de Europese Machinerichtlijn, de Europese Laagspanningsrichtlijn en de Europese EMC-Richtlijn 
en volgens welke normen hij heeft gewerkt bij constructie en fabricage.

De fabrikant verzorgde een gedeelte van het technisch onderhoud en het storingsonderhoud aan 
de door hem in Nederland geleverde kranen. Bij die inzet werd bij het oplossen van storingen niet 
altijd aan de eigenaar of gebruiker doorgegeven wat de fabrikant had gedaan om een probleem op 
te lossen, zoals het installeren van nieuwe software. De storingsgeschiedenis van een torenkraan is 
daardoor vanuit Nederland niet goed te traceren. 

Daardoor is het niet zichtbaar of een duidelijk beleid is gevoerd ten aanzien van regelkringen. Aan-
passingen aan de eerste kraan in Nederland waarvan de loopkat was doorgeschoten, begin 2008, 
werden niet doorgevoerd op andere kranen. Ook na de tweede kraan met dezelfde gebeurtenis 
gebeurde dit niet. Na de eerste melding van het ‘doorschieten’ van een loopkat bij een opstellings-
keuring, had de fabrikant bij het juist toepassen van regelkringen zijn verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Dat had hij kunnen doen door zijn risicoanalyse te herzien en zich af te vragen of zich mis-
schien fouten of zwakheden in zijn ontwerp bevonden die aan het voorval ten grondslag lagen. Nu 
zijn op die eerste kraan wel aanpassingen gedaan, waarmee in eerste instantie de storing was ver-
holpen. Daarmee was het mogelijke ontwerpprobleem nog niet verholpen. Ook transparantie naar 
de eigenaar van de torenkraan ontbrak, door een onvolledige communicatie over het oplossen van 
storingen en de door de fabrikant daartoe genomen maatregelen.

Direct na het ongeval in Rotterdam heeft de fabrikant, op basis van een vermoeden van de oorzaak 
van het ongeval, direct drie maatregelen genomen op kranen van hetzelfde merk en type in Neder-
land. Op deze kranen monteerde hij een opnemer voor de draairichting op de as van de katliertrom-
mel. Hiermee ‘controleert’ de frequentieregelaar of de motor in de juiste richting draait. De meeste 
kranen werden uitgerust met een sterkere katliermotor. Van de nieuw te leveren kranen werd de giek 
opgetopt door de trekas tussen de bovenste torenrandstaaf en de spits met 40mm in te korten. Dit is 
een aanpassing in het ontwerp. Voordat deze maatregelen als afdoende kunnen worden beoordeeld, 
is het noodzakelijk te onderzoeken in welke scenario’s de maatregelen wel en in welke scenario’s de 
maatregelen geen of onvoldoende effect hebben. Zo zou nog moeten worden vastgesteld of elek-
tromagnetische verstoring de maatregelen nog te niet zou kunnen doen. Van de maatregelen die de 
fabrikant heeft genomen, constateert de Onderzoeksraad na onderzoek dat deze bijdragen aan het 
wegnemen van de achterliggende oorzaken, maar dat niet onderzocht is of dat afdoende is. Daarvoor 
moeten de aanpassingen en andere faalmechanismen opgenomen worden in een risicoanalyse en de 
beheersmaatregelen op hun werking worden beproefd. Een voorbeeld van een dergelijke beproeving 
is het meten van de helling van de giek als gevolg van de doorbuiging van de kraan in de in het hand-
boek opgenomen standaardconfiguraties van gieklengte en torensamenstelling.

Deelconclusie regelkringen
- De fabrikant heeft geen of onvoldoende gebruik gemaakt van risicoanalyses;
-  De fabrikant heeft geen of onvoldoende gebruikt gemaakt van de mogelijkheden van terug-

koppeling van feitelijke gebeurtenissen (zoals storingsmeldingen); 
-  De beheersmaatregelen die hij in de ontwerpeisen heeft getroffen tegen bepaalde hem 

‘bekende’ risico’s heeft de fabrikant onvoldoende getoetst.

5.3.2 Toepassing geharmoniseerde normen

Met de toepassing van geharmoniseerde normen mag de fabrikant er op basis van de Europese pro-
ductrichtlijnen van uitgaan dat hij voldoet aan de in de productrichtlijn opgenomen fundamentele 
eisen en dat hij daarmee voldoet aan de stand der techniek. De uitkomsten van een onderzoek naar 
hoe de normen zijn toegepast, zeggen daarmee ook iets over de kwaliteit van de totstandkoming 
van het product.



53

In het verlengde van de Machinerichtlijn zijn geharmoniseerde normen uitgebracht. Sommige nor-
men zijn weinig concreet voor een specifiek product, maar er is ook een aantal normen specifiek voor 
torenkranen. Toepassing van deze normen brengt het voldoen aan de stand der techniek in elk geval 
een stuk dichterbij. 

De fabrikant van de torenkraan geeft op twee plaatsen aan welke normen hij heeft toegepast. In de 
eerste plaats is dit in de EG-Verklaring van Overeenstemming en in de tweede plaats is dat in het 
handboek bij de kraan. De EG-Verklaring van Overeenstemming bij de torenkraan valt op door de 
onnauwkeurigheden in het document, dat één pagina beslaat.

De eerste onnauwkeurigheid is dat een verkeerd model van de kraan is vermeld. Vervolgens meldt 
de fabrikant dat het product in overeenstemming is met de Europese productrichtlijnen. Voor de 
verwijzing gebruikt hij de nummeringen van oude vervallen richtlijnen. Daarnaast verwijst de fabri-
kant naar een aantal normen. Eén van deze normen verwijst naar de grondbeginselen voor stalen 
draagconstructies. Deze norm is niet van toepassing op torenkranen. Van een andere norm over 
stabiliteit wordt verwezen naar een norm uit 1987 en niet naar de geldende versie uit 1998. Dit is 
overigens geen geharmoniseerde norm. Dat geldt ook voor twee Duitse normen die op de verklaring 
worden vermeld. De fabrikant moet voor het gebruik van deze normen aantonen dat de toepassing 
ervan resulteert in een vergelijkbaar veiligheidsniveau als met de toepassing van geharmoniseerde 
normen.

De verwijzing naar de norm over elektrische uitrusting van machines en de EMC-normen zijn ook 
normen die in respectievelijk 2006 en 2001 zijn vervangen. Vervolgens verwijst de fabrikant naar 
een aantal Duitse voorschriften die bedoeld zijn voor de gebruiksfase en daarom minder bijdragen 
aan ontwerp en productie. 

Met de opsomming van normen die inmiddels zijn vervangen of niet aan de orde zijn, geeft de 
fabrikant aan onzorgvuldig om te gaan met of niet op de hoogte te zijn van de geldende normen. 
De Onderzoeksraad twijfelt daarmee ook aan de toepassing van de stand der techniek. Aangezien 
een Technisch Constructie Dossier niet kon worden overhandigd, is niet te controleren of dit een 
terechte constatering is. Aansluitend op de tekortkoming op het gebied van risicoanalyse constateert 
de Onderzoeksraad dat de fabrikant niet aantoont te voldoen aan de Machinerichtlijn. Afgifte door 
de fabrikant van de Verklaring van Overeenstemming, is volgens de Onderzoeksraad daarom niet 
terecht. Aan de hand van de documenten die de fabrikant bij de kraan levert, kan niet worden vast-
gesteld of de kraan voldoet aan de Europese productrichtlijnen. 

Deelconclusie toepassing geharmoniseerde normen
Ten aanzien van de toepassing van geharmoniseerde normen heeft de Onderzoeksraad het volgende 
vastgesteld:
- De fabrikant was onzorgvuldig met of onvoldoende op de hoogte van de geldende normen;
-  Het ontbreken van een Technisch Constructie Dossier maakt het onmogelijk voor de 

Onderzoeksraad, maar normaal gesproken ook voor klanten en gebruikers van de kranen 
van de fabrikant, om te toetsen of de kraan desondanks voldoet aan de laatste stand der 
techniek;

-  Afgifte van de Verklaring van Overeenstemming was voor dit type torenkraan volgens de 
Onderzoeksraad niet terecht.

5.4	 wAArde	ce-mArkering

CE-markering betekent niet meer en niet minder dan dat de fabrikant van een product zelf van 
mening is dat hij voldoet aan de Europese productrichtlijnen die van toepassing zijn. Uitzondering 
hierop zijn de producten waarvoor een erkende aangewezen keuringsinstantie (Notified Body) het 
ontwerp moet toetsen, maar dit is niet van toepassing op torenkranen. De Onderzoeksraad consta-
teert dat het vaststellen welke productrichtlijnen van toepassing zijn en welke normen daarbij kun-
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nen worden gebruikt, een complexe zaak is. Voor een fabrikant is het lastig vast te stellen om welke 
richtlijnen en bijbehorende normen het gaat. Ook al staan de richtlijnen en normen vermeld in de 
EG-Verklaring van Overeenstemming, dan is moeilijk vast te stellen of de toegepaste normen juist 
zijn en of de fabrikant daarmee volledig is geweest. Zonder risicoanalyse en Technisch Constructie 
Dossier is het voor derden niet na te gaan of de betreffende fabrikant inderdaad verstand van zaken 
heeft en of de CE-markering terecht door hem is toegekend. Daarbij constateert de Onderzoeksraad 
dat zonder overzicht van risico’s, storingen door gebruikers mogelijk alleen als onhandig en niet ook 
als gevaarlijk zouden kunnen worden geduid. 

De Onderzoeksraad ziet drie knelpunten in het huidige systeem van CE-markering voor torenkranen. 
Het eerste knelpunt ziet de Onderzoeksraad in het aanbrengen van de CE-markering. Dat proces 
vindt plaats vanaf het moment dat het betreffende type torenkraan in productie wordt genomen. 
Zodra de EG-Verklaring van Overeenstemming is ondertekend, is de handel vrij en is er beperkt 
toezicht op het product. Het enige toezicht dat er dan nog is bestaat voor torenkranen uit de opstel-
lingskeuring en de jaarlijkse functiekeuring. Eenvoudig gezegd wordt daarin vooral de opbouw van de 
kraan getest en de werking van de lastmomentbeveiliging op het moment van de keuring. Maakt de 
fabrikant fouten in het ontwerp, als gevolg van onnauwkeurigheid, onwetendheid of een gebrek aan 
vakkennis op het gebied van de toepassing van nieuwe technologie, dan is daarvoor geen vangnet 
en komt het product niet alleen op de markt, maar ook door de keuring. 

Het tweede knelpunt is het gebrek aan duidelijkheid voor afnemers van het product. Voor een veilig 
gebruik van het product moeten zij zich houden aan de voorschriften in het bij het product geleverde 
handboek of handleiding, maar een overzicht van de risico’s waarmee rekening is gehouden, wordt 
daarin doorgaans niet gegeven. De afnemer of gebruiker van de kraan krijgt zo geen duidelijkheid 
over de gesignaleerde risico’s. De afnemer kan, als hij zelf geen specialist is, niet anders dan ver-
trouwen op de fabrikant, zonder dat de afnemer kan nagaan of aanwijzingen heeft of dit vertrouwen 
al dan niet terecht is. 

Een derde knelpunt is het gebrek aan terugkoppeling en het delen van informatie. Doordat de toren-
kraanfabrikant (alleen) zijn eigen product keurt, leert hij niet van wat andere torenkraanfabrikanten 
tegenkomen. Er is geen platform voor de terugkoppeling van risico’s en faalmechanismen. 

Deelconclusie waarde CE-markering
De Onderzoeksraad concludeert de volgende zaken ten aanzien van CE-markering van torenkranen:
-  CE-markering betekent dat de fabrikant zelf meent te voldoen aan Europese Productrichtlijnen, 

maar zegt niets over de kennis en kunde van de fabrikant of de kwaliteit van het product;
- Er is geen vangnet in geval de fabrikant fouten of verkeerde inschattingen maakt;
-  De Europese Productrichtlijnen vragen niet de risicoanalyse of geïdentificeerde risico’s op te 

nemen in de producthandleiding, of anderszins aan afnemers bekend te maken;
-  Er is geen Europees of Nederlands forum waar fabrikanten en gebruikers van torenkranen 

kennis delen ten aanzien van ontwikkelingen of risico’s op hun vakgebied.

5.5	 gebruik	vAn	het	product

5.5.1 Vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van de torenkraan

De torenkraan die bezweken is, was op de bouwplaats in Rotterdam voor het eerst in gebruik geno-
men. De kraan was in augustus 2007 rechtstreeks uit de fabriek op de gemonteerde toren geplaatst. 
De kraan was volgens de voorschriften in de Arbowet en Warenwet voorzien van een CE-markering, 
een EG-Verklaring van Overeenstemming en een handleiding in het Nederlands en in het Duits (bron-
taal van de fabrikant). De configuratie van de toren paste binnen de standaard configuraties uit het 
handboek. Voor de eigenaar was er op basis van de Arbo- en Warenwetgeving daarom geen reden te 
twijfelen aan de kwaliteit of veiligheid van deze torenkraan.
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Voordat de kraan in gebruik werd genomen, is deze gekeurd overeenkomstig de wettelijke verplich-
tingen, aan de hand van het certificatieschema van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Trans-
port. De keuring heeft plaatsgevonden door een aangewezen en geaccrediteerde keuringsinstantie, 
in opdracht van de nieuwe Nederlandse eigenaar. De kraan kwam zonder opmerkingen door de 
keuring. Er was door de huurder van de kraan, de aannemer, op basis van wet- en regelgeving geen 
reden te twijfelen aan de kwaliteit of het veilig gebruik van de opgestelde kraan. In deze keuring is 
gekeken naar de deugdelijkheid van de constructie van de kraan, de certificaten van de gebruikte 
kabels en het functioneren van de LMB middels een beproeving. De maximale last wordt hierbij vlak 
boven de grond gehesen en uitgekat waarbij wordt gekeken of de LMB (op tijd) ingrijpt.

In juni 2008 was het bouwwerk zodanig gevorderd, dat de kraan verhoogd moest worden. De confi-
guratie die daarvoor werd toegepast, behoorde niet tot de standaardconfiguraties uit het handboek 
dat bij de kraan geleverd was. De constructeur van de fabrikant had de configuratie echter doorge-
rekend en de fabrikant gaf het advies de kraan op de doorgerekende wijze op te bouwen. Daarmee 
viel de torenkraan nog steeds binnen de regelgeving voor het afgeven van de CE-markering en hoef-
den eigenaar en aannemer vanuit die optiek niet te twijfelen aan de kwaliteit of de veiligheid van de 
kraan. De kraan werd in opdracht van de eigenaar door dezelfde keuringsinstantie gekeurd. Deze gaf 
het certificaat af onder voorbehoud. Omdat geen beproeving van het hijsen met de maximum last 
had kunnen plaatsvinden met de juiste hijskabel, moest dat later nog gebeuren door de eigenaar. 
Deze heeft dat enige dagen later afgetekend in het kraanboek en doorgegeven aan de keuringsin-
stantie. Daarmee mocht iedereen er op basis van het certificatieschema van uitgaan dat de kraan in 
orde was.

De Onderzoeksraad constateert dat de zekerheid over het goed functioneren van de kraan berust 
op vertrouwen in een aantal zaken. De gebruikers, de aannemer die de kraan huurt en de machinist 
die er mee werkt, vertrouwen op de fabrikant en de eigenaar van de kraan. Een bevestiging dat de 
kraan in orde is kunnen zij krijgen vanuit het kraanboek en het instructiehandboek. De CE-markering 
kunnen zij niet zo maar zien, want die zit boven in de kraan. Uit het kraanboek blijkt dat de keu-
ringsinstantie de kraan heeft goedgekeurd en dat de kraan volgens de fabrikant voldoet aan de op 
torenkranen van toepassing zijnde productrichtlijnen. Dit is ook voor de eigenaar de basis van ver-
trouwen. Partijen krijgen op basis van deze documenten niet vanzelf inzicht in de risicoafweging die 
heeft plaatsgevonden bij het ontwerpen en bouwen van de kraan. Voor die informatie en een indruk 
van de zorgvuldigheid van werken moeten gebruikers van torenkranen op eigen initiatief aanvullende 
informatie opvragen bij de eigenaar verhuurder of de fabrikant.

De Onderzoeksraad constateert dat een keuring volgens het certificatieschema typisch is voor het 
opbouwen van kranen. De keuring schenkt vooral aandacht aan de constructie en de zorgvuldigheid 
van het opbouwen. Minder aandacht wordt besteed aan het functioneren van de kraan onder nor-
male of afwijkende operationele omstandigheden. Het resultaat wordt uitsluitend beproefd door de 
maximale last te hijsen en te controleren of de lastmomentbeveiliging op het juiste moment ingrijpt. 

Gezien de technisch-inhoudelijke expertise die nodig is voor het begrip van het functioneren van de 
kraan als geheel, zijn fabrikant en eigenaar maar zeker ook de gebruiker (de aannemer) afhanke-
lijk van specialisten. Voor de eigenaar van een kraan betekent dit dat het vergroten van zijn eigen 
kennis van groot belang is om zijn onafhankelijkheid van de fabrikant te vergroten. Veel gebruikers 
beschikken niet over een dergelijke expertise en blijven afhankelijk van eigenaar en fabrikant. Dat 
laat onverlet dat de gebruiker de eigenaar of de fabrikant op eigen initiatief kunnen vragen inzicht te 
geven in onderdelen van het Technisch Constructiedossier, zoals de risicoanalyse, of inzicht te geven 
in de activiteiten die zijn uitgevoerd bij onderhoud of het verhelpen van een storing. Zo laten som-
mige grotere bedrijven die torenkranen inhuren een typegoedkeuring uitvoeren door bureaus met 
voldoende technisch-inhoudelijke kennis als zij overwegen een nieuw model kraan te huren. 

Deelconclusie vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van de torenkraan
Wie als gebruiker niet zelf over voldoende kennis en kunde beschikt om de veiligheid en kwaliteit van 
een torenkraan in te schatten, is afhankelijk van de kennis en kunde van anderen. 
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Ten aanzien van het vertrouwen in de veiligheid en de kwaliteit van de torenkraan trekt de Onder-
zoeksraad de volgende conclusies:
-  Er was voor geen van de betrokken partijen op basis van de regelgeving aanleiding te twij-

felen aan de veiligheid of kwaliteit van de torenkraan;
-  Eigenaar en gebruiker hadden geen inzicht in specifieke risico’s of de beheersing daarvan van 

de betreffende torenkraan;
-  Door de benodigde, maar de hen ontbrekende technische expertise waren eigenaar en 

gebruiker sterk afhankelijk van de fabrikant;
-  Eigenaar en gebruiker hebben geen aanleiding gezien aanvullende informatie op te vragen 

over de risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen.

5.5.2 Vergelijking met eerdere voorvallen met torenkranen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid betrekt in zijn overwegingen ten aanzien van een voorval de 
vraag of een voorval uniek is, of het gevolg van een structureel probleem. Daarnaast probeert de 
Onderzoeksraad de ernst van het probleem te wegen. De frequentie van vergelijkbare voorvallen en 
de consequenties ervan spelen een belangrijke rol in die afweging.

Knelpunt in die afweging voor voorvallen met torenkranen is de beperkte registratie van ongevallen 
en de toegankelijkheid van de gegevens. Er vindt geen registratie van voorvallen met (toren)kranen 
plaats op brancheniveau. De Arbeidsinspectie registreert ongevallen die bij de dienst worden gemeld. 
Er is een meldingsplicht als er dodelijke slachtoffers of gewonden vallen. Soms worden andere voor-
vallen ook gemeld. Uit de geaggregeerde gegevens van de Arbeidsinspectie is niet altijd op te maken 
om wat voor soort kraan het in het betreffende voorval gaat en wat de oorzaak was. Over de fre-
quentie van voorvallen met torenkranen met een technische oorzaak is getalsmatig daarom geen 
betrouwbare uitspraak te doen. 

Twee van de vier in paragraaf 2.4 besproken kranen zijn bezweken bij het opbouwen van de kraan. 
Een van deze kranen is omgevallen door het plaatsen van te weinig ballast als gevolg van adminis-
tratieve onjuistheden en onzorgvuldig omgaan met de instructies van de fabrikant. Hierin is geen 
overeenkomst te vinden met het voorval aan de Prinsenlaan in Rotterdam.

Bij de andere drie voorvallen is een overeenkomst te zien met het voorval in Rotterdam. In elk van 
deze gevallen was achteraf bezien sprake van een onvolledige of onjuiste inventarisatie en analyse 
van risico’s. In Cuijk betrof het de aannames rond de fundering van de kraan. Volgens de rechtbank 
hadden met de toepassing van een norm aangaande de technische grondslagen voor bouwconstruc-
ties de juiste aannames kunnen worden gedaan. In de branche blijkt overigens dat men van mening 
is dat er nog te weinig informatie is over het juist berekenen van de fundatie van kranen in relatie tot 
de ondergrond. In Rotterdam aan de Brielselaan ging het om de bevestiging van de fundering. Het 
risico dat de bouten uit de verbinding losser worden gedurende het gebruik van de kraan, was niet 
geïdentificeerd. Nadien bleek het vaker voor te komen dat er na verloop van tijd speling komt in deze 
bouten. Het voorval in Utrecht werd aangenomen dat de torenkraan bij harde wind in de vaanstand 
ook daadwerkelijk in de vaanstand zou komen, wat uiteindelijk niet het geval was. De aannames 
rondom het gedrag van de kraan bij harde wind waren dus onjuist. Dit afwijkende gedrag van de 
kraan in vaanstand was al eens gesignaleerd door een kraanmachinist. 

Bij al deze voorvallen zou het goed zijn als de kennis uit het voorval zou worden gedeeld, omdat het 
ook bij andere kranen kan voorkomen. Elke kraan moet op een fundament worden neergezet dat 
past bij de ondergrond. Bij meerdere kranen ontstaat speling in de boutverbindingen. Elke kraan 
die nabij hoge gebouwen staat kan te maken krijgen met windwervelingen. En elk kraantype heeft 
te maken met snelle elektrotechnische ontwikkelingen. Deze informatie wordt niet branchebreed 
gedeeld.
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Bij twee voorvallen is de torenkraan op een gebouw gevallen, met aanzienlijke schade, zoals instor-
tingen, tot gevolg. Bij beide voorvallen zijn mensen in die gebouwen slachtoffer geworden van het 
voorval en gewond geraakt of zelfs overleden. Ook aan de Prinsenlaan in Rotterdam heeft de vallende 
kraan waar deze het gebouw heeft geraakt, veel schade veroorzaakt. Als gevolg van die instortingen 
is het mogelijk nog gevaarlijker in een gebouw, dan in de open lucht als een torenkraan bezwijkt. 

Deelconclusie vergelijking met eerdere voorvallen met torenkranen
De Onderzoeksraad heeft de vier eerdere voorvallen met torenkranen in Nederland niet zelf onder-
zocht, maar zich gebaseerd op documentatie van onder meer de Arbeidsinspectie. In het voorval met 
de kraan aan de Prinsenlaan in Rotterdam is volgens de Raad sprake van het onvoldoende in kaart 
brengen van risico’s en het toetsen van aannames door de fabrikant. In dat verband komt de raad in 
de vergelijking met eerdere voorvallen tot de volgende conclusies:
−	  Er is in elk voorval op verschillende vlakken onvoldoende rekening gehouden met de risico’s 

van de constructie of figuratie van de kraan of de risico’s van het werken met torenkranen;
−	 De aannames ten aanzien van risicoafweging of gebruikslimieten zijn onvoldoende getoetst;
−	  Voor alle voorvallen geldt dat ofwel het ongevalscenario bekend was voor het voorval (relatie 

fundatie met de ondergrond, onvoldoende ballast), ofwel waarnemingen zijn gedaan van 
afwijkingen waarmee een scenario had kunnen worden opgesteld (boutverbindingen, afwij-
king van vaanstand);

5.6	 tekortkomingen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een viertal faalmechanismen blootgelegd in het ontwerp 
van de torenkraan aan de Prinsenlaan in Rotterdam, die hebben geleid tot het ongewild uitrijden van 
de loopkat. Dat fenomeen vormt een ernstige bedreiging voor het evenwicht en de stabiliteit van de 
kraan. De helling onder waterpas van de giek en de bijdrage die de zwaartekracht daardoor gaat uit-
oefenen op de loopkat in de richting van de punt van de giek, versterkt de andere faalmechanismen 
in ernstige mate. De stijvere configuratie van de torenkraan die opnieuw is opgebouwd toont een 
kleinere hellingshoek, maar deze overschrijdt nog steeds de maximale hellingshoek waarin in het 
ontwerp mee is gerekend. De Onderzoeksraad ziet deze faalmechanismen als ernstige structurele 
tekortkomingen in het ontwerp van de torenkraan. Om vergelijkbare incidenten in de toekomst te 
voorkomen, is het nodig de kans op het ongewild uitlopen van de loopkat uit te sluiten en de door-
buiging van de giek binnen de ontwerpcriteria te brengen. 

Het ongewild uitlopen van de loopkat heeft zich vóór het voorval in Rotterdam enkele malen voor-
gedaan, bij verschillende modellen van dit merk torenkraan. De Onderzoeksraad concludeert daaruit 
dat deze structurele tekortkoming niet uitsluitend geldt voor dit ene model, maar ook voor andere 
modellen van hetzelfde merk. De fabrikant heeft na de meldingen van het uitlopen van de loopkat 
telkens aan individuele kranen maatregelen genomen, maar deze niet voor de hele productieserie 
doorgevoerd. De Onderzoeksraad concludeert op basis van deze waarneming dat de fabrikant de 
tekortkomingen niet heeft herkend als structurele tekortkomingen in zijn ontwerp en werkwijze (het 
onvoldoende beoordelen van risico’s).

Doordat de fabrikant geen risicoanalyses heeft uitgevoerd voor de samenhang van het geheel, zijn 
de tekortkomingen niet onderkend. Deze risicoanalyses zijn vooral belangrijk, omdat naast construc-
tieve aanpassingen met name de elektronische componenten steeds complexer worden en het als 
gevolg daarvan steeds moeilijker wordt eigen kennis van die systemen op peil te houden. Ontwerpen 
dienen daarom, in lijn met de principes van veiligheidsmanagement die de Onderzoeksraad hanteert, 
uitgebreid te worden onderworpen aan risicoanalyses op basis van alle denkbare faalscenario’s. De 
ontwerpen en de veiligheidsmaatregelen moeten daarna worden beproefd, voordat een nieuwe kraan 
in productie wordt genomen. Het doorbuigen van de giek van de kraan in opstellingen met diverse 
mastconfiguraties is daar een voorbeeld van. 
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Na het ontwerp is het toepassen van regelkringen, zoals de principes van veiligheidsmanagement die 
verlangen, essentieel voor het operationeel werkzaam en veilig houden van producten en systemen. 
Dat geldt zowel voor de fabrikant als voor de eigenaren en gebruikers van de kranen. De Onder-
zoeksraad concludeert dat de betrokken partijen de opgedane ervaringen onvoldoende hebben benut 
om de eerdere voorvallen te kunnen begrijpen en er van te leren. Samengevat is het veilig werken 
met deze kranen onvoldoende gewaarborgd.

Als de fabrikant grotere zorgvuldigheid had betracht bij het toepassen van voorgeschreven en 
beschikbare normen, had hij een deel van de gesignaleerde knelpunten kunnen ondervangen. Het 
beschikbaar hebben van een Technisch Constructie Dossier met de opgestelde risicoanalyses ver-
groot de mogelijkheid te leren van voorvallen. Transparantie naar eigenaren en gebruikers is hierbij 
van groot belang. Zij kunnen knelpunten in de uitvoering aandragen die door de fabrikant kunnen 
worden omgezet in gewijzigde gebruiksinstructies of ontwerpaanpassingen.

Een structureel veiligheidstekort vindt de Onderzoeksraad het ontbreken van een vangnet. Buiten de 
fabrikant ziet niemand toe op tekortkomingen in ontwerp of productie. Eigenaren en zeker gebruikers 
van torenkranen hebben doorgaans onvoldoende kennis en inzicht om te kunnen oordelen over het al 
dan niet veilig opereren van de kranen. Onzorgvuldigheid en een tekort aan kennis van een fabrikant 
worden er in de markt pas uitgefilterd als zich zo vaak ernstige voorvallen voordoen, dat de markt 
een afkeer gaat krijgen van bepaalde producten. Gezien de mogelijke grote consequenties van het 
bezwijken van torenkranen op plaatsen waar bouwkranen dichtbij grotere bevolkingsconcentraties 
staan, is dit een onwenselijke situatie. 

Twee ontwikkelingen zouden een vangnet kunnen creëren. De eerste is aanpassing van de Europese 
Machinerichtlijn. Door torenkranen op te nemen in bijlage IV van de richtlijn, worden torenkranen 
gevaarlijke machines die gekeurd moeten worden door Notified Bodies (erkende instanties). Een 
tweede mogelijkheid betreft de aanpassing van de eisen die worden gesteld aan het gebruik, in het 
bijzonder de keuringseisen, die zijn verwoord in het certificeringsschema van de Stichting TCVT. De 
keuringseisen zijn in Nederland nu eenzijdig georiënteerd op de structurele kenmerken van torenkra-
nen en een eenmalige proef van de lastmomentbeveiliging. Dit schema zou mogelijk kunnen worden 
uitgebreid met het beoordelen en beproeven van meerdere onderdelen en functionaliteiten van de 
kraan en het beschikbaar hebben van onderdelen van het Technisch Constructiedossier.
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6 ConClusies 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en analyses zoals beschreven in de voorgaande hoofdstuk-
ken, komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid tot de volgende deelconclusies.

Deelconclusies ten aanzien van de oorzaken die ten grondslag lagen aan het bezwijken van de toren-
kraan aan de Prinsenlaan te Rotterdam:

1  De combinatie van de zware last op een grote vlucht met de overmatige doorbuiging van 
de giek, heeft -binnen de operationele grenzen- de functionaliteit van de loopkat ernstig 
beperkt, en heeft zodoende aan de basis gestaan van het bezwijken van de torenkraan. 

2  De fabrikant heeft voor hij de kraan op de markt heeft gebracht, het ontwerp van de toren-
kraan niet op specifieke risico’s onderzocht en getoetst. Het gaat daarbij om het samenstel 
en de werking van het totaal van de componenten. 

3  Het onvoldoende in kaart brengen en analyseren van risico’s beperkt zich niet tot dit model 
kraan, maar geldt mogelijk voor alle modellen van dit merk torenkraan. Ook uit andere voor-
vallen met torenkranen van andere merken komt naar voren dat het in kaart brengen en 
analyseren van risico’s onvoldoende is. Dat geldt ook voor de terugkoppeling van informatie 
uit voorvallen in de praktijk. 

Deelconclusies ten aanzien van tekortkomingen (falende barrières) in het ontwerp van de toren-
kraan:

4  De logicaregels in de Programmable Logic Controller zijn onvoldoende afgestemd op de 
mogelijke gebeurtenissen, met als gevolg dat foutmeldingen niet altijd tot een juiste actie 
leiden. De module voor de lastmomentbeveiliging van de PLC werkt met onvoldoende zeker-
heid als barrière tegen het overschrijden van het lastmoment.

5  Door onjuiste parameterinstellingen op de frequentieregelaar en het beperkte vermogen 
van de katmotor was er onvoldoende zekerheid dat de loopkat in de gewenste richting kon 
worden verplaatst, of op zijn plaats kon worden gehouden. Daarmee heeft een belangrijke 
barrière tegen het ongewild uitrijden van de loopkat gefaald.

6  In het ontwerp van de kraan wordt onvoldoende rekening gehouden met het falen van de 
katkabel. Als de katkabel ongeremd is of breekt, kan een ingezette uitkattende beweging 
niet worden gestopt en kan het ongewild uitrijden van de loopkat niet worden voorkomen.

7  De doorbuiging van de giek onder waterpas is bij dit model torenkraan veel groter dan de 
ontwerpcriteria toestaan. Dit levert een grote bijdrage aan de faalscenario’s van PLC, fre-
quentieregelaar en katmotor en de katkabel. Dit is een ernstige bedreiging voor de stabiliteit 
van deze torenkraan.

Deelconclusies ten aanzien van het referentiekader:

8  De keuringseisen zoals die zijn opgesteld door de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal 
Transport zijn eenzijdig gericht op constructie na opbouw van de kraan en op beproeving van 
de maximale lastbegrenzing, en onvoldoende op de controle op de werking van de bestu-
rings- en beveiligingssystemen.

9  De transparantie van risico’s, risicoanalyses en veiligheidsmaatregelen van torenkranen is 
slecht inzichtelijk en onvoldoende in te schatten voor gebruikers van torenkranen. 
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Deelconclusies ten aanzien van een vangnet dat ongevallen als gevolg van tekortkomingen in ontwerp 
of productie aan het licht kan brengen en kan helpen voorkomen, als een torenkraan in tegenstel-
ling tot de mening van de fabrikant niet in overeenstemming is met de Europese productrichtlijnen: 

10  Een producent die fouten maakt in zijn ontwerp en zijn beoordeling daarvan, die minder 
accuraat is of van bepaalde onderwerpen onvoldoende kennis heeft, kan wellicht aangeven 
dat hij van mening is dat zijn product voldoet aan de Europese productrichtlijnen, zonder dat 
dit het geval is.

11  Torenkranen staan niet vermeld in bijlage IV van de machinerichtlijn, die maken dat een 
machine als ‘gevaarlijke’ machine wordt beschouwd. Deze machines vallen onder een regime 
waarin keuringen door een Notified Body aan de orde zijn voordat het product op de markt 
gebracht mag worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt in zijn onderzoek naar dit voorval tot de volgende 
eindconclusies:

•  De kraan is bezweken omdat deze in de praktijk niet voldeed aan de ontwerpcriteria van de 
fabrikant;

•  Het voorkómen van afwijkingen van de ontwerpcriteria is niet geborgd in het productieproces 
van de fabrikant en niet in overeenstemming met principes van veiligheidsmanagement21.

•  Het voorkómen van falen in de keten van ontwerp, productie en gebruik van torenkranen 
wordt noch in de Europese Productrichtlijnen, noch in de nationale wet- en regelgeving 
geadresseerd en geborgd.

21   Principes van veiligheidsmanagement: Inzicht hebben in risico’s, hanteren van een aantoonbare en realis-
tische veiligheidsaanpak, het uitvoeren en handhaven van deze veiligheidsaanpak, het aanscherpen van de 
veiligheidsaanpak en het door sturing en communicatie uitdragen van de betrokkenheid van het management 
(zie paragraaf 3.5).
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7 aanBevelingen 

Gezien de bevindingen en de conclusies van het onderzoek, stelt de Onderzoeksraad dat binnen de 
huidige Europese regelgeving de bestaande risico’s onvoldoende worden beheerst en komt de Raad 
tot de volgende aanbevelingen: 

Aanbevelingen aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid:

1  Draag zorg voor het oprichten van een meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen met 
kranen, waaronder torenkranen. Dit meldpunt heeft onder andere tot doel bij gevaarlijke 
situaties alle betrokken partijen te waarschuwen. Dit meldpunt wordt gedragen door een 
platform bestaande uit vertegenwoordigers uit de branche: kraanfabrikanten en eigenaren, 
gebruikers en opdrachtgevers.

2  Pleit in Europees verband voor het opnemen van torenkranen op de lijst van gevaarlijke 
machines in bijlage IV van de Machinerichtlijn. 

Aanbeveling aan de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport:

3  Breidt het certificatieschema voor torenkranen uit met functionele toetsingscriteria. Deze 
criteria zouden die onderwerpen moeten bevatten die naast mechanisch falen ook het falen 
van elektronica en de besturing van de torenkraan aan de orde stellen. 

Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van 
deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar te 
maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten aanzien 
van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. Een afschrift 
van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd te worden.
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Bijlagen
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Bijlage a – OnDeRZOeKSVeRanTWOORDing

Aanleiding onderzoek
Voorvallen waarbij mensen om het leven komen hebben altijd de aandacht van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid. Aangezien de Onderzoeksraad zijn aandacht had gericht op voorvallen met bouwkra-
nen, is de Onderzoeksraad een verkenning ter plaatse gestart na het voorval aan de Prinsenlaan in 
Rotterdam. De schade was enorm en er leek aanvankelijk geen bijzondere aanleiding te zijn voor het 
instorten van de torenkraan. Gezien de grote impact van dit voorval en het feit dat bij eerdere voor-
vallen met torenkranen doden en gewonden zijn gevallen, heeft de Onderzoeksraad besloten onder-
zoek te doen naar het bezwijken van de torenkraan aan de Prinsenlaan in Rotterdam op 10 juli 2008.

Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek was in de eerste plaats het zo goed mogelijk achterhalen van de 
directe oorzaak en aanwijsbare achterliggende oorzaken van het instorten van de torenkraan. Het 
eerste technisch onderzoek bracht aan het licht dat de vermoedelijke oorzaak van het instorten van 
de torenkraan in Rotterdam wellicht moest worden gezocht in een mogelijk onvoldoende deugdelijk 
ontwerp en een onvoldoende robuust keuringsregime. De tweede doelstelling van het onderzoek 
werd daarom het aan het licht brengen van mogelijke structurele tekortkomingen in het proces van 
ontwerp naar het op de markt brengen en daar functioneren van torenkranen. Aan de hand daarvan 
heeft de Onderzoeksraad de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1  Wat was de directe oorzaak van het ongeval met de torenkraan en onder welke omstandig-
heden heeft het voorval zich voorgedaan?

2  Welke mogelijke tekortkomingen zijn er in het ontwerp die hebben kunnen bijdragen aan dit 
voorval?

3 Hoe functioneren certificering en keuringsregime en waar liggen de verantwoordelijkheden?

Aanpak
Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn twee sporen ingezet. Het eerste 
spoor was het technisch onderzoek, het tweede spoor een onderzoek naar ontwerp en acceptatie van 
dat ontwerp. Voor het ontdekken van mogelijke tekortkomingen in het ontwerp van de torenkraan 
of torenkranen in het algemeen, is onderzoek verricht naar mogelijke technische tekortkomingen.

Op basis van deductie zijn drie mogelijke hoofdscenario’s onderzocht in het technisch onderzoek. Het 
eerste scenario was het mogelijk overschrijden van de operationele parameters. Het tweede scenario 
was het falen van de torenconstructie als gevolg van een slechte constructie of zwakke plekken in 
het toegepaste materiaal. Het derde scenario was het falen van de torenkraan door overbelasting als 
gevolg van het ongewild uitrijden van de loopkat.

Inzet van expertise
Daags nadat het voorval zich had voorgedaan, heeft de Onderzoeksraad expertise ingeschakeld van 
Aboma Keboma uit Ede. In afstemming met de Arbeidsinspectie is op basis van het convenant tussen 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het IG-Beraad1 afgesproken dat Arbeidsinspectie en Onder-
zoeksraad gezamenlijk van de expertise van Aboma Keboma gebruik zouden maken. In verband met 
de bevoegdheden van beide partijen is besloten dat de Arbeidsinspectie een contract zou sluiten met 
Aboma Keboma en de Onderzoeksraad aanvullend opdrachtgeverschap zou verkrijgen. Een zelfde 
afspraak is gemaakt met het Openbaar Ministerie op basis van het afstemmingsprotocol tussen de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie2, vanaf het moment dat het Openbaar 
Ministerie aangaf onderzoek te laten verrichten door de Arbeidsinspectie. Vergelijkbare afspraken 
zijn gemaakt met het Openbaar Ministerie vanaf het moment dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
een aantal elektronische componenten en gegevensdragers wilde laten veilig stellen door het Neder-
lands Forensisch Instituut.

1  Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad – Rijksinspecties van 20 juni 2006
2  Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor Veiligheid  - Openbaar Ministerie van 14 juli 2005.
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De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft voor het verzamelen van feitenmateriaal gebruik gemaakt 
van het technisch onderzoek van Aboma Keboma en het NFI naar de oorzaak van het instorten van 
de torenkraan. Aanvullend heeft de Onderzoeksraad op basis van zijn bevoegdheden en het afstem-
mingsprotocol gebruik gemaakt van de verhoren van betrokkenen door de Arbeidsinspectie en de 
regiopolitie. De Onderzoeksraad heeft hierin zelf een terughoudende positie ingenomen om zijn onaf-
hankelijke positie te kunnen behouden.

Voor het technisch onderzoek heeft Aboma Keboma gebruik gemaakt van de expertise van een 
aantal toeleveringsbedrijven van componenten van de torenkraan, van een kabelleverancier en van 
het Schielab. Het Schielab heeft destructief onderzoek verricht naar de materiaalspecificaties en de 
breukvlakken van de torenonderdelen.

Op verzoek van de Onderzoeksraad heeft het Landelijk Verkeersbijstandsteam (LVBT) van het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) de doorbuiging van een torenkraan gemeten. Het betrof de toren-
kraan die opnieuw is opgebouwd aan de Prinsenlaan in Rotterdam. Deze kraan had een andere, stij-
vere, mastconfiguratie dan de kraan die is ingestort.

Tijdens onderzoeken aan kranen van hetzelfde merk en type, nam de Onderzoeksraad waar dat data-
kabels en voedingskabels naast elkaar over de contragiek van de kranen lagen. De Onderzoeksraad 
heeft ook bij andere voorvallen gezien dat dit interferentie en storingen veroorzaakte in besturings-
systemen. De Onderzoeksraad heeft daarom aan Dare Consultancy uit Woerden opdracht gegeven 
de Elektromagnetische Compatibiliteit van een dergelijke torenkraan te onderzoeken.

De Onderzoeksraad heeft voor twee van de te onderzoeken scenario’s ‘sterkte van de mast’ en ‘onge-
wild uitrijden van de loopkat’ (als gevolg van het doorbuigen van de giek) onderzoek laten verrichten 
door FEMTO Engineering uit Delft. FEMTO heeft met de detailtekeningen van de onderdelen van de 
torenkraan een computermodel gemaakt waarmee FEMTO simulaties kon uitvoeren. Het model is in 
twee configuraties uitgevoerd, zodat de metingen van het LVBT konden worden vergeleken met het 
model van FEMTO Engineering.

Tenslotte heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviesbureau D&F uit Etten-Leur ingeschakeld ter 
ondersteuning van het onderzoek naar het referentiekader van Europese regelgeving en normen en 
richtlijnen en het CE-markeringstraject.

Afstemming
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft afstemming gezocht met de Health and Safety Inspecto-
rate (HSE) van het Verenigd Koninkrijk met een bezoek aan haar onderzoeksinstituut het Health and 
Safety Laboratory (HSL) te Buxton, Engeland. Tijdens die afstemming is een vergelijking gemaakt 
tussen de recente voorvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk en heeft de HSE haar recent 
genomen maatregelen toegelicht.

Inzage
Een inzageversie van dit rapport is voorgelegd aan betrokken partijen, conform de Wet op de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid. Deze partijen is gevraagd het rapport te controleren op fouten en eventu-
eel te voorzien van commentaar. De Onderzoeksraad is gehouden zienswijzen van betrokken partijen 
die afwijken van de zienswijzen van de Onderzoeksraad in zijn rapport te vermelden. Dit is gebeurd 
in bijlage B van het rapport.

De inzageversie van dit rapport is voorgelegd aan de volgende partijen:
-	 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
-	 De minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
-	 De eigenaar-verhuurder van de torenkraan;
-	 De fabrikant van de torenkraan;
-	 Het aannemersbedrijf van de bouwplaats;
-	 De stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.
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Begeleidingscommissie
De Onderzoeksraad voor Veiligheid laat zich bij zijn onderzoeken bijstaan door een commissie van 
externe deskundigen, die op persoonlijke titel een bijdrage leveren aan het onderzoeksproces. De 
Onderzoeksraad gebruikt de kritische blik van buiten de eigen organisatie om zijn onderzoek of rap-
portage waar nodig bij te sturen. De leden van de commissie staan vermeld op pagina 3 van het 
onderzoeksrapport.

Projectteam
Het projectteam bestond uit de volgende personen:
Drs. M.F. Jager, MSHE Projectleider/onderzoeker
Ing. R. Smits, MSHE Onderzoeksmanager
A.J. van Utrecht Onderzoeker
B. de Jong Projectondersteuning

De volgende personen hebben eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan het project:
Ir. Arch. B.M.L.D. Renier Onderzoeker
Ir. A.C.J.G.M. van Roosmalen Onderzoeker
Ir. M. Schuurman Onderzoeker
Drs. M. van het Loo Secretaris
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Bijlage B – COMMenTaaR BeTROKKen PaRTijen

Een inzageversie van dit rapport is voorgelegd aan betrokken partijen, conform de Wet op de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid. Deze partijen is gevraagd het rapport te controleren op fouten en even-
tueel te voorzien van commentaar. De wijzigingen die de Onderzoeksraad heeft overgenomen zijn 
verwerkt in het rapport, afwijkende zienswijzen en aanvullingen zijn onderstaand vermeld.

De inzageversie van dit rapport is voorgelegd aan de volgende partijen:
-	 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
-	 De minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
-	 De eigenaar-verhuurder van de torenkraan;
-	 De fabrikant van de torenkraan;
-	 Het aannemersbedrijf van de bouwplaats;
-	 De stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.

Van al deze partijen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid bericht terug ontvangen. De Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzij en Sport, het aan-
nemersbedrijf en de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport hadden geen commentaar.

De eigenaar-verhuurder had geen commentaar, maar heeft wel aangegeven na het ongeval maat-
regelen te hebben genomen. De fabrikant had enig commentaar en heeft aangegeven een aantal 
maatregelen te hebben genomen. Een samenvatting van de reacties van deze partijen is onderstaand 
weergegeven. 

Reactie van de eigenaar-verhuurder van de torenkraan
De eigenaar/verhuurder heeft geen opmerkingen gemaakt in zijn reactie die de Onderzoeksraad niet 
heeft overgenomen, of afwijken van de zienswijze van de Onderzoeksraad. Tevens zegt hij in zijn 
reactie op de inzageversie van dit rapport, dat hij een aantal maatregelen heeft genomen na het 
voorval met zijn torenkraan in Rotterdam.

Maatregelen ter verbetering
Kort na het ongeval heeft hij een veiligheidscoördinator aangesteld. Elk kwartaal bezoekt deze vei-
ligheidscoördinator de bouwplaatsen waar kranen van het bedrijf staan. Hij bespreekt het gebruik 
van de kraan met de uitvoerder, kijkt het kraanboek na en controleert of de benodigde certificaten 
aanwezig zijn. De veiligheidscoördinator heeft een database gemaakt met de historie van elke kraan 
waarin ook alle storingen zijn opgenomen. 

Tevens is de eigenaar/verhuurder voornemens nieuwe software versies die de fabrikant aanlevert, 
te testen op een op eigen terrein opgestelde kraan, voordat de software wordt geïnstalleerd op een 
kraan die bij een klant staat opgesteld.

Reactie van de fabrikant van de torenkraan
De fabrikant heeft zijn zienswijze op het voorval weergegeven in zijn reactie op de inzageversie van 
dit rapport. De Onderzoeksraad geeft onderstaand een opsomming van die punten, waar die ziens-
wijze afweek van die van de Onderzoeksraad.

De fabrikant van de torenkraan accepteert dat de buiging van de giek groter was dan door hun inge-
nieursbureau was berekend. De fabrikant denkt echter niet dat dit het ongeval mede heeft veroor-
zaakt, omdat de statische remkracht op de trommel meer dan 50% over had. De Onderzoeksraad 
brengt daar tegenin dat als de rem gelicht is, het vermogen van de motor de loopkat met last moet 
tegenhouden. Het maximale vermogen van de motor was maar net opgewassen tegen de kracht 
die, als gevolg van de helling van de giek, nodig was om de loopkat op zijn plaats te houden. Door 
de instellingen van de frequentieregelaar kon de motor dat vermogen niet leveren. Als de giek vol-
ledig horizontaal zou hebben gehangen, zou de zwaartekracht de loopkat niet hebben kunnen doen 
uitrijden.
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Voorts concludeert de fabrikant van de torenkraan dat hij alleen een oordeel kan geven over de oor-
zaak van het voorval, als de restanten van de kraan uit Rotterdam met staalconstructie en elektroni-
sche besturing voor eigen inspectie beschikbaar zijn. De Onderzoeksraad heeft er begrip voor dat de 
fabrikant graag zelf onderzoek wil doen aan de onderdelen van de kraan. De door de Onderzoeksraad 
gevonden en beschreven tekortkomingen, deden zich echter ook voor aan andere torenkranen van 
de fabrikant en waren deels bij de fabrikant bekend. De Onderzoeksraad sluit niet uit dat er nog meer 
tekortkomingen zouden kunnen zijn, die mede tot dit voorval zouden hebben kunnen leiden, maar is 
voldoende zeker van de oorzaak op basis van de in dit rapport beschreven tekortkomingen. 

De fabrikant van de torenkraan beoordeelt de door de Onderzoeksraad geconstateerde interferentie 
in zijn onderzoek naar elektromagnetische compatibiliteit als ‘verwaarloosbaar’. De Onderzoeksraad 
heeft tijdens de beproeving van een kraan verstoringen zien optreden die de werking van de last-
momentbeveiliging teniet doen, wat de integriteit van de kraan kan aantasten. De Onderzoeksraad 
vindt dit niet verwaarloosbaar, al ziet hij in deze tekortkomingen niet de oorzaak van het voorval in 
Rotterdam. 

Ten aanzien van de fouten in de Programmable Logic Controller (het gecomputeriseerde besturings-
systeem) merkt de fabrikant op dat niet met zekerheid is vast te stellen of en welke foutmeldingen 
zijn opgetreden tijdens het voorval. De Onderzoeksraad heeft inderdaad niet meer kunnen vaststellen 
welke foutmeldingen zijn opgetreden. Maar de reden dat de Onderzoeksraad zijn bevindingen over 
de PLC signaleert, is dat de PLC onvoldoende geprogrammeerd is, om als beveiliging te functioneren. 
Het programma signaleert een aantal fouten, maar grijpt niet altijd in. Door dit aan te passen, zou-
den de kranen veiliger kunnen worden gebruikt. Door dit na te laten, bestaat er een verhoogde kans 
op het uitrijden van de loopkat en het als gevolg daarvan bezwijken van de betreffende torenkraan.

De fabrikant van de torenkraan ontkent dat het onvoldoende administreren en ontbreken van docu-
menten en het onvoldoende uitvoeren van risicoanalyses hebben bijgedragen aan het bezwijken 
van de torenkraan. De Onderzoeksraad heeft door deze tekortkomingen onvoldoende kunnen zien 
op welke wijze de fabrikant van de torenkraan heeft getracht risico’s te analyseren en te beheersen. 
Tevens is het lerend vermogen van de organisatie op basis van bevindingen uit de praktijk onvol-
doende aantoonbaar en is niet zichtbaar dat deze bevindingen worden teruggekoppeld naar het 
ontwerp van de torenkraan. Het toepassen van de principes van veiligheidsmanagement helpen een 
bedrijf om inzichten te verkrijgen en maatregelen te nemen, ook aan een hele reeks kranen. Het 
ongewild uitlopen van de loopkat is een zeer ernstig voorval bij een torenkraan. De Onderzoeksraad 
weet van tenminste vier gebeurtenissen in het half jaar voorafgaand aan het voorval in Rotterdam, 
waarbij de loopkat van kranen van de fabrikant ongewild is uitgelopen, die niet geleid hebben tot 
aanpassingen aan andere kranen. Daardoor konden onveilige kranen blijven worden gebruikt. 

Tenslotte stelt de fabrikant van de torenkraan dat, ook al kon zij dat niet altijd achteraf documente-
ren, de door de firma in gebruik genomen kranen volgens de geldende regels en voorschriften zijn 
vervaardigd. De Onderzoeksraad heeft niet al deze regels en voorschriften onderzocht, maar heeft 
wel geconstateerd dat er meerdere tekortkomingen waren aan de torenkraan, die alle tot eenzelfde 
ongeval hadden kunnen leiden. De Onderzoeksraad vindt het belangrijker dat torenkranen veilig 
opgebouwd en gebruikt kunnen worden, dan dat zij aan alle regels en voorschriften voldoen maar 
desondanks niet veilig kunnen opereren.
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Maatregelen ter verbetering
De fabrikant geeft aan een aantal verbetermaatregelen te hebben genomen.

Maatregelen aan het betreffende type torenkraan:
−	  De katmotoren zijn inmiddels bijna allemaal uitgerust met een 9,2kW in plaats van een 

7.5kW motor. Van deze kranen werden ook de elektronica en de instellingen van de frequen-
tieregelaars gewijzigd en is de motor van de loopkat voorzien van een draairichtingsensor;

−	 De trekstang in de giek is met 40 mm ingekort om de doorbuiging van de giek te beperken;
−	  Er is een nieuw softwareprogramma opgesteld en delen van de hardware van de PLC zijn 

aangepast. Het programma werd op het moment van inzage getest.

Algemene maatregelen:
−	  De systemen van serviceverlening en kwaliteitsbewaking worden aangepast en in één cen-

trale afdeling gecombineerd;
−	  De EG-verklaring van overeenstemming wordt aan de eisen van de Machinerichtlijn aange-

past;
−	 Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd.
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Bijlage C – OnDeRZOeKSRaPPORT Falen COnSTRUCTie TORenKRaan

Rapport van Schielab, door Onderzoeksraad geanonimiseerd, overigens onverkort overgenomen.
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                                                                                                                                 SL 2660/08 

Blad 2 van 56  
 
 

Inleiding
 
De torenkraanconstructie 
met serienummer 3007 087 en bouwjaar 2007, op de bouwplaats Parktoren aan de Prinsenlaan 
te Rotterdam, is op 10 juli 2008 gefaald. Er bleek dat er een aantal torenelementen waren 
verbogen en een torenelement van het type TVA 20.4 met het serienummer 812000-62 ter 
plaatse van één van de bovenste verbindingsproppen was gebroken. Verder bleek dat het 
torenelement van het type UV 20.4 met het serienummer 802000-64 was gebroken 
 
Door Schielab bv is op 04 augustus 2008 op de bouwplaats Parktoren aan de Prinsenlaan te 
Rotterdam een eerste visuele inspectie uitgevoerd aan de gefaalde torenkraan constructie c.q. 
de gebroken torenelementen. Het verslag van deze visuele inspectie (Schielab rapport              
SL 2660/08) is op 07 augustus 2008 uitgebracht.   
 
Volgens informatie van de opdrachtgever is de torenkraan opgebouwd geweest uit 21 
torenelementen elk met een afzonderlijke lengte van 4,5 meter. De bovenkraan is ongeveer 1  
jaar oud, de afzonderlijke torenelementen kunnen ouder zijn dan 1 jaar.  
Voorafgaande aan het falen is de torenkraan sinds 24 augustus 2007 in gebruik geweest. De 
kraan heeft eerst opgesteld gestaan met een haakhoogte van 59 meter. Op 22 juni 2008  
voorafgaande aan het falen is de kraanconstructie verhoogd van 59 meter tot 96 meter 
haakhoogte door het plaatsen van extra torenelementen. Op het moment van falen van de 
torenkraan c.q. breken van de torenelementen werd deze verhoogde constructie voor de eerste 
keer op haar maximum belast, zowel voor wat betreft de vlucht (~ 27,5 m) van de kraan met 
de daarbij behorende maximum last (~ 12,9 ton). De hoogte waarop de balkonplaat hing, op 
het moment voorafgaande aan de inleiding van het ongeval was ~ 40 meter boven de 
keldervloer. Op het moment van falen van de constructie was het rustig weer en stond er 
weinig wind. 
 
De toegepaste materialen in de torenkraan constructie zijn hoofdzakelijk constructiestaal van 
het type S235JRG2 en S355J2G3 volgens EN 10025. 
 
Een beeld van de torenkraan zoals 
die stond opgesteld (al in de verhoogde configuratie) bij de in aanbouw zijnde Parktoren 
wordt gegeven in figuur 1.  
Bijlage I toont de tekening van de positie van de torenkraan zoals die stond opgesteld ten tijde 
van het falen van de torenkraan.  
 
Schielab is gevraagd om de aard en de mogelijke oorzaak van het falen van de torenkraan 
constructie c.q. het breken van de torenelementen vast te stellen.  
Tevens is gevraagd om de materiaalkwaliteit en laskwaliteit van de diverse delen van de 
torenelementen te bepalen. 
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                                                                                                                                 SL 2660/08 

Blad 3 van 56  
 
 

Uitgevoerd onderzoek en resultaten

Visuele inspectie 
Op 25 september 2008 is een tweede visuele inspectie bij Domeinen in Hoogeveen 
uitgevoerd, omdat daar ook alle andere delen van de torenkraan, inclusief het complementaire 
gebroken torenelement en ook de giek, lagen opgeslagen. 
Tijdens het onderzoek in Hoogeveen, zijn, in overleg met opdrachtgever Aboma + Keboma, 
de secties aangegeven die uit de verschillende torenelementen genomen dienden te worden 
voor nader en gedetailleerd onderzoek op het laboratorium van Schielab in Rotterdam.  
 
De visuele inspectie in Hoogeveen heeft geen andere resultaten of nieuwe feiten opgeleverd 
dan reeds gerapporteerd in het Schielab rapport van de visuele inspectie op de bouwplaats 
Parktoren aan de Prinsenlaan te Rotterdam (Schielab rapport SL 2660/08 d.d. 07 augustus 
2008).  
 
 
Uit te nemen secties torenelementen 
Een overzicht met de omschrijving van de voor gedetailleerd onderzoek op het laboratorium 
van Schielab uit te nemen gebroken secties van de torenrandstaaf, de dwarsstaven, 
diagonalen, en hoeklijnen, zoals die op de locatie Hoogeveen zijn aangegeven, met de 
bijbehorende kenmerken en de bijbehorende sectienummers van de verschillende 
torenelementen van de gefaalde torenkraan, is gegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1. Overzicht van alle uit te nemen torenkraansecties op locatie Hoogeveen. 

Sectie nr. Omschrijving en kenmerken uit te nemen torenkraan secties 
1 Deel van torenrandstaaf van torenelement TV20.4E met serienummer 1707 
2 Deel van dwarsstaaf van torenelement TV20.4E met serienummer 1707 
3 Deel van diagonaal van torenelement TV20.4E met serienummer 1707 
4 Hoekstuk van torenelement TVA 20.4 met serienummer 812 000-62 inclusief 

dwarsverbinding en gebroken verbindingsprop. Positie ten tijde van het ongeval 
linksachter (LA) 

5 Deel torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 802005-94 inclusief deel 
van de diagonaal in het zijvlak en resterend complementaire deel gebroken 

verbindingsprop van sectie 4 
6 Deel gebroken torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 

802000-64. Positie ten tijde van het ongeval: rechtsvoor (RV) onder de breuk 
7 Deel gebroken torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 

802000-64. Positie ten tijde van het ongeval: linksvoor (LV) onder de breuk 
8 Deel gebroken torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64. 

Positie ten tijde van het ongeval: rechtsachter (RA) onder de breuk 
9 Deel gebroken torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64. 

Positie ten tijde van het ongeval: linksachter (LA) onder de breuk 
10 Deel torenrandstaaf torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64. Inclusief 

diagonaal Ø 70 mm en breukvlak. Positie ten tijde van het ongeval: linksvoor onder 
de breuk van de toren 
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11 Uit torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64: diagonaal rond 70 mm en 
breukvlak 

12 Uit torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64 complementaire deel sectie 6. 
Boven de breuk rechtsvoor (RV) 

13 Uit torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64 complementaire deel sectie 7. 
Boven de breuk linksvoor (LV) 

14 Uit torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64 complementaire deel sectie 8. 
Boven de breuk rechtsachter (RA) 

15 Uit de torenelement UV 20.4 met serienummer 802000-64 complementaire deel sectie 
9. Boven de breuk linksachter (LA) 

16 Dwarsverbinding hoeklijn 70x70x8 mm. Uit torenelement UV 20.4 met serienummer 
802000-64. Positie tijdens het ongeval: linksvoor onder de breuk 

 
Figuur 2 toont aan de hand van foto’s een overzicht van alle uit te nemen gebroken torenrand- 
staven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijnsecties zoals bepaald op locatie Hoogeveen.   
In verband met de aangebrachte markeringen zijn enkele foto’s gedraaid. 
 
 
Onderzoek op Schielab laboratorium 
In figuur 3 zijn de foto’s van de uitgenomen secties van gebroken torenrandstaaf secties, 
dwarsstaven, diagonalen en hoeklijnen uit de verschillende torenelementen van de torenkraan, 
zoals die zijn ontvangen bij het Schielab te Rotterdam voor nader gedetailleerd onderzoek. De 
foto’s geven tevens aan welke uitgenomen secties complementair aan elkaar zijn. 
 
Enkele uitgenomen secties zoals omschreven in tabel 1 zijn onderverdeeld in sub-sectie 
nummers. Een overzicht van de uitgenomen secties en bijbehorende sub-sectie nummers, het 
opgegeven bijbehorende materiaal type, een omschrijving van de secties, afmetingen van de 
secties, en de aan elkaar complementaire secties, is gegeven tabel 2.  
 
Tabel 2. Overzicht van de secties en bijbehorende sub-sectie nummers, het materiaal type, 
    de omschrijving van de secties, de afmetingen van de secties, en de aan elkaar  
              complementaire secties. 
Sectie 

nr.
Sub- sectie 
 nr. 

materiaal
 type 

Omschrijving en afmetingen sectie Complementaire. 
 sectie nr. 

1 -- S355J2G3 Torenrandstaaf □ 180 mm - plaatdikte 16 mm en 18 mm -- 
2 -- S235JRG2 Dwarsstaaf  Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm  -- 
3 -- S235JRG2 Diagonaal  Ø 100 mm – pijpdikte 8 mm  
4 4-1 

4-2 
4-3 

S235JRG2 
S355J2G3 
S355J2G3 

Diagonaal  Ø 100 mm – pijpdikte 8 mm 
Torenrandstaaf □ 180 mm – plaatdikte 17 mm en 18 mm 

Gebroken verbindingsprop □ 120 mm 

 
5 
 

5 5-1 
5-2 
5-3 
5-4 

S235JRG2 
S355J2G3 
S235JRG2 
S355J2G3 

Diagonaal  Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm 
Torenrandstaaf □ 150 mm – plaatdikte 12 mm en 13 mm 

Hoeklijn 70x70x7,5 mm 
Gebroken verbindingsprop □ 120 mm - □ 140 mm (in de koker niet 

zichtbaar) 

 
4 
 

4-3 

6  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (RV - onder) □ 150 mm –plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

12 

7  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (LV - onder) □ 150 mm – plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

13 
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8  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (RA - onder) □ 150 mm – plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

14 

9 9-1 
 

9-2 

S355J2G3 
 

S235JRG2 

Gebroken torenrandstaaf (LA - onder) □ 150 mm – plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

Gebroken diagonaal  Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm 

15 

10 10-1 
10-2 
10-3 

S235JRG2 
S355J2G3 
S235JRG2 

Diagonaal Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm 
Torenrandstaaf □ 150mm – plaatdikte 12 mm en 13 mm 

Gebroken diagonaal  Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm 

 
 

11 
11  S235JRG2 Gebroken diagonaal Ø 70 mm – pijpdikte 7 mm 10-3 
12  S355J2G3 

 
Gebroken torenrandstaaf (RV - boven) □ 150 mm – plaatdikte 12 en 13 

mm 
 6 

 
13  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (LV - boven) □ 150 mm – plaatdikte 12 mm 

en 13 mm  
7 

14  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (RA - boven) □ 150 mm – plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

8 

15  S355J2G3 Gebroken torenrandstaaf (LA - boven) □ 150 mm –  plaatdikte 12 mm 
en 13 mm 

9 

16  S235JRG2 Hoeklijn 70x70x8 mm -- 
 
 
Een overzicht van enkele van de in eerste instantie uitgevoerde onderzoeken aan de 
uitgenomen torenrandstaven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijnsecties is in tabel 3 
gegeven. Het betreft hier de bepaling van de materiaal- en laskwaliteit van de diverse delen.  
 
Tabel 3. Overzicht van enkele in eerste instantie uitgevoerde onderzoeken aan de uitgenomen  
               torenrandstaven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijn secties.       

(sub)sectie nr. Uitgevoerd onderzoek 
1 chemische analyse – trekproef - kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding voor 

bepaling laskwaliteit + hardheid 
2 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
3 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 

4-1 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
4-2 chemische analyse – trekproef - kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding voor 

bepaling laskwaliteit + hardheid 
4-3 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
5-1 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
5-2 chemische analyse – trekproef - kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding voor 

bepaling laskwaliteit + hardheid 
5-3 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
5-4 Zie 4-3 
6 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding voor 

bepaling laskwaliteit + hardheid 
7 Zie 13 
8 Zie 14 

9-1 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding voor 
bepaling laskwaliteit + hardheid 

9-2 niet onderzocht 
10-1 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding 

bepaling laskwaliteit + hardheid 
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10-2 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef – macrodoorsnede lasverbinding 
bepaling laskwaliteit + hardheid 

10-3 niet onderzocht  
11 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
12 Zie 6 
13 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
14 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 
15 Zie 9-1 
16 chemische analyse – trekproef – kerfslagproef 

 
De resultaten van de in tabel 3 genoemde onderzoeken staan vermeld in de tabellen 4 t/m 8.   
 
Tabel 4. Resultaten van de bepaling van de chemische samenstelling van de onderzochte 
              secties (analyse methode: optische emissie spectrometrie) 
(sub)sectie 

nr.
% C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo 

1 0,18 0,18 1,35 0,023 0,0070 0,029 0,015 0,0036 
4-2 0,15 0,20 1,40 0,0089 0,0093 0,0082 0,017 0,0025 
4-3 0,16 0,39 1,26 0,021 0,0081 0,13 0,044 0,0075 
5-2 0,19 0,18 1,26 0,021 0,013 0,17 0,11 0,035 
6 0,17 0,23 1,28 0,012 0,0093 0,054 0,078 0,016 

9-1 0,20 0,24 1,29 0,012 0,011 0,055 0,080 0,016 
10-2 0,19 0,23 1,29 0,0098 0,0082 0,055 0,093 0,019 
13 0,19 0,25 1,43 0,014 0,0098 0,071 0,064 0,011 
14 0,18 0,24 1,37 0,013 0,011 0,066 0,074 0,011 
* max. 

0,23 
max. 
0,60 

max. 
1,70 

max. 
0,045 

max. 
0,045 

-- -- -- 

         
2 0,17 0,26 1,30 0,015 0,0056 0,15 0,079 0.041 
3 0,13 0,012 0,51 0,014 0,013 0,014 0,020 0,0026 

4-1 0,16 0,24 0,54 0,019 0,012 0,020 0,019 0.0048 
5-1 0,11 0,0098 0,49 0,011 0,0075 0,023 0,026 0,0061 
5-3 0,07 0,14 0,48 0,035 0,036 0,12 0,11 0.026 
10-1 0,09 0,20 0,42 0,0058 0.0070 0,041 0,13 0,014 
11 0,09 0,20 0,43 0,0064 0,0071 0,041 0,13 0,014 
16 0,05 0,14 0,46 0,016 0,033 0,12 0,14 0,035 
** max. 

0,19 
-- max. 

1,50 
max. 
0,055 

max. 
0,055 

-- -- -- 

* eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025. (voor sectie nr. 4-3 = de verbindingsprop       
   geldt eis C max. 0,24%, overige eisen zijn hetzelfde). 
** eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025. 
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Tabel 5. Resultaten trekproeven (volgens NEN EN 10002-1 -  in langsrichting) 
(Sub)sectie 

nr.
Diametermeet

gedeelte
proefstaaf

(mm) 

0,2%
Rekgrens
(N/mm²) 

Treksterkte 
(N/mm²) 

Rek
(%) 

Insnoering
(%) 

1 10,00 349 535 28 71 
4-2 9,96 434 599 24 75 
4-3 9,97 371* 541 30 77 
5-2 7,98 393 599 25 70 
6 8,00 398 575 25 75 

9-1 7,97 520 591 23 72 
10-2 7,96 407 578 25 76 
13 7,98 427 618 25 71 
14 8,02 385 603 28 73 
  Min. 355  1) 490-630  3) Min. 22  4) -- 
  Min. 345  2) 490-630  3) Min. 22  4) -- 
  Min. 295  5) 470-630  5) Min. 18  5) -- 
  * Min. 360     
      
2 3,97 380 617 25 69 
3 4,02 390 399 30 75 

4-1 3,93 382 463 30 71 
5-1 4,00 357 393 35 75 
5-3 4,01 337 465 30 73 
10-1 4,00 333 439 30 70 
11 3,98 371 452 30 75 
16 3,98 343 434 30 72 
  Min. 235  6) 340-470  7) Min. 26  8) -- 
  Min. 225  9) 340-470  7) Min. 26  8)  

* specifieke eis volgens fabrikant tekening TVA20.4-1-03 voor de  
    verbindingsprop. 
1) eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≤ 16 mm). 
2) eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≥ 16 - ≤ 40 mm). 
3) eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≥ 3 - ≤ 100 mm). 
4) eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≥ 3 - ≤ 40 mm). 
5) eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte > 100 - ≤ 150 mm, 
           geldt voor sectie nr. 4-3 = de verbindingsprop)       
6) eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≤ 16 mm). 
7) eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025 (voor wanddikte 3 - 100 mm). 
8) eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025 (voor wanddikte 3 - 40 mm). 
9) eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025 (voor wanddikte ≥ 16 - 40 mm). 
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Tabel 6. Resultaten van de kerfslagproeven (volgens NEN EN 10045-1 -  in langsrichting) 
(Sub)sectie 

nr.
Temperatuur

(°C) 
Afmetingen

(mm) 
Kerfslagwaarde (Joule) 

1 -20 10x10x55 144  146  131  gem. 140
4-2 -20 10x10x55 153  118  127  gem. 133
4-3 -20 10x10x55 213  212  211  gem. 212
5-2 -20 10x10x55 45  54  58  gem. 52 
6 -20 10x10x55 106  99  88  gem. 98 

9-1 -20 10x10x55 76  72  61  gem. 70 
10-2 -20 10x10x55 106  129  100  gem. 112
13 -20 10x10x55 45  48  32  gem. 42 
14 -20 10x10x55 62  47  57  gem. 55 
* -20 10x10x55 Min. 27 
    
2 +20 10x5x55*** 35  39  40  gem. 38 
3 +20 10x5x55*** 52  50  53  gem. 52 

4-1 +20 10x5x55*** 67  68  68  gem. 68 
5-1 +20 10x5x55*** 77  77  78  gem. 77 
5-3 +20 10x5x55*** 65  70  63  gem. 66 
10-1 +20 10x5x55*** 80  80  80  gem. 80 
11 +20 10x5x55*** 80  80  81  gem. 80 
16 +20 10x5x55*** 80  81  74  gem. 78 
** +20 10x10x55 Min. 27 

* eis voor materiaal S355J2G3 volgens EN 10025 (voor wanddikte > 10 mm - ≤ 150 mm). 
** eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 10025 (voor wanddikte > 10 mm - ≤ 150 mm). 
*** zijn sub-size staven (geringere afmeting vanwege de afmeting van het monster). Bij 
       proefstaven met een afmeting van10x10x55 mm zullen de kerfslagwaarden ongeveer 2x 
       zo hoog zijn als voor proefstaven van 10x5x55 mm. 
 
 
In tabel 7 is, aan de hand van de resultaten van de chemische analyses en mechanische 
onderzoeken, zoals die in de tabellen 4 t/m 6 zijn vermeld, aangegeven of het materiaal van de 
geteste (sub)secties voldoen aan het opgegeven materiaal type. 
 
Tabel 7.  Overzicht waarin is aangegeven of het materiaal van de geteste (sub)secties voldoen  
               aan het opgegeven materiaal type. 

(sub)sectie nr. Opgegeven materiaal 
Type

Resultaat

1 S355J2G3 voldoet 
2 S235JRG2 voldoet niet 
3 S235JRG2 Voldoet 

4-1 S235JRG2 Voldoet 
4-2 S355J2G3 voldoet 
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4-3 S355J2G3 voldoet 
5-1 S235JRG2 voldoet 
5-2 S355J2G3 voldoet 
5-3 S235JRG2 voldoet 
6 S355J2G3 voldoet 

9-1 S355J2G3 voldoet 
10-1 S235JRG2 voldoet 
10-2 S355J2G3 voldoet 
11 S235JRG2 voldoet 
13 S355J2G3 voldoet 
14 S355JRG3 voldoet 
16 S235JRG2 voldoet 

 
 
 
 
Tabel 8. Resultaten van de hardheidsmetingen aan de macrodoorsneden van  
              een aantal lasverbindingen (methode: hardheid Vickers HV10 – belasting 98N). 
(sub)sectie nr. Hardheid Vickers HV10 op macrodoorsnede 

1 16 mm plaat                      169   172  
warmtebeïnvloede zone    313   306   319 
lasmateriaal                       210   207   209 
warmtebeïnvloede zone    320   306   313 
18 mm plaat                      164   161 

4-2 17 mm plaat                      168   167  
warmtebeïnvloede zone    248   251   267 
lasmateriaal                       241   237   239 
warmtebeïnvloede zone    273   278   272 
18 mm plaat                      186   187 

5-2 13 mm plaat                      179   182  
warmtebeïnvloede zone    271   275   267 
lasmateriaal                       228   221   218 
warmtebeïnvloede zone    213   217   217 
13 mm plaat                      162   162 

6 13 mm plaat                      192   189  
warmtebeïnvloede zone    298   277   258 
lasmateriaal                       246   249   242 
warmtebeïnvloede zone    215   226   223 
12.5 mm plaat                   168   170 

9-1 13 mm plaat                      191   195  
warmtebeïnvloede zone    256   258   264 
lasmateriaal                       248   235   243 
warmtebeïnvloede zone    285   280   257 
12.5 mm plaat                   203   207 
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10-1 7 mm diagonaal                166   167  
warmtebeïnvloede zone    194   192   191 
lasmateriaal                       209   208   212 
warmtebeïnvloede zone    320   320   310 
15 mm plaat                      169   174 

10-2 13 mm plaat                      180   185  
warmtebeïnvloede zone    323   322   304 
lasmateriaal                       239   226   237 
warmtebeïnvloede zone    260   279   279 
12.5 mm plaat                   187   177 

 
De gemeten hardheden zijn niet ongebruikelijk voor lassen in de toegepaste materialen 
(volgens een veel toegepast voorschrift voor staalbouwconstructies, de norm EN ISO 15614-1 
, is voor deze materialen bij 1-laags lassen een hardheid van de warmtebeïnvloede zone tot 
380 HV10 toegestaan).  
 
 
De doorsneden die voor de hardheidsmetingen, waarvan de resultaten in tabel 8 zijn genoemd,  
zijn gebruikt, zijn tevens geprepareerd voor macroscopisch onderzoek. Dit ter bepaling van de 
laskwaliteit en dan met name om vast te stellen of deze voldoet aan de gestelde eisen. Die 
eisen zijn vastgelegd in tekening 100-0-000026/5 voor torenelement type UV20.4,  in 
tekening TVA20.4-1-00 voor torenelement type TVA 20.4 en in tekening 100-0-000086/05 
voor torenelement type TV20.4.  
Indien in de tekeningen niet anders wordt vermeld, dan gelden de eisen volgens EN25817 
kwaliteitsniveau C. Voor de onderzochte lasverbindingen gelden de eisen zoals aangegeven in 
de lasdetail tekeningen in bijlage II. Deze zijn voor de torenelementen UV20.4 en TV20.4 een 
diepte van de doorlassing voor Y naden van 5 mm en voor torenelement TVA 20.4 een diepte 
van de doorlassing voor halve-V naden van 5 mm.  
Voor de hoeklassen bij de dwarsstaven en diagonalen geldt als eis voor de a-hoogte 6 mm.  
 
Op alle geprepareerde doorsneden bleek er sprake van onvolkomen doorlassing, hetgeen 
volgens de bovengenoemde tekeningen, zie ook bijlage II, is toegestaan. Opvallend is dat op 
de doorsnede van (sub)sectie nr. 1, een toren randstaaf □ 180 mm, een strip van 4,5 mm dikte 
tussen de te lassen plaatsecties was aangebracht, hetgeen niet gebruikelijk is.  
De lasverbindingen van (sub)sectie nr. 1 en nr. 10-2, een toren randstaaf □ 150 mm, voldoen 
niet geheel aan de eis zoals op de tekeningen in bijlage II is opgegeven. Waar een eis van  
5 mm is opgegeven, is deze op de doorsneden van (sub)sectie nr. 1 en (sub)sectie nr. 10-2,  
4,3 mm respectievelijk 4,8 mm.  
Figuur 4 toont de geprepareerde macrodoorsneden van de lasverbindingen van de (sub)secties 
nrs.1, 4-2, 5-2, 6, 9, 10-1 en 10-2. 
 
Een overzicht van de overige gedetailleerde uitgevoerde onderzoeken aan de uitgenomen 
gebroken torenrandstaven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijn secties zijn in onderstaande 
tabel 9 aangegeven.   
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Tabel 9. Overzicht van de overige uitgevoerde onderzoeken aan de uitgenomen gebroken  
              torenrandstaven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijn secties. 
(sub)sectie nr. Overig uitgevoerd onderzoek 

1 --  
2 -- 
3 -- 

4-1 -- 
4-2 -- 
4-3 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak –  

Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van breukvlak - 
Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak - 

Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak 
5-1 -- 
5-2 -- 
5-3 -- 
5-4 Visueel onderzoek van sectie en breukvlak 
6 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak en langs 

scheurflanken na openbreken –  
Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van breukvlak - 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak en scheurflank - 
Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak en scheurflank  

7 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak 
8 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak 

9-1 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak en langs 
scheurflanken na openbreken –  

Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van breukvlak en 
scheurflank - 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak en scheurflanken - 
Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak en scheurflank 

9-2 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak 
10-1 -- 
10-2 -- 
10-3 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak – 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak  
11 Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van breukvlak - 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak - 
Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak  

12 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie 
13 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak en langs 

scheurflanken na openbreken –  
Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van scheurflank - 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak en scheurflank - 
Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak en scheurflank 
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14 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak –  
Raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek van breukvlak - 

Macroscopisch onderzoek van doorsneden van breukvlak - 
Microscopisch onderzoek van doorsnede van breukvlak  

15 Visueel en macroscopisch onderzoek van sectie en van breukvlak 
16 -- 

 
 
Algemene opmerking 
Er dient te worden opgemerkt dat alle breukvlakken en scheurflanken reeds waren geoxideerd 
(roestvorming). Deze oxidatie (roestvorming) was echter oppervlakkig van aard en is ontstaan 
na het falen van de torenkraan. Voor het gedetailleerde onderzoek zijn de onderzochte delen 
van de breukvlakken en de scheurflanken gereinigd in DP34, een mild ontroestingsmiddel dat 
het materiaal niet aantast. 
 
Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 4-3 en complementaire (sub)sectie nr. 5-4 ( = gebroken 
verbindingsprop).  
De verbindingsprop was gebroken door/vanuit het gat van de penverbinding. Het gat was als 
gevolg van deformatie tijdens falen zelfs ovaal geworden. Het materiaal van de verbindings-
prop bleek met name ter plaatse van de breuk sterk gedeformeerd en was hierdoor zelfs 
enigszins verbogen (figuur 5). 
De breukvlakken stonden onder een hoek van ~40° - ~60° met het oppervlak van de 
verbindingsprop en bleken ook in verschillende richtingen te zijn georiënteerd. Hiermee 
wordt bedoeld vanuit het pengat naar de buitenkant en vice versa. Het propmateriaal was ter 
plaatse van de breuk ingesnoerd. De breukvlakken hadden een vezelig uiterlijk. Genoemde 
kenmerken zijn eigenschappen van een taaie breuk.  
Raster elektronen microscopisch (REM) van een deel van een breukvlak (figuur 6) toonde 
zeer duidelijk dimples¹ die veelal enigszins langgerekt waren, in de richting van de 
opgetreden deformatie. Dimples zijn een karakteristiek van taaie breuken.  
Dat de breukvlakken inderdaad onder een hoek van ~ 40° tot ~ 60° met het oppervlak van de 
verbindingsprop stonden en ook in de verschillende richtingen waren georiënteerd, en dat het 
propmateriaal ter plaatse of net naast de breuk was ingesnoerd, wordt bevestigd door het 
beeld van de geprepareerde macrodoorsnede van (sub)sectie nr.4-3 (zie figuur 7).  
 
Bij het microscopisch onderzoek is vastgesteld dat het materiaal van de prop een  fijne en 
homogene, vermoedelijk normaalgloei, microstructuur van ferriet en perliet toonde, zoals 
gebruikelijk voor een constructiestaal van het type S355J2G3.  
Het uitgangsmateriaal van de prop toonde nabij de breuk aanzienlijke deformatie van de 
microstructuur, gerelateerd aan de opgetreden buiging van de prop tijdens het falen van de 
constructie.  
 
¹ dimples zijn de afzonderlijke microholtes die lokaal in het staal ter plaatse van insnoering 
(zeer geconcentreerde hoge lokale deformatie) zoals optreedt bij taaie breuk. Dimples zijn 
zodoende een kenmerk van taaie breuk. 
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De complementaire breukvlakken van (sub)sectie nr. 5-4 hadden, voor zover visueel 
waarneembaar, hetzelfde uiterlijk als die van (sub)sectie nr. 4-3. 
 
Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 6 en complementaire (sub)sectie nr. 12. Torenrandstaaf 
rechtsvoor. 
In de beide langsnaden van (sub)sectie nr.12  bleken de lassen uitgaande van het breukvlak 
ingescheurd te zijn. De scheuren liepen grotendeels ongeveer midden door de las en hadden 
een lengte van 84 mm respectievelijk 208 mm. In (sub)sectie nr. 6 was in 1 langsnaad een 
scheur aanwezig met een lengte van 40 mm.  
Na het op elkaar passen van de breukvlakken, bleek dat de gehele torenrandstaaf zeer ernstig 
was verbogen dan wel geknikt tot onder een hoek van ~65° met de lengterichting van de 
torenrandstaaf (figuur 8) Het materiaal van de torenrandstaaf was ter plaatse van de 
breukvlakken zeer ernstig gedeformeerd: de torenrandstaaf  was van een vierkante koker van 
150 x 150 mm tot een ruitvormige vrijwel platte koker met diagonalen van  ~270 mm x ~63 
mm gedeformeerd (figuur 9).  
De breukvlakken staan vrijwel allemaal onder een hoek van ~60° met het oppervlak van de  
torenrandstaaf, waren vlak en hadden een vezelig uiterlijk en lagen in verschillende richtingen 
georiënteerd.  Bij de breuken heeft ook insnoering (wanddikte-afname) plaatsgevonden. 
Genoemde kenmerken zijn eigenschappen van taaie breuk. De opgetreden deformatie bleek 
duidelijk zichtbaar in de geprepareerde macrodoorsneden van (sub)sectie nr. 6 (figuur 10).    
 
Raster elektronen microscopisch (REM) van een deel van het breukvlak toonde zeer duidelijk 
dimples die veelal enigszins langgerekt waren door de opgetreden deformatie tijdens breken 
(figuur 11). Dimples zijn een karakteristiek voor taaie breuken.  
 
Microscopisch bleek dat de microstructuur van het torenrand staaf materiaal tijdens het 
optreden van de breuk zeer sterk was gedeformeerd, d.w.z. de oorspronkelijke structuurbanen 
lopen door deformatie ter plaatse van de breuk evenwijdig aan de afschuifrichting of 
versmeerrichting². 
De oorspronkelijke uitgangsmicrostructuur toonde een homogene en fijnkorrelige 
banenvormende structuur van ferriet en perliet, gebruikelijk voor een constructiestaal van het 
type S355J2G3. De banenstructuur volgde ter plaatse van breuk de locale richting van 
afschuiving bij breuk. 
 
Een deel van een langsscheur in sectie nr. 6 is opengebroken waarna een deels gladde en een 
deels wat ruwere vezelige scheurflank kon worden waargenomen (figuur 12), duidende op een 
taaie breuk. Op de geprepareerde macrodoorsnede bleek dat de scheur vanuit de 
(onvolkomen) doorlassing is geïnitieerd en vervolgens naar buiten toe is georiënteerd. 
Microscopisch onderzoek van de scheurflank toonde dat de microstructuur van het 
lasmateriaal langs de scheurflank wat gedeformeerd was (figuur 13).   
 
² De versmeerrichting is de richting waarin twee breukdelen na breuk over elkaar heen 
glijden/schuiven. De hierdoor optredende beschadiging aan de beide breukdelen (lokale 
plastische deformatie) is georiënteerd in de schuifrichting (versmeerrichting). 
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Op de (sub)sectie nr.12 was ook een diagonaal Ø 70 mm afgebroken. Deze is echter niet 
specifiek nader onderzocht, maar wel andere uitgenomen gebroken diagonalen.  
 
 
Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 7 en complementaire (sub)sectie nr. 13. Torenrandstaaf 
linksvoor.
In de beide langsnaden van (sub)sectie nr.13 liepen scheuren vanuit het breukvlak door het 
lasmateriaal heen. De scheuren hadden een lengte van 180 mm respectievelijk 235 mm. In 
(sub)sectie nr. 7 was in een langsnaad een scheur aanwezig met een lengte van 170 mm.  
Na het op elkaar passen van de breukvlakken, bleek dat de gehele torenrandstaaf tot onder een 
hoek van ~20° met de langsrichting van de torenrandstaaf was verbogen (figuur 14). 
Het materiaal van de torenrandstaaf was ter plaatse van de breukvlakken ernstig 
gedeformeerd.  
De torenrand was van een vierkante koker van 150 x 150 mm tot een ruitvormige  
koker met diagonalen van ~251 mm x ~184 mm gedeformeerd.  
De breukvlakken stonden vrijwel allemaal onder een hoek van ~ 45° tot ~ 60° met het 
oppervlak van de torenrandstaaf, lagen in verschillende richtingen georiënteerd en toonden 
insnoering (wanddikte afname) (figuur 15). Dit bleek ook uit de geprepareerde 
macrodoorsneden van (sub)sectie nr. 13. De breukvlakken tonen een glad en vezelig uiterlijk. 
Opgemerkt wordt dat de plaat, die in de koker waaruit de torenrand bestond, hetzij als 
hulpplaat tijdens de vervaardiging van de koker of ter vergroting van de torsiestijfheid van de 
koker was aangebracht, niet meer vast zat, zoals figuur 15 laat zien. De las tussen 
verstevigingsplaat en koker was ook van beperkte afmeting. 
 
De microstructuur van de torenrandstaaf materiaal bij de breuk bleek, vergeleken met de 
uitgangsmicrostructuur, zwaar gedeformeerd te zijn (figuur 16). De uitgangsmicrostructuur 
toonde een  homogene fijnkorrelige banenvormende structuur van ferriet en perliet, 
gebruikelijk voor een constructiestaal van het type S355J2G3. De banenstructuur  volgde ter 
plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk. 
 
Een deel van een langsscheur in sectie nr. 13, welke wat onregelmatig, maar  
in detail toch veelal vlakke en vezelige scheurflanken vertoonde, is opengebroken.  
Raster elektronen microscopisch (REM) van een deel van de scheurflank van (sub)sectie nr. 
13 toonde duidelijk dimples die veelal gedeformeerd en langgerekt dan wel versmeerd waren 
(figuur 17). Dimples zijn een karakteristiek voor taaie scheurvorming.  
 
De geprepareerde macro doorsnede toonde dat de scheur vanuit de onvolkomen doorlassing 
naar buiten toe is georiënteerd. Microscopisch onderzoek van de scheurflank toonde op de 
doorsnede geen duidelijke, maar slechts vaag deformatie van de microstructuur van het 
lasmateriaal langs de scheurflank aan.    
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Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 8 en complementaire (sub)sectie nr. 14. Torenrandstaaf 
rechtsachter. 
In de beide langsnaden van (sub)sectie nr.8 lopen scheuren vanuit het breukvlak door het 
lasmateriaal heen. De scheuren hebben en lengte van 40 mm respectievelijk 145 mm. In 
(sub)sectie nr. 14 was in 1 langsnaad een scheur aanwezig met een lengte van 190 mm.  
Na het op elkaar passen van de breukvlakken, bleek dat de gehele torenrand staaf was 
verbogen tot onder een hoek van ~25° met de lengterichting van de torenrand staaf (figuur 
18). 
Het materiaal van de torenrand staaf was ter plaatse van de breukvlakken ernstig 
gedeformeerd. De torenrand was van een vierkante koker van 150 x 150 mm tot een 
ruitvormige koker van ~263 mm x ~149 mm gedeformeerd.  
De breukvlakken staan vrijwel allemaal onder een hoek van ~ 45° tot ~ 60° met het oppervlak 
van de torenrand staaf, liepen in verschillende richtingen en bij de breuken heeft ook 
insnoering (wanddikte afname) plaatsgevonden (figuur 19). Dit blijkt ook aan de hand  
van de geprepareerde macrodoorsneden van (sub)sectie nr. 14 (figuur 20). De breukvlakken 
toonden vrijwel geheel glad en vezelig. 
Opgemerkt wordt ook dat de verstevigingsplaat, die in de koker waaruit de torenrand bestond, 
ter vergroting van de torsiestijfheid of als hulpmiddel tijdens de fabricage van de koker was 
aangebracht, niet meer vast zat, zoals figuur 19 laat zien. De slechts korte en lichte hoeklas op 
de figuur 19 bleek gescheurd. 
 
Raster elektronen microscopisch (REM) van een deel van een breukvlak van (sub)sectie  
nr. 14 toonde duidelijk dimples die veelal gedeformeerd dan wel versmeerd waren. Dimples 
zijn een karakteristiek voor taaie scheurvorming.  
 
De baanvormige uitgangsmicrostructuur van torenrand staaf materiaal bleek bij de breuk 
gedeformeerd, hetgeen bleek uit de afgebogen en versmeerde banen (figuur 21). De 
banenstructuur (zie pijlen) volgde ter plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij 
breuk. 
De uitgangsmicrostructuur bestaat uit homogene fijnkorrelige banenvormende structuur van 
ferriet en perliet. 
 
Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 9-1 en complementaire (sub)sectie nr. 15 en (sub)sectie 
nr. 9-2. Torenrandstaaf linksachter. 
In een langsnaad van (sub)sectie nr. 9-1 liep een van de scheuren vanuit het breukvlak door 
het lasmetaal. Deze scheur had een lengte van 55 mm. Na het op elkaar passen van de 
breukvlakken, bleek dat de gehele torenrandstaaf iets was verbogen tot onder een hoek van 
~5° met de langsrichting van de torenrandstaaf (figuur 22). 
Het vierkante profiel van de torenrandstaaf was ter plaatse van de breukvlakken echter vrijwel 
niet gedeformeerd: de torenrand heeft een uitgangsmaat van een 150 x 150 mm en was nu ter 
plaatse van de breuk ~152 mm x ~149 mm (figuur 23).  
De breukvlakken staan vrijwel allemaal onder een hoek van ~ 50 tot ~ 60° met het oppervlak 
van de  torenrandstaaf, lagen in verschillende richtingen, en bij de breuken is insnoering 
(wanddikte afname) opgetreden. Dit wordt bevestigd aan de hand van de geprepareerde 
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macrodoorsneden van (sub)sectie nr. 9-1 (figuur 24). De breukvlakken waren vezelig en 
hadden een bijzonder vlak uiterlijk. Genoemde karakteristieken zijn kenmerken van taaie 
breuk. 
Raster elektronen microscopisch onderzoek (REM) van een deel van het breukvlak toonde 
zeer duidelijk dimples die veelal enigszins langgerekt waren door deformatie. Dimples zijn 
een karakteristiek voor taaie breuken.  
De microstructuur van het materiaal van de torenrandstaaf bleek bij de breuk zwaar 
gedeformeerd te zijn, d.w.z. de oorspronkelijke banenvorming loopt door deformatie ter 
plaatse van de breuk evenwijdig aan de afschuifrichting of versmeerrichting. 
De uitgangsmicrostructuur bestaat uit homogene fijnkorrelige banenvormende structuur van 
ferriet en perliet, gebruikelijk voor een constructiestaal van het type S355J2G3. De 
banenstructuur volgde ter plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk. 
 
Een deel van een langsscheur in sectie nr. 9-1 is opengebroken waarna een gladde scheurflank 
kon worden waargenomen. Raster elektronen microscopisch onderzoek (REM) aan een deel 
van de scheurflank toonde zeer duidelijk dimples die veelal enigszins langgerekt waren door 
deformatie (figuur 25). Dimples zijn een karakteristiek van taaie breuken. 
Op de geprepareerde macrodoorsnede bleek dat de scheur vanuit de onvolkomen doorlassing 
is geïnitieerd en vervolgens naar buiten toe is georiënteerd.  
Microscopisch onderzoek van de scheurflank toonde dat de microstructuur van het 
lasmateriaal langs de scheurflank iets gedeformeerd was.  
 
Van de (sub)sectie nr. 9-1 was ook een diagonaal Ø 70 mm ( = (sub)sectie 9-2) afgebroken.  
Het breukvlak toonde ovaal en de diameter varieerde van Ø 73,5 mm - Ø 81,5 mm  
De breuk liep deels langs de smeltlijn van de las en vervolgens in het basismateriaal van de 
diagonaal Ø 70 mm. De breuk stond onder een hoek met het oppervlak van de diagonaal en 
toonde ook enigszins te zijn ingesnoerd (wanddikte afname) (figuur 26). 
 
 
Onderzoeksresultaten (sub)sectie nr. 10-3 en complementaire (sub)sectie nr. 11. 
De diagonaal van Ø 70 mm, = (sub)sectie nr. 11, was gebroken van de torenrandstaaf □ 150 x 
150 mm, = (sub)sectie nr. 10-3 (figuur 27).  
De breuken aan beide sectie zijden waren ovaal en de diameter varieerde hier van Ø 68 mm -  
Ø 75 mm. De breuk liep deels langs de smeltlijn van de las en vervolgens in het 
basismateriaal van de diagonaal Ø 70 mm. De breuk stond onder een hoek van ~ 30 tot ~ 50°  
met het oppervlak van de diagonaal en toonde ook enigszins te zijn ingesnoerd (wanddikte 
afname) (figuur 28 en 29). Dit wordt bevestigd aan de hand van de geprepareerde macro-
doorsneden van beide (sub)secties nr. 10-3 en nr. 11. 
De geprepareerde doorsneden van (sub)sectie nr. 10-3 laat zien dat de breuk vanaf de 
smeltlijn van de las dwars door de warmte beïnvloede zone en het basismateriaal van de 
diagonaal liep (figuur 30).      
De breukvlakken toonden relatief vlak en vezelig.  
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Raster elektronen microscopisch onderzoek (REM) van een deel van het breukvlak van 
(sub)sectie nr. 11 toonde duidelijke dimples, die versmeerd en langgerekt waren door 
deformatie (figuur 31). Dimples zijn een karakteristiek voor taaie breuken.  
 
Microscopisch onderzoek van het breukvlak van (sub)sectie nr. 11 toonde dat de  
microstructuur van het diagonaal materiaal bij de breuk was gedeformeerd d.w.z. de  
oorspronkelijke banen waren ter plaatse van de breuk gedeformeerd evenwijdig aan de 
afschuifrichting of versmeerrichting. 
De microstructuur bestond uit een homogene fijnkorrelige banenvormende structuur van 
ferriet en perliet, gebruikelijk voor een constructiestaal van het type S235JRG2.  
De banenstructuur volgde ter plaatse van de breuk de locale richting van afschuiving. 
 
 
Bespreking van de resultaten

Materiaal kwaliteit 
Uit de resultaten van de uitgevoerde chemische analyses, trekproeven en kerfslagproeven is 
gebleken dat de materiaalkwaliteit (op (sub)sectie nr. 2 na) van de onderzochte uitgenomen 
gebroken en intacte torenrandstaven, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijn secties 
voldoen aan de eisen gesteld aan de toegepaste materialentypen S235JRG2 en S355J2G3  
volgens EN 10025. De keuze voor deze eisen volgt uit de door de fabrikant opgegeven 
specificaties. Conform de overlegde tekeningen en stuklijsten. 
 
Dwarsstaaf sectie nr. 2, = Ø 70 mm x 7 mm, heeft een treksterkte die beduidend hoger is dan 
de eis en de rek was iets (ca. 1%) lager is dan de eis voor materiaal S235JRG2 volgens EN 
10025.  
Gezien de functie van de dwarsstaaf hebben zowel de hogere sterkte als de lagere rek geen 
invloed op het falen van de torenkraanconstructie c.q. het breken van de torenrandstaven. De 
dwarsstaaf dient er alleen voor om de vormvastheid van de torenconstructie (afstand tussen de 
randstaven) bij transport en montage te waarborgen en spelen in het krachtenspel in de 
torenkraan een ondergeschikte rol.   
 
Opmerkelijk is dat er in één constructie 2 typen materialen zijn toegepast, namelijk  
S235JRG2, dat een eis kent voor de kerfslagwaarde bij +20°C en S355J2G3 dat dezelfde eis 
voor de kerfslagwaarde kent, maar dan bij -20°C. 
Hoe hoog de kerfslagwaarde voor bij -20°C voor S235JRG2 zou zijn, is niet bekend en zou 
nog kunnen worden onderzocht. Echter ten tijde van het falen van de torenkraan was de 
omgevingstemperatuur hoger dan +20°C. Derhalve heeft een eventueel lagere kerfslagwaarde 
bij -20°C voor S235JRG2 geen verband kunnen houden met het falen van de torenkraan. 
Bovendien toonde geen der onderzochten breuken de kenmerken van een brosse breuk, die 
verband zou kunnen houden met een lage kerfslagwaarde.  
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Oorzaak falen torenkraan constructie c.q. breken toren element 
Aan de hand van de resultaten van alle uitgevoerde onderzoeken aan de gebroken 
torenrandstaven, gebroken verbindingsprop en de gebroken diagonalen kan worden gesteld 
dat  alle onderzochte breuken overbelastingsbreuken zijn.   
 
Alle breuken zijn taai van aard (dit geldt eveneens voor de scheuren in de langsnaden, die 
secundaire schade zijn).   
Immers bij alle onderzoeken zijn alleen kenmerken aangetroffen, die karakteristiek zijn voor 
taaie overbelastingsbreuken, met trek- en/of afschuivingsbreuk tot gevolg, namelijk:  

- materiaal deformatie ter plaatse van en nabij de breuken 
- breukvlakken die (in diverse richtingen) onder een hoek staan met de lengterichting 
- relatief vlakke breukvlakken met een vezelig en/of versmeerd uiterlijk, die onder een 

hoek van ~ +  45° of - 45° staan met de hoofdspanningsrichting in het materiaal op het 
moment van falen. 

- insnoering (wanddikte afname) van het materiaal ter plaatse van en nabij de breuken 
- dimples op breukvlakken tijden het raster elektronen microscopisch (REM) onderzoek 
- microstructuur deformatie langs de breukvlakken  

 
Dergelijke taaie trek- of afschuivingsbreuken kunnen slechts zijn gevormd ten gevolge van 
overbelasting. 
 
Op basis van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat: 

- het falen van de kraan niet het gevolg is van materiaaldefecten 
- het falen van de kraan niet het gevolg is van lassen, die zouden afwijkingen van de 

eisen zoals aangegeven op de tekeningen 
- de breuken in de kraantoren(elementen) zijn taaie overbelastingsbreuken. 

 
 
De vraag kan gesteld worden hoe de kraan kon falen en of er een volgorde van gebeurtenissen 
kan worden aangegeven. Dit wordt op basis van het hier beschreven onderzoek moeilijk 
geacht. Een mogelijke volgorde lijkt de volgende: 

a) knik van de torenrandstaaf rechtsvoor als gevolg van onvoldoende stijfheid volgend 
uit een voldoende hoge belasting waardoor het torenelement en daarmee de 
torenrandstaaf, in één richting te zeer afwijkend van de hoofd(hoogte)richting (de 
verticaal) van de toren is verbogen. Het betreft hier torenrandstaaf RV in torenelement 
UV20.4 met serienummer 812005-94 in figuur 33 en bijlage III, het eerste “dunne” 
torenelementen  

b) daardoor is de torenconstructie boven de knik in de richting van het in aanbouw zijnde 
flatgebouw bewogen terwijl de voorgiek / bovenbouw van de kraan tezamen met de 
last op/over (naar rechtswegdraaiend) het gebouw viel 

c) tijdens deze sequentie van gebeurtenissen zijn de torenrandstaven van het torenlement 
type UV20.4 met serienummer 802000/64 (derde element boven de verjonging van de 
toren) ter plaatse van de breuken overbelast door het (vallende) gewicht van de 
bovenkraan met last aan de loopkat / giek, zodat breuk kon optreden.  
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Tegelijkertijd zullen ook de knikkende torenelementen tijdens de val door het gehele 
krachtenspel van vallende bovenkraan en last vervormd zijn. Een juiste volgorde van de 
opgetreden breuken in het gebroken torenelement (de breuken links in figuur 33) is 
derhalve niet aan te geven.  

 
 
Samenvattende verduidelijking/verantwoording: 
De breuken LA, LV, RA en RV in het torenelement UV 20.4 met het serienummer 802000-64 
zijn allen breuken als gevolg van trekbelasting, buiging en afschuiving. De juiste volgorde 
van deze breuken kan niet meer afgeleid worden. Het is, gezien de opbouw van de kraan, niet 
waarschijnlijk dat deze vier breukeinden ongeveer in het midden van het torenelement UV 
20.4 met het serienummer 802000-64 (zie figuur 32 en 33) het begin van falen hebben 
ingeleid. De daartoe noodzakelijke trekkracht kan bij normaal functionerende of rechtop 
staande toren niet worden verklaard, tenzij de constructie ondergedimensioneerd zou zijn. De 
vier volledige breuken in het torenelement UV 20.4 met het serienummer 802000-64  (2,5 
torenelementen  hoger dan het overgangsdeel TVA 20.4 van “dikke” naar “dunne”) worden 
geacht gevolgschade te zijn. 
 
Het lijkt zodoende het meest aannemelijk dat falen is ontstaan ca. 2,1 meter boven de positie 
van de bovenzijde van het overgangsdeel TVA 20.4 naar de dunnere/lichtere torenelementen 
UV 20.4 met het serienummer 802005-94. Dit wordt ondersteund door de foto’s van de 
visuele inspectie op de locatie aan de Prinsenlaan te Rotterdam. Deze laten een opvallend 
detail zien: de torenrandstaaf op de positie rechtsvoor (RV) is op, geschat wordt ca.2,1 meter, 
boven de verbindingsprop c.q. de overgang van het dikkere/zwaardere torenelementen naar 
het dunnere/lichtere torenelement zeer duidelijk geknikt (figuur 33 en 34). Dit knikken moet 
plaats hebben gevonden voordat het bovenste deel van de toren afgebroken was. Hieruit kan 
worden afgeleid dat deze knik de meest waarschijnlijke primaire oorzaak is geweest van het 
falen van de torenkraanconstructie.  
 
 
De onderlinge breuken en de mate van deformatie van het torenrandstaaf materiaal ter plaatse 
van de breuken in de 4 torenrandstaven tonen duidelijk relevante verschillen. Hierbij is  
het verschil in breuk en de mate van deformatie van het torenrandstaafmateriaal tussen de 
posities rechtsvoor (RV) en linksachter (LA) het grootst.  
Op de breukpositie rechtvoor (RV) is de deformatie het ernstigst, gezien de opgetreden 
deformatie lijkt er knik te zijn opgetreden. Op de breuk positie linksachter (LA) is insnoering 
opgetreden, maar de deformatie is relatief gering en vrijwel georiënteerd in langsrichting van 
het profiel. De beide andere hoekdelen (RA en LV) tonen ernstige buiging.  
Door bovenstaande waargenomen relevante verschillen zou het mogelijk zijn om een 
vermoedelijke bezwijkingsvolgorde van de torenrandstaven te bepalen.  
Dit laatste buiten beschouwing latend zou het meest aannemelijk zijn, dat de torenrandstaaf 
op de positie rechtsvoor (RV) als eerste zeer ernstig geknikt is gevolgd door breuk onder taaie 
afschuiving. Vervolgens zou dan de torenrandstaaf op positie linksachter (LA) door een 
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relatieve snelle trekoverbelasting zijn gebroken, ontstaan door de buiging van het segment als 
gevolg van  de knik van RV.   
Dit zou dan ook tot het breken van de verbindingsprop op de positie linksachter (LA) hebben 
geleid. Het feit dat het materiaal van de gebroken verbindingsprop ook enigszins was 
verbogen zou dan doen vermoeden dat er hier ook sprake moet zijn geweest van een buigende 
component bij de trekbelasting op deze torenrandstaaf, ontstaan door de knik in 
torenrandstaaf RV.  
De breuk in de verbindingsprop zit op ~2½ deel onder het gebroken torenelement (dit 
torenelement is van het zelfde type als het tweede torenelement onder het gebroken 
torenelement type UV 20.4 met het serienummer 802000-64).  
Echter tegelijkertijd met het bezwijken zullen ook de knikkende torenelementen tijdens de val 
door het hele krachtenspel van vallende giek en last getordeerd zijn. Het aangeven van een  
volgorde van de opgetreden breuken in het gebroken torenelement (de breuken links in figuur 
33) is derhalve niet aan te geven, dan wel niet relevant is omdat de breuken gevolgschade 
betreffen. 
 
 
 
Las kwaliteit 
De lasverbindingen van (sub)sectie nr. 1 en (sub)sectie nr. 10-2 voldoen wat betreft de diepte 
van de las niet geheel aan de eis zoals die wordt gesteld in de bijbehorende tekeningen 100-0-
000086/5 respectievelijk 100-0-000026/5 van de fabrikant. De afwijkingen zijn echter 
van geringe aard.  
Op de doorsnede van (sub)sectie nr. 1, = een toren randstaaf □ 180 mm, bleek een strip van  
4,5 mm dikte tussen de te lassen plaatsecties te zijn aangebracht, wat niet gebruikelijk is te 
noemen. 
 
Gezien het uiterlijk van de onderzochte breuken van de kokers zijn er twee typen breuk te 
onderscheiden: taaie breuk onder trekbelasting, en taaie breuk volgende op knikbelasting. In 
beide gevallen kan ook lokale buiging een rol hebben gespeeld in het falen. Breuk onder een 
(lokaal) buigende belasting kan echter alleen opgetreden zijn op het moment dat de integriteit 
als gevolg van knikken van de torenrandstaaf RV van de constructie al verloren was gegaan.  
 
Het falen van de lassen moet zodoende lokaal geïnitieerd zijn met een taaie breuk onder 
trekkende  overbelasting (LA) of door knik (RV) (zie eerder).  
Bij taaie breuk onder trekbelasting dragen de lassen in lengte richting van de torenrandstaven 
vrijwel niet bij tot de sterkte van de kokers. Bij breuken onder knik zou een onvoldoende 
kwaliteit van de lassen van nadelige invloed kunnen zijn op de kniksterkte. Aangenomen mag 
worden dat dit echter gering is.  
Bovendien bleek bij de schijnbaar geknikte torenrandstaaf (RV) de kwaliteit van het laswerk 
voldoende. 
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Conclusies
 

- Het falen van de kraan is niet het gevolg van materiaaldefecten 
 
- Het falen van de kraan is niet het gevolg van het lassen, die zouden afwijken van de 

eisen zoals aangegeven op de tekeningen van de fabrikant 
 

- De breuken in de kraantoren(elementen) zijn taaie overbelastingsbreuken. 
 
 
Alle specifieke kenmerken van het (de) bovengenoemde object(en) zijn, voor zover toegankelijk en relevant, geverifieerd door Schielab b.v. 
Overige informatie is aangeleverd door de opdrachtgever. Deze informatie is voor zover mogelijk geverifieerd en verder ongewijzigd in het 
rapport overgenomen. Wij verklaren dat de onderzoeksresultaten correct zijn weergegeven en dat het (de) bovengenoemde 
onderzoeksobject(en) is (zijn) onderzocht conform de eisen van de opdrachtgever en/of bovengenoemde procedure(s) en/of 
code(s)/specificatie(s). In voorkomende gevallen wordt door Schielab b.v. een destructief onderzoek uitbesteed (op het rapport gemerkt met 
“U”). Meningen, interpretaties en adviezen weergegeven in dit rapport vallen buiten het dekkingsgebied van een normale RvA accreditatie, 
maar zijn naar waarheid en eerlijkheid gegeven volgens beste weten van het betrokken Schielab personeel. Als, bij reproductie, slechts delen 
van dit rapport worden gekopieerd, draagt Schielab geen enkele verantwoording voor inhoud, strekking en conclusies in dat kopie. Digitale 
versies van dit rapport hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Rechtsgeldigheid hebben slechts de rapporten die op Schielab papier zijn 
uitgebracht en tevens van een geautoriseerde ondertekening zijn voorzien. 
 
 
Geautoriseerd voor Schielab b.v., 21 januari 2009 
 
 
Ir. L. H. Brantsma IWE, IWI 
(algemeen bedrijfsleider)  
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Figuur 1. Een beeld van de  torenkraan van het type 
                zoals die stond opgesteld bij de in aanbouw zijnde Parktoren. De toren was 
     hier al opgehoogd tot ~96 meter hijshoogte.      
(bron foto: internet). 
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Sectie 1.                                                              Sectie 2. 
 

  
Sectie 3.                                                              Sectie 4 
 

  
Sectie 5.                                                              Sectie 6.                 
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Sectie 7.                                                              Sectie 8. 
 

  
Sectie 9.                                                              Sectie 10. 
 

  
Sectie 11.                                                            Sectie 12. 
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Sectie 13.                                                            Sectie 14. 
 

  
Sectie 15.                                                            Sectie 16. 
 
Figuur 2. Overzicht van de uit te nemen torenrand staafsecties, dwarsstaven, diagonalen en  
                hoeklijnen op de locatie Hoogeveen.  
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Secties 1, 2 en 3                                                  Sectie 4 
                                                     

  
Sectie 5                                                               Secties 6 en 12 
 

  
Secties 7 en 13                                                    Secties 8 en 14 
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Secties 9 en 15                                                    Secties 10 en 11 
 

 
Sectie 16 
 
Figuur 3. Overzicht van de torenrand staafsecties, dwarsstaven, diagonalen en hoeklijnen  
                uitgenomen uit de verschillende torenelementen zoals ontvangen voor nader en 
                gedetailleerd onderzoek op het Schielab laboratorium in Rotterdam.  
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 macrodoorsnede 1 
 

 macrodoorsnede 4-2 
 

  macrodoorsnede 5-2 
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  macrodoorsnede 6 

 macrodoorsnede 9 

 macrodoorsnede 10-1 
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 macrodoorsnede 10-2 
 
Figuur 4. Overzicht van de geprepareerde macrodoorsneden  
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Figuur 5. Sectie nr. 4-3. Breukvlak van de gebroken verbindingsprop. De verbindingsprop  

                was gebroken door/vanuit het gat voor de penverbinding. Het materiaal van de  
                verbindingsprop toonde met name ter plaatse van de breuk sterk gedeformeerd en  
                was hierdoor enigszins verbogen (zie pijlen). Het breukvlak toonde een vezelig 
                oppervlak. Genoemde eigenschappen zijn kenmerken van taaie breuk.  
 

 
Figuur 6. Sectie nr. 4-3. REM opname van het breukvlak van de gebroken verbindingsprop. 
                Het breukvlak toonde zeer duidelijk dimples die enigszins langgerekt maar ook  
                wat uitgetrokken waren. Dimples zijn een kenmerk van taaie breuk. 
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Figuur 7. Sectie nr. 4-3. Dwarsdoorsnede van de breuk in de verbindingsprop.  
                Het breukvlak stond op de doorsnede onder een hoek van ~40° - ~60° met het                       
                verbindingsprop oppervlak (witte pijlen). Naast de breuk was het propmateriaal  
                ingesnoerd (zwarte pijlen).  
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     Figuur 8. Deel van de torenrandstaaf secties nr. 6 en nr. 12. Na het op elkaar passen van de  
                breukvlakken, bleek dat de gehele torenrandstaaf zeer ernstig was verbogen dan  
                wel geknikt tot onder een hoek van ~65° met de langsrichting van de torenrand-  
                staaf. 
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     Figuur 8. Deel van de torenrandstaaf secties nr. 6 en nr. 12. Na het op elkaar passen van de  
                breukvlakken, bleek dat de gehele torenrandstaaf zeer ernstig was verbogen dan  
                wel geknikt tot onder een hoek van ~65° met de langsrichting van de torenrand-  
                staaf. 
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Figuur 9. Breukvlakken de complementaire secties nr. 6. en nr. 12. Het materiaal van de 
     torenrandstaaf was ter plaatse van het breukvlak zeer ernstig gedeformeerd. De 
     torenrandstaaf  was van een vierkante koker van 150 x 150 mm tot een ruitvormige 
                vrijwel platte koker met diagonalen van ~270 mm x ~63 mm gedeformeerd.  

 



109

 
 
 

 
 
                                                                                                                                 SL 2660/08 

Blad 35 van 56  
 
 

 
 
 

Figuur 10. Sectie nr. 6. Dwarsdoorsnede van de breuk in de torenrand staaf.  
                 Het breukvlak stond op de doorsnede onder een hoek van ~60° met het  oppervlak 
        van de torenrandstaaf (witte pijl). Naast de breuk is het materiaal van de wand  
                 ingesnoerd (zwarte pijlen).  
 

 
 
Figuur 11. Sectie nr. 6. REM opname van het breukvlak. Het breukvlak toonde zeer duidelijk  
                  dimples die enigszins langgerekt zijn door deformatie.  
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Figuur 12. Deel van een scheurflank van sectie nr. 6 na openbreken. De langsscheur toonde  
                  een vezelig uiterlijk dat deels glad en deels wat ruwer was . 
 

 
Figuur 13. Doorsneden van een scheurflank van sectie nr. 6. De microstructuur van het  
                  lasmateriaal toonde deformatie langs de scheurflank. De  banenstructuur (zie  
                 pijlen) volgde ter plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk (zie  
                 pijlen).   
                 Etsmiddel : 4% Nital 
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Figuur 14. Deel van de torenrandstaaf secties nr. 7 en nr. 13. Na het op elkaar passen van de 
                breukvlakken bleek dat de gehele torenrandstaaf aanzienlijk was verbogen tot onder  
                een hoek van ~20° met de langsrichting van de torenrandstaaf. 
 

 
Figuur 15. Breukvlak van sectie nr. 13. Het torenrandstaaf materiaal was ter plaatse van het 
                 breukvlak ernstig gedeformeerd. De torenrand is van een vierkante koker van 150 x  

     150 mm tot een  ruitvormige koker met diagonalen van ~ 251 mm x ~ 184mm 
     gedeformeerd.  

                 Het breukvlak stond onder een hoek van ~ 45° tot ~ 60° met het oppervlak van de  
                 torenrandstaaf, onder verschillende richtingen,  en bij de breuk bleek ook  
                 insnoering (wanddikte afname) te hebben plaatsgevonden 
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Figuur 16. Sectie nr. 13. De microstructuur van torenrandstaaf bleek bij de breuk zwaar te zijn 
        gedeformeerd ten opzichte van de uitgangsmicrostructuur. De banenstructuur (zie 
                  pijlen) volgde ter plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk 
                  (zie pijl).  
 

 
 
Figuur 17. Sectie nr. 13. REM opname van een scheurflank met dimples die veelal  
                  gedeformeerd dan wel versmeerd zijn. 
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Figuur 16. Sectie nr. 13. De microstructuur van torenrandstaaf bleek bij de breuk zwaar te zijn 
        gedeformeerd ten opzichte van de uitgangsmicrostructuur. De banenstructuur (zie 
                  pijlen) volgde ter plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk 
                  (zie pijl).  
 

 
 
Figuur 17. Sectie nr. 13. REM opname van een scheurflank met dimples die veelal  
                  gedeformeerd dan wel versmeerd zijn. 
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Figuur 18. Deel van de torenrand staaf secties nr. 8 en nr. 14. Na het op elkaar passen van de 
                 breukvlakken bleek dat de gehele torenrandstaaf was verbogen tot onder  
                 een hoek van ~25° met de langsrichting van de torenrand staaf. 

 
Figuur 19. Breukvlak van sectie nr. 14. Het materiaal van de  torenrandstaaf was ter plaatse   
                 van het breukvlak ernstig gedeformeerd. De torenrand is van een vierkante koker  
                 van 150 x 150 mm tot een ruitvormige koker met diagonalen van  ~263 mm x ~149  
                 mm gedeformeerd.  
                 Het breukvlak stond onder een hoek van ~45°- ~60° met het oppervlak van de  
                 torenrandstaaf, liep in verschillende richtingen en bij de breuk bleek ook  
                 insnoering (wanddikte afname) te zijn opgetreden. 
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Figuur 20. Sectie nr. 14. Dwarsdoorsnede van de breuk in de torenrandstaaf.  
                 Het breukvlak maakte een hoek van ~45° met het oppervlak van d e                     
                 torenrandstaaf (witte pijl). Naast de breuk was het torenrand materiaal  
                 ingesnoerd (zwarte pijl).  

 
Figuur 21. Detail van figuur 20. De microstructuur van de torenrandstaaf bleek bij de breuk  
                  zwaar gedeformeerd en versmeerd te zijn. De banenstructuur (zie pijlen) volgde ter  
                  plaatse van breuk de locale richting van afschuiving bij breuk.  
                  Etsmiddel: 4% Nital 
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Figuur 22. Deel van de torenrand staaf secties nr. 9-1 en nr. 15 en ook de breuk in de  
                 diagonaal Ø 70 mm = sectie nr. 9-2. Na het op elkaar passen van de 
                 breukvlakken bleek dat de gehele torenrand staaf was verbogen tot  
                 onder een hoek van ~25° met de lengterichting van de torenrand staaf. 
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Figuur 23. Breukvlak van sectie nr. 9-1.  
 

 
 
Figuur 24. Sectie nr. 9-1. Dwarsdoorsnede van de breuk in de torenrandstaaf.  
                 Het breukvlak stond op de doorsnede onder een hoek van ~60° met het                       
                 oppervlak van de torenrandstaaf (witte pijl). Naast de breuk was het torenrand  
                 materiaal ingesnoerd (zwarte pijlen).  
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Figuur 25. Sectie nr. 9-1. REM opname van een deel van de scheurflank met zeer duidelijke  
                 dimples die langgerekt waren door deformatie. 
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Figuur 26. Breukvlak van diagonaal Ø 70 mm, = (sub)sectie 9-2, aan torenrand staaf zijde. 
                  Het breukvlak toonde ovaal en de diameter varieerde van Ø 73,5 mm x Ø 81,5  
                  mm.  
                  De breuk liep deels langs de smeltlijn van de las en vervolgens in het  
                  basismateriaal van de diagonaal. De breuk stond onder een hoek met het diagonaal  
                  oppervlak en toonde ook enigszins ingesnoerd (wanddikte afname). 
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Figuur 27. Deel van de torenrandstaaf sectie nr. 10-3 en de gebroken diagonaal Ø 70 mm  
                  sectie nr. 11. De diagonaal van Ø 70 mm was van de torenrandstaaf gebroken 
                  (zie pijl). 

 
Figuur 28. Breukvlak van diagonaal Ø 70 mm, = (sub)sectie 10-3, terzijde van de  
                  torenrandstaaf. Het breukvlak toonde ovaal en de diameter varieerde van Ø 68 mm 
                  x Ø 75 mm. De breuk liep deels langs de smeltlijn van de las en vervolgens in het  
                  basismateriaal van de diagonaal. De breuk stond onder een hoek met het diagonaal  
                  oppervlak en toonde ook enigszins ingesnoerd (wanddikte afname). 
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Figuur 29. Sectie nr. 11. Het breukvlak in de diagonaal Ø 70 mm was ovaal en de diameter  
                  varieerde hier van Ø 68 mm x Ø 75 mm. De breuk stond onder een hoek met het  
                  diagonaal oppervlak en toonde ook enigszins te zijn ingesnoerd. 
 
 

 
 
Figuur 30. Sectie nr. 10-3. De breuk liep zowel vanuit de smeltlijn van de las het  
                  basismateriaal van de diagonaal in (links) en ook volledig door het basismateriaal  
                  van de diagonaal (rechts).     
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Figuur 31. Sectie nr. 11. REM opname van een deel van het breukvlak met dimples die veelal  
                  versmeerd danwel langgerekt zijn door deformatie.  
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Figuur 31. Sectie nr. 11. REM opname van een deel van het breukvlak met dimples die veelal  
                  versmeerd danwel langgerekt zijn door deformatie.  
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Figuur 32. Overzicht van de exacte posities van de torenrandstaven rechtsvoor (RV),  
                  linksachter (LA), rechtsachter (RA) en linksvoor (LV).  
 

 
 

 

LA

RA

LV

RV
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Figuur 33. Deel van het gefaalde torenkraan element zoals waargenomen op de locatie 
                 aan de Prinsenlaan te Rotterdam. De torenrandstaaf op de positie rechtsvoor (RV)  
                 is naar schatting 2,1 meter boven de verbindingsprop c.q. de overgang van een 
                 dikker/zwaarder torenelementen naar het dunnere/lichtere torenelement   
                 geknikt (zie pijl).  
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Figuur 34. Positie van de knik uit figuur 33, ca. 2,1 meter boven de verbindingsprop. 
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Bijlage I 
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Bijlage II 
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Tekening nr. 100-0-000086/05 voor torenelement type TV20.4. De rode pijlen wijzen naar de 
lasverbindingen. 
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Tekening nr. TV A20.4-1-00 voor torenelement type TVA 20.4. De rode pijlen wijzen naar de 
lasverbndingen. 
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Tekening nr. 100-0-000026/05 voor torenelement type UV20.4. De rode pijlen wijzen naar de 
lasverbindingen. 
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Bijlage III 
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Bijlage D – OnDeRZOeKSRaPPORT STeRKTe en DOORBUiging TORenKRaan
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1. Samenvatting 
 
Begin juli 2008 is in Rotterdam bij het hijsen van een balkon voor een flatgebouw in aanbouw 
een torenkraan ingestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek naar de 
toedracht van dit ongeval ingesteld. Aan Femto Engineering is gevraagd om de structurele 
sterkte van de kraan te onderzoeken met behulp van eindige elementenanalyse. In dit 
rapport wordt het stijfheid- en sterkteonderzoek beschreven van de ingestorte torenkraan. 
 
Bij het modelleren van de kraan zijn alle, voor de stijfheid en sterkte van de kraan, 
belangrijke en noodzakelijke onderdelen meegenomen. In een globaal model zijn de 
spanningen en vervormingen uitgerekend. De punten waar de kraan verankerd was aan de 
bodem en de torenflat dienen als randvoorwaarden. 
 
De vervormingen zijn bepaald met de giek en de last in de positie zoals die was op het punt 
van falen. De berekende spanningen en vervormingen onder invloed van de belasting en het 
eigengewicht van de kraan bij verschillende posities geven een beeld van de kritische punten 
in de kraan. Bij een statische analyse blijkt dat de torenkraan genoeg reserves heeft om de 
te dragen last van 12,9 ton te houden. De bezwijklast van de kraan is bepaald door in de 
analyse de last op verschillende posities net zo lang op te voeren tot de kraan bezwijkt. Deze 
berekening laat zien wat de veiligheidsmarge van de kraan is. Een lading van 28 ton zal de 
kraan statisch doen bezwijken bij een zwenkhoek van 30° en een loopkatpositie van 27 
meter. Mocht de loopkat uitlopen tot 40 meter dan zal de bezwijklast afnemen tot 20 ton. 
 
Omdat het een flexibele kraan betreft, zijn dynamische effecten die een negatieve invloed 
hebben op de sterkte niet uit te sluiten. Daarom zijn dynamische analyses uitgevoerd zoals 
eigenfrequentieberekeningen en gedwongen aanstotingen, die zich bijvoorbeeld voordoen bij 
hijsen. De dynamische effecten kunnen een grote negatieve invloed hebben op de algehele 
sterkte van de torenkraan. Het is zeer aannemelijk dat hierdoor de kraan is bezweken. 
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2. Introductie 

2.1. Probleembeschrijving 
De torenkraan is bezweken tijdens het positioneren van een zwaar balkon aan de in 
aanbouw zijnde Parktoren in Rotterdam. De oorzaak van het instorten van de torenkraan is 
nog niet bekend. Er zijn verschillende getuigenverklaringen en er zijn foto's beschikbaar. 
 
Een uitgangspunt voor dit onderzoek is de aanname dat de loopkat tijdens het positioneren 
met de last naar buiten is gegaan en er geen controle meer over de last was. Uiteindelijk is 
de toren bij de verticale elementen afgebroken en is alles boven deze breuklocatie over de 
flat naar beneden gevallen. Daarbij is er zoveel schade ontstaan aan de bovenste 
torenelementen en de giek dat het moeilijk vast te stellen is waar de toren als eerste is 
bezweken en wat gevolgschade is. 
 
In opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft Femto Engineering met behulp van 
de eindige elementenmethode meer duidelijkheid gebracht in het mechanisch gedrag van de 
torenkraan. Verschillende soorten analyses, zowel statisch als dynamisch zijn uitgevoerd. 
Enkele aspecten die invloed hebben op het mechanisch gedrag zijn uitgelicht. 
 
De hoek die de giek heeft gemaakt ten opzichte van het horizontale vlak (waterpas) is 
interessant om te weten welke krachten de katmotor heeft moeten genereren om de loopkat 
onder controle te houden. De loopkat heeft een maximale capaciteit om de last horizontaal te 
kunnen verplaatsen. Als de giek zover voorover is gebogen dat de kat de last over een 
helling omhoog moet verplaatsen dan kan het voor de katmotor een probleem zijn om de last 
terug te halen. De last gaat dan steeds verder naar buiten en zal een groot moment 
veroorzaken dat fataal kan zijn voor de verticale toren. 
 
Deze torenkraan heeft als speciale eigenschap dat de kraan geen torenspits heeft die boven 
de giek uitsteekt. Van een torenspits gaan trekstangen naar het uiteinde van de giek zodat 
de giek met de stangen samen het moment kunnen opnemen. In dit geval is de torenspits 
niet aanwezig zodat het totale moment door de stangen in de giek zelf opgenomen moet 
worden. Dit is ook een aandachtspunt. 
 
Omdat de torenkraan draaibaar is kan de hoek van de vlucht naar buiten ten opzichte van de 
toren variëren. Deze verschillende zwenkhoeken zijn gecombineerd met de verschillende 
posities van de last om ze vervolgens te analyseren. 
 
Het verticale gedeelte van de torenkraan is opgebouwd uit zwaarder uitgevoerde 
torenelementen aan de onderkant en lichter uitgevoerde elementen aan de bovenkant. Deze 
verschillende typen torenelementen zijn verbonden met elkaar via een speciaal 
verbindingselement. Net boven dit element heeft een torenrandstaaf het begeven. Dit is op 
een plek waarin de torenrandstaven van de verschillende elementen in elkaar geschoven zijn 
en verbonden met een pen-gatverbinding. Deze pen-gatverbinding is in werkelijkheid 
uitgescheurd. Door deze verbinding in meer detail te modelleren is te zien of deze als eerste 
bezwijkt.  
 
Boven deze breuk is de gehele samenhang van diagonaalstangen verdwenen en is de toren 
volledig omgebogen. Boven het omgebogen gedeelte is de toren volledig afgebroken. 
 
Door de torenkraan zo goed mogelijk te modelleren, is het mogelijk om met de belasting ten 
tijde van het ongeval de vervormingen en de spanningen te bepalen. 
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2.2. Aanpak 
De ongevalstorenkraan is gemodelleerd in de situatie van het moment dat het ongeluk zich 
voordeed. De giek stond met een zwenkhoek van circa 30 graden gedraaid in het horizontale 
vlak. De last van circa 13 ton hing op een afstand van 27 meter vanaf de toren. Vanwege de 
onzekerheid van de katpositie is de toren met verschillende katposities doorgerekend. De 
toren is gemodelleerd aan de hand van detailtekeningen. De toren is voornamelijk 
gemodelleerd met balk elementen. De beschrijving van het model is weergegeven in 
hoofdstuk 3. 
 
In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de torenkraan zich statisch gedraagt met de last van 
12,9 ton in verschillende katposities. 
 
Wanneer de torenkraan wel statisch zal bezwijken, is beschreven in hoofdstuk 5. Hier wordt 
ter plaatse van de last de giek zodanig ver naar beneden getrokken tot deze bezwijkt. De 
maximale kracht die hiervoor nodig is, is de bezwijklast. De stevigheid van het geheel is 
afhankelijk van de zwenkhoek omdat de verdeling van de drukkracht over de vier staanders 
van de torenelementen daarmee varieert. Verschillende zwenkhoeken zijn doorgerekend. 
 
Omdat de torenkraan in zekere mate flexibel is, zullen dynamische bewegingen invloed 
hebben op de sterkte van de constructie. De resultaten van de dynamische analyses staan 
beschreven in hoofdstuk 6. 
 
Na het instorten van de torenkraan is er een nieuwe torenkraan op dezelfde locatie 
opgebouwd. De verticale torenelementen zijn dit keer zwaarder uitgevoerd. De giek is van de 
zelfde samenstelling. Van deze torenconfiguratie heeft het Korps Landelijke politiediensten 
KLPD de werkelijke vervormingen gemeten met behulp van een Trimble GPS-systeem. Het 
vervormen van de kraan is gemeten in belaste en in onbelaste toestand. 
Van deze configuratie heeft Femto een eindige elementen model gemaakt. De gemeten 
toestand is gesimuleerd waarbij de opgegeven belasting bestaat uit het eigengewicht en het 
gewicht van de last. Dit is beschreven in hoofdstuk 7. 
 
De torenkraan is bezweken bij de eerste zware klus nadat de toren verhoogd is tot circa 
100 meter. Waarom de toren niet is bezweken toen hij nog 65 meter in hoogte was, is ook 
onderzocht. Dit is beschreven in hoofdstuk 8. 
 

2.3. Referenties 
• Schielab BV. 

Onderzoek naar de aard en de mogelijke oorzaak van het falen c.q. breken van de 
een torenkraan constructie op de bouwplaats Parktoren aan de Prinsenlaan te 
Rotterdam. 

• KLPD – LVBT 
Metingen aan de Torenkraan, Proces-verbaal nummer: 1139.08.0497  

• Fabrikant 
Tekeningen en stuklijsten van de torenkraan 
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3. Eindige elementenmodel torenkraan 

3.1. Inleiding FEM analyse 
Met eindige elementenanalyse is het mogelijk om complexe constructies door te rekenen op 
sterkte en stijfheid. Een constructie wordt opgebouwd in het model met behulp van de 
zogenoemde eindige elementenmethode. De elementen hebben een eenvoudige vorm zoals 
een blok of een staaf. Van deze eenvoudige vormen is het mogelijk om theoretisch het 
mechanische gedrag te bepalen. Vele kleine elementen samen vormen dan het volledige 
model met een complexe vorm. Dit model bevat uiteindelijk de juiste eigenschappen zoals de 
stijfheid, plasticiteit en de dichtheid. Op het model worden de krachten gezet zoals 
zwaartekracht en de te dragen last. Er moeten ook nog randvoorwaarden opgelegd worden. 
Onder aan de torenkraan worden alle bewegingen beperkt omdat de kraan vast in de grond 
staat. Bij de verbinding van de kraan met de flat worden alle horizontale bewegingen 
beperkt. 
Met de constructie gemodelleerd met eindige elementen, voorzien van de 
materiaaleigenschappen, de krachten en de randvoorwaarden, kan de analyse uitgevoerd 
worden. De resultaten van de analyse zijn de optredende vervormingen, verplaatsingen en 
spanningen. Voor het modelleren en analyseren is gebruik gemaakt van het eindige 
elementenpakket “Femap with NX Nastran”. Aangezien ook niet-lineair is gerekend, is de 
module advanced non-linear static toegepast. Voor de dynamische niet-lineaire 
berekeningen is gebruik gemaakt van de module “advanced non-linear transient”. 

3.2. Balkenmodel torenkraan 
De torenkraan is opgebouwd uit balkelementen. Omdat de kraan voornamelijk bestaat uit 
staven en stangen is dit de beste manier om een goede indruk te krijgen van het gedrag van 
de torenkraan. Deze balken geven als resultaat de juiste vervormingen en spanningen weer, 
zowel spanningen als gevolg van buiging als spanningen vanwege axiale trek of druk. Zodra 
de totale spanningen hoger worden dan de vloeigrens zullen de balken plastisch (blijvend) 
vervormen. Vanwege het effect materiaalversteviging zullen de spanningen in het staal nog 
toenemen als het staal nog verder vervormt nadat de eerste vloei (plastische vervorming ) 
plaatsvindt. Uiteindelijk zal het materiaal bezwijken wanneer de rekken groter worden dan de 
breukrek. 
 
De toegepaste staalsoort is volgens norm EN 10025. Voor staal S235JRG2 is deze 
weergegeven in tabel 1. Voor staal S355J2G3 zijn de gegevens gebruikt die zijn gemeten 
door het Schielab. Het Schielab heeft de eigenschappen bepaald aan de hand van een 
trekproef van een stuk staal uit de torenrandstaaf van torenelement UV20-4 rechtsvoor onder 
de breuk. Dit gedeelte is het meest representatief omdat dit in het gefaalde torenelement zit. 
Bij andere proefstukken uit andere gedeelten van de kraan zijn vloeigrenzen gemeten tot 
520 MPa. Bij verstevigd materiaal is de spanning die nodig is voor verdere plastische 
vervorming hoger. 
 

Eigenschappen   S355J2G3 S235JRG2 

Elasticiteitsmodulus  E [GPa] 210 210 

Dwarscontractiecoefficient υ [-] 0,3 0,3 

Vloeigrens σ [MPa] 398 235 

Treksterkte σ [MPa] 575 360 

Breukrek ε [%] 25 24 

Dichtheid ρ [kg/m3] 7850 7850 

Tabel 1:  Mechanische eigenschappen staal 



140

 
 
Document 04 BIJLAGE D FEMTO 
def.doc 

Datum 14/08/09 Project p1160c Rev.  2 Pagina  6 

 
De ongevalstorenkraan bestaat van beneden naar boven uit 10 TV20.4 elementen, het elfde 
element is een overgangselement TVA20.4 en de bovenste 7 elementen zijn van het type 
UV 20.4. Daarboven staat de torenspits die bestaat uit onder andere de draaikrans met 
aangehangen cabine. De giek heeft een lengte van 50 meter en bestaat uit de standaard 
gieksegmenten 1, 2, 4, 5 en 6. De contragiek bestaat uit de contragieksegmenten 1 en 2. De 
dimensies van de onderdelen zijn gehaald uit de tekeningen en stuklijsten die geleverd zijn 
door de fabrikant. 
 
De massagegevens van de segmenten komen uit de stuklijsten. De onderdelen die niet 
direct relevant zijn voor de sterkte en stijfheid zijn niet gemodelleerd. Omdat deze 
onderdelen wel een massa hebben die relevant is, is deze massa meegenomen door de 
dichtheid van het staal plaatselijk op te hogen. Dit is per torenelement en per gieksegment 
gebeurd. Figuur 1 geeft de totale torenkraan weer. Figuren van de torenelementen en de 
giekdelen apart staan in appendix A. 
 

Figuur 1. Volledige torenkraan.  

 
 

3.3. Plastisch gedrag balken 
In NX Nastran is het mogelijk om plastisch gedrag van balken te modelleren. Zodra tijdens 
de simulaties de spanningen hoger worden dan de vloeigrens zullen er plastische 
vervormingen optreden. Bij toenemende rek zal de spanning toenemen totdat de breukrek is 
bereikt. Om plastisch gedrag in balken te krijgen, is het nodig om de vierkante kokerprofielen 
om te schrijven naar ronde buisprofielen (figuur 2). Deze buisprofielen hebben dan dezelfde 
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oppervlakte en oppervlaktetraagheidseigenschappen als de vierkante profielen. Op deze 
manier is de trek en buigstijfheid equivalent aan die van de kokerprofielen. 
 

 

Figuur 2. Balken.  

3.4. Pen-gat verbinding 
Tussen het element UV 20.4 en het overgangselement UVA 20.4 heeft de pen-gat 
verbinding het begeven (zie figuur 3). Het is de verbinding bij de staander die op trek belast 
is. Het is niet direct duidelijk of dit gevolgschade betreft of dat het deel uitmaakte van het 
bezwijkmechanisme. Bij een pen-gat verbinding wordt de kracht via het kokerprofiel van het 
ene torenelement naar de pen via de prop naar het andere torenelement geleid. De 
verbindingsprop heeft het begeven. De totale kracht moet door het doorsnedeoppervlak van 
de prop. Dit oppervlak is direct naast de pen het kleinst en dat is dan het zwakste gedeelte 
van de verbinding. In het model is deze prop gemodelleerd met een gat erin. De prop zit niet 
via een pen aan het andere element maar zit er direct aan vast. De krachten worden langs 
het gat geleid zoals in werkelijkheid ook gebeurt.  
 
 

Figuur 3.  Pen-Gatverbinding 
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4. Situatie voor ongeval 
In dit hoofdstuk zijn de vervormingen en spanningen statisch weergegeven van de kraan op 
het moment voor het ongeval. Er zijn geen dynamische effecten meegenomen en de kraan 
bezwijkt niet. 

4.1. Vervormingen  
De vervormingen waarbij de last van 12,9 ton op 27 meter hing zijn bepaald. Figuur 4 en 
figuur 5 laten de vervormingen zien van de kraan zonder en met last respectievelijk. De giek 
is in onververvormde toestand zonder zwaartekracht volledig horizontaal. Hij is dus niet 
opgetopt in het model. 
 

Figuur 4. Vervorming zonder last (alleen eigengewicht) 

 

Figuur 5. Vervorming met last van 12,9 ton 

 
Zonder last helt de kraan achterover vanwege het contragewicht. De tip van de giek steekt 
dan 49 cm omhoog. Met de last is de tip 1.8 meter onder de horizontaal. 
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Uit deze vervormingen is tevens de hoekverdraaiing te bepalen van de giek ter plaatse van 
de loopkat. Deze bedraagt bij de situatie zonder last 0,5° achterover en met last 2,1° 

voorover. Als de kat zou uitlopen richting de 50 meter dan zou de maximale hoek 5,2° 

bedragen. Bij deze hoeken is er van uitgegaan dat de giek horizontaal is in de onvervormde 
toestand en dus niet is opgetopt. 

 

Figuur 6. Doorbuighoek van de giek afhankelijk van positie loopkat. 

 

4.2. Spanningen 

Figuur 7. Locaties in torenelement en giek met hoge spanningen. 

De spanningen blijven globaal gezien overal onder de vloeigrens. De hoogste spanning met 
de last bevindt zich in de trekstaaf van de giek dicht bij de spits. Dit is te zien in figuur 8.  
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Figuur 8. Spanningen in bovenste giekstaaf en torenrandstaaf UV20.4 tegen positie loopkat. 

Bij de giekstaaf zijn de spanningen trekspanningen. De torenrandstaaf is op druk belast. 
Drukkrachten in staven zijn anders te beoordelen, omdat hierbij ook het bezwijkmechanisme 
knik een rol kan spelen. De trekspanningen in de giek zijn redelijk hoog. Als de kat uitloopt 
zou er vloei kunnen optreden. De giek zal niet direct bezwijken omdat de breukspanning nog 
niet bereikt is. Uit foto's is te zien dat de giek op deze locatie niet gebroken is. Hij is wel sterk 
verbogen wat een gevolg kan zijn van de val. Wat de gevolgen kunnen zijn van de hoge 
drukspanningen in de torenrandstaaf is beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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5. Statische bezwijkanalyse 

5.1. Bezwijklast 
Als de last stil hangt is er volgens de simulaties geen overbelasting op de onderdelen. Het is 
mogelijk de torenkraan te laten bezwijken door op de positie van de loopkat de giek plaats-
gestuurd naar beneden te trekken. Naarmate de giek verder naar beneden wordt getrokken 
zal de kracht die daar voor nodig is toenemen. Dit toenemen gebeurt tot het moment dat de 
kraan instabiel wordt en daardoor bezwijkt. De kracht die daar voor nodig is, is de 
theoretische bezwijklast. Er zijn verschillende mechanismen mogelijk waarbij instabiliteit 
optreedt. Er kunnen staanders plastisch worden en afbreken of er kan lokale of meer globale 
knik optreden. Bij globale knik is er sprake van een instabiele vervorming van de gehele 
kraan. Bij lokale knik is er een bepaald onderdeel dat instabiel wordt. De knik is dan 
bijvoorbeeld gecentreerd binnen een torenelement Tabel 2 geeft de bezwijklasten bij 
verschillende posities van de last en de giek. Het bezwijkmechanisme in de simulaties is 
telkens het uitknikken van de torenrandstaaf. 
 

zwenkhoek 

0° 15° 30° 45° 50° 
Kat afstand 
t.o.v. toren 

[ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 

27 m 37.8 32.8 28 27.9 27.9 

40 m   19.6   

50 m   15.2   

Tabel 2:  Bezwijklast [ton] bij verschillende posities van last en giek. 

 
De bezwijkvorm van de torenkraan is weergegeven in figuren 9 en 10. 
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Figuur 9. Vervorming tijdens bezwijken  

 

 

Figuur 10. Vervormingen ter plaatse van de knik.  

 
De toren is het sterkst bij een zwenkhoek van 0°. In deze positie doen alle torenrandstaven 
evenveel mee om het moment op te vangen. De voorste twee torenrandstaven staan onder 
druk en de achterste twee staan onder trek, wat gezamenlijk een moment oplevert. 
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Naarmate de zwenkhoek richting de 45° gaat wordt het moment steeds meer door slechts 
één torenrandstaaf onder trek en één torenrandstaaf onder druk opgenomen. De overige 
twee torenrandstaven doen niet meer mee met het opnemen van het moment. Zij liggen nu 
nabij de neutrale lijn. Bij deze neutrale lijn zijn geen druk of trekkrachten aanwezig. Bij de 45° 
is de afstand van de staander tot de neutrale lijn wel 1,42 keer zo groot als bij een 
zwenkhoek van 0°. Uiteindelijk levert een twee keer zo klein effectief draagoppervlak en een 
1,42 keer zo grote arm tot het draagoppervlak een spanningstoename op van een factor 1,42 
bij een constant moment. 
 
De verschillen bij een zwenkhoek van 30° en 45° zijn klein omdat bij een hoek van 30° de 
afstand van de torenrandstaaf tot de neutrale lijn al bijna net zo groot is als bij 45°. 
 
De torenkraan bezwijkt (bij de verschillende posities van de kat) wanneer de torenrandstaaf 
die op druk is belast een drukkracht te verwerken krijgt van circa 2700 kN. Bij deze 
drukspanning gaat het materiaal vloeien en plastisch buigen. Na enige uitbuiging heeft de 
staander veel minder capaciteit om nog axiale kracht door te geleiden. Gevolg hiervan is dat 
de torenrandstaaf knikt. In het betreffende torenelement zal op de gehele torenrandstaaf een 
grote drukkracht zijn. De exacte plek waar de torenrandstaaf uit zal knikken, zal tevens 
afhangen van details en/of dynamische effecten. 
 
Na het bezwijken heeft de toren de neiging om meer naar rechts uit te buigen in de richting 
van de bezweken torenrandstaaf. Dit is te zien in figuur 11. De torenrandstaaf doet in feite 
niet meer mee in de dragende constructie en de toren zal in die richting vallen. 

 

Figuur 11. De toren buigt na het bezwijken tevens naar rechts. 

5.2. Zwenkhoek 0° 
Voordat het ongeval plaatsvond is er geprobeerd om het balkon om het flatgebouw heen te 
draaien. Dit liet het beveiligingssysteem niet toe omdat de last te ver naar buiten moest. Op 
deze positie was de zwenkhoek 0°. Hierna is besloten om het balkon over het flatgebouw te 
tillen zodat de loopkat niet zo ver naar buiten hoefde. Een verklaring voor het feit dat de 
torenkraan niet is bezweken terwijl de kat in de uiterste toegelaten stand stond, is dat bij 
deze zwenkhoek de toren veel sterker is. 
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5.3. Plastische deformatie verbindingsprop 
Het blijkt dat de verbindingsprop wel plastische deformatie vertoont tijdens het falen van de 
torenkraan, maar deze deformatie is niet groot genoeg is om de prop te doen bezwijken. De 
plastische rek blijft met 0,6 % ver beneden de breukrek van 25% zoals te zien is in figuur 12. 
Aangezien de torenrandstaaf die onder druk staat eerder zal bezwijken door knik zal de 
breuk in de pen-gat verbinding bij de torenrandstaaf onder trek waarschijnlijk gevolgschade 
zijn. 

 

Figuur 12. Plastische rekken in de verbindingsprop. 
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6. Dynamische bezwijkanalyse 
In hoofdstuk 5 is een statische bezwijkanalyse uitgevoerd. Bij deze analyse is de torenkraan 
niet bezweken. De torenkraan is echter enigszins flexibel en zal daarom altijd in min of 
meerdere mate dynamisch bewegen. De mate waarin de torenkraan is aangestoten, is 
moeilijk te achterhalen. De aanstoting is namelijk onder meer afhankelijk van hoe de kat en 
de last op dat moment bewegen. Er kan echter toch enig inzicht worden gegeven hoe de 
torenkraan zich dynamisch gedraagt. 

6.1. Eigenfrequentieanalyse 
Als de torenkraan wordt aangestoten door een kracht en de kracht wordt daarna 
weggenomen blijft hij trillen in zijn eigenfrequenties. Bij deze voor elk voorwerp specifieke 
eigenfrequenties horen bepaalde trilvormen. Deze trilvormen zijn bepaald met een 
eigenfrequentieanalyse. Het is niet precies bekend welke krachten tijdens of voor het 
ongeval precies voorkwamen. De krachten kunnen afkomstig zijn van de wind of van het 
besturen van de loopkat, hijsen of het zwenken van de giek. Omdat de aanstootkrachten 
onbekend zijn, zijn de amplitudes van de trillingen ook onbekend. Een trillende kraan geeft 
spanningen in de afzonderlijke onderdelen. Als de kraan trilt in een bepaalde eigenvorm en 
amplitude zijn daarbij wel de daarbij horende spanningen te achterhalen. Zo is tevens de 
drukkracht te bepalen die extra bij de torenrandstaaf op komt als de kraan staat te trillen in 
een bepaalde trilvorm met een aangenomen amplitude. 
 
De trilvormen die bij de eigenfrequenties horen, zijn weergeven in appendix C. In tabel 3 is 
weergegeven welke drukkracht in de torenrandstaaf komt vanwege het trillen. Hierbij is de 
amplitude, die afhankelijk is van de onbekende krachten, aangenomen op 1 meter ter 
plaatse van de tip van de giek. Of het een horizontale of verticale beweging betreft, staat in 
de tabel. 
 
 

Nr. Eigenfrequentie Frequentie 
[Hz] 

Trilvorm Richting Extra drukkracht 
torenrandstaaf [kN] bij 1 

meter amplitude 

1 0,11 Torsie Horizontaal 32 

2 0,18 Buiging richting giek Vertikaal 814 

3 0,19 Buiging loodrecht 
op giek  Horizontaal 183 

4 0,67 Tweede buiging 
richting giek Vertikaal 250 

Tabel 3:  Eigenfrequenties van de torenkraan 

 
Uit tabel 3 blijkt dat wanneer de torenkraan trilt met een amplitude van 1 meter in de tweede 
eigenfrequentie in de richting van de giek, er een extra kracht in de torenrandstaaf komt van 
814 kN. Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de staander het begeeft bij een drukkracht van 2700 
kN. Bij de normale statische situatie is bekend dat de drukkracht in de staander gelijk is aan 
1080 kN. Hierbij komt dan de drukkracht ten gevolge van de trilling. Hieruit is op te maken 
dat bij een amplitude van 2 m in de torentip de bezwijkkracht in de torenrandstaaf wordt 
gehaald. Wanneer de kat meer naar buiten loopt zal de torenkraan bij een lagere amplitude 
falen, vanwege de grotere statische kracht. Door het starten en stoppen van de loopkat 
wordt de tweede trilvorm aangestoten. Daarnaast komt er door dynamische aansturing van 
de kat ook een zwaaiende beweging in de kabel, die ook weer doorwerkt in de belasting van 
o.a. de staander. Bij een lage frequentie is er meer tijd om de staander te doen uitknikken. 
De kraan bevindt zich dan langer in de uiterste stand. 
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6.2. Dynamisch hijsen 
Om de invloed van de dynamica bij het hijsen te onderzoeken is een dynamische 
hijssimulatie uitgevoerd. Bij een dynamische simulatie speelt naast de stijfheid van 
constructie, ook de massatraagheid mee. Gemiddeld genomen zal tijdens het hijsproces de 
hijskracht in de kabel gelijk zijn aan die van het gewicht van de last. 
Echter met name het versnellen en vertragen van de hijslast aan het begin en eind van het 
hijsen, kan tot trillingen leiden die tijdelijke fluctuerende extra spanningen met zich mee 
brengen bovenop de gemiddelde belasting. Om dit te onderzoeken is de volgende simulatie 
uitgevoerd: 
De last hangt stil op een hoogte van 40 m boven keldervloer. Daarna wordt de last abrupt 
omhoog gehesen met een snelheid van 17 m/min bij een katpositie van 27 meter. Dit is de 
maximale hijssnelheid volgens de documentatie. Er is niet veel bekend over hoe geleidelijk 
deze snelheid door het besturingssysteem precies wordt aangebracht, maar door ineens 
deze snelheid op te leggen, wordt de meest ongunstige mogelijke situatie bekeken.  

 
Figuur 13. Torenkraan met kabel en last. 

Het resultaat van deze analyse voor wat betreft de zwaarst belaste drukstaander, wordt 
weergegeven in figuur 14. 
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Figuur 14. Axiale spanning in torenrandstaaf tijdens abrupt hijsen. 

De dynamische spanningen bovenop de statische spanning t.g.v. trillingen komt hierin tot 
uitdrukking. Hoewel de spanningen ook in de tijd gezien onder de vloeigrens blijven en 
bovendien kortdurend zijn, kan er toch een behoorlijke extra bijdrage van uit gaan, die 
samen met andere trillingen wel (bijvoorbeeld de kat aansturing) kwaad zou kunnen. 
De precieze dynamica van de constructie is van groot belang, niet alleen bepaalt het in 
belangrijke mate wanneer de constructie bezwijkt, maar ook het bezwijkmechanisme. Om dit 
aan te tonen is de giek bij 27 meter, 10 meter naar beneden getrokken met verschillende 
snelheden die invloed blijken te hebben op het bezwijkmechanisme. 
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Figuur 15. 10 meter in 40 seconden (vrijwel statisch) 

 

Figuur 16. 10 meter in 1 seconde (zeer snel) 

Het bezwijkmechanisme van de zeer trage variant lijkt logischerwijs zeer sterk op die van de 
statische simulatie. Het bezwijkmechanisme van de zeer snelle variant is compleet anders 
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omdat de toren door zijn massatraagheid “geen tijd” heeft om te vervormen. Wat dichterbij de 
last, namelijk bij het begin van de voorgiek treedt dan bezwijken op. Het moet echter wel 
gezegd worden dat 10 meter in 1 seconde onrealistisch snel is (2 keer sneller dan de 
valversnelling).  
Dit toont echter wel aan dat dynamische effecten een rol in het bezwijkmechanisme spelen. 
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7. Praktijkmeting 
Om te valideren of het eindige elementenmodel realistische resultaten geeft zijn de 
berekende vervormingen getoetst aan metingen die het Korps Landelijke politiediensten 
heeft verricht aan de nieuwe torenkraan die weer is opgebouwd op dezelfde locatie. De 
nieuwe toren bestaat van onder naar boven uit zeven S20 elementen en elf TV20.4 

Figuur 17. Vervormde kraan tijdens praktijkmeting. 

 
Op verschillende hoogten is een meetpunt aangebracht. De verplaatsingen van de toren op 
deze hoogten uit de simulatie zijn vergeleken met de werkelijk gemeten verplaatsingen. In de 
grafiek staat de horizontale verplaatsing van de meetpunten uitgezet tegen de hoogte van 
het meetpunt. De hoogte is hier weergegeven vanaf de fundatie. De weergegeven 
verplaatsing is het verschil van de vervorming van de torenkraan met last en zonder last. De 
kraan zonder last heeft al een vervorming vanwege de massa van de contragiek met 
contragewicht en de giek. 
 



155

 
 
Document 04 BIJLAGE D FEMTO 
def.doc 

Datum 14/08/09 Project p1160c Rev.  2 Pagina  21 

 

 

Figuur 18. Gemeten en berekende vervorming van de torenkraan. 

 
Het blijkt dat de gemeten vervormingen goed overeenkomen met de berekende 
vervormingen. Het verschil in uitwijking op het hoogste punt in de toren bedraagt 8 cm. 
Hiermee is ook de wijze van modelleren van de bezweken torenkraan qua stijfheid 
gevalideerd. 
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8. Situatie voor verhoging torenkraan 
Voordat de torenkraan een verhoging kreeg tot een hoogte van honderd meter heeft de toren 
probleemloos gefunctioneerd. De toren had een hoogte van circa 65 meter. De toren 
bestond alleen uit de zwaarder uitgevoerde TV 20.4 elementen waarvan 13 in totaal. De 
toren was niet gefixeerd aan de torenflat. Het overgangselement TVA 20.4 en de zeven 
lichtere UV 20.4 elementen maakten hier dus nog geen deel van uit. 
Bij deze configuratie is ook een bezwijkanalyse uitgevoerd. Het blijkt dat hij bezwijkt bij een 
last van 35 ton. De vervorming op het moment van bezwijken is weergegeven in figuur 19. 
De locatie van bezwijken is bij de fundatie. Daar heerst het grootste moment en is de axiale 
druk het hoogst vanwege alle massa erboven. De bezwijklast ligt hoger mede omdat nu het 
zwakste punt een zwaarder uitgevoerd torenelement is. Het geheel is stijver, zodat de giek 
minder voorover buigt en daarom het moment in de toren niet groter wordt door het groter 

worden van de arm. 

Figuur 19. Berekende vervorming van de niet-verhoogde torenkraan op moment van bezwijken. 
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9. Conclusie 
Er zijn stijfheid- en sterkteanalyses verricht aan de torenkraan die in juli 2008 in Rotterdam 
tijdens het hijsen van een zwaar balkon is ingestort. In opdracht van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid heeft Femto Engineering eindige elementensimulaties verricht, waarmee 
mogelijke bezwijkmechanismen achterhaald kunnen worden. 
 
In dit rapport is het stijfheid- en sterkteonderzoek beschreven van de gefaalde torenkraan. 
 
In de simulaties is gebleken dat bij een volledig statische kraan waarbij geen rekening is 
gehouden met dynamische effecten de kraan niet zal bezwijken als er een last aanhangt van 
12,9 ton. Er is echter wel sprake van een grote vervorming tijdens het hijsen van het balkon. 
De hoek van doorbuiging bij de loopkat bedraagt 2,1°. 
 
Bij verschillende posities van de giek en loopkat is gekeken bij welke belasting de torenkraan 
wel zal bezwijken. Er is een belasting nodig van 28 ton om de toren te doen bezwijken onder 
een zwenkhoek van 30° en een katafstand van 27 meter. Wanneer de kat uitloopt naar 40 en 
50 meter dan zullen deze bezwijklasten respectievelijk 20 ton en 15 ton bedragen. 
 
Dynamische effecten hebben een negatieve invloed op de sterkte van de torenkraan. Door 
trillingen die veroorzaakt kunnen zijn door de loopkat komt er een hogere drukkracht op de 
staanders. Er is niet bekend welke krachten de trillingen exact hebben aangestoten. Wel is te 
zeggen dat wanneer de tweede eigenfrequentie van 0,18 Hz wordt aangestoten de krachten 
in de torenrandstaaf snel toenemen bovenop de al aanwezige krachten vanwege de 
statische belasting. De trilvorm bij deze eigenfrequentie is een buigtrilling in de richting van 
de giek. Deze trilvorm wordt aangestoten door het bewegen van de loopkat. Door de lage 
eigenfrequentie is de structuur bovendien gevoelig voor lokaal uitknikken. De giek bevindt 
zich door de lage frequentie langer in een uiterste trilstand. 
 
De torenkraan is weer opgebouwd op dezelfde locatie. Aan deze torenkraan, die nu met 
zwaardere torenelementen is opgebouwd, zijn metingen verricht. De vervormingen zijn met 
en zonder belasting gemeten. Deze nieuwe kraan is ook gemodelleerd en geanalyseerd. Het 
uiteindelijke verschil in vervorming bedraagt 8 cm. De gemeten vervormingen komen daarom 
goed overeen met de berekende vervormingen. Hiermee is het stijfheidsgedrag van de 
modellering gevalideerd. 
 
De torenkraan is bezweken bij de eerste zware klus nadat hij verhoogd is. Voordat de 
torenkraan verhoogd is waren er geen problemen. Van deze toren is tevens de bezwijklast 
bepaald en deze bedraagt 35 ton bij een zwenkhoek van 30° en een loopkatafstand van 
27 meter. Deze bezwijklast ligt hoger omdat nu het zwakste punt een zwaarder uitgevoerd 
torenelement is. 
 
De uiteindelijke conclusie is dat de torenkraan onder statische omstandigheden niet zal 
bezwijken. Uit deze simulaties blijkt dat de dynamische effecten een belangrijke invloed 
hebben op de sterkte. 
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A Appendix Model 

Figure A.1 Toren element TV 20.4 

 
 

Figuur A.2 Torenelement TVA 20.4 
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Figuur A.3 Torenelement UV20.4E 

Figuur A.4  Giek met Contragiek 
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Figuur A.5  Torenspits 

 

Figuur A.6 Giekdeel 1 



161

 
 
Document 04 BIJLAGE D FEMTO 
def.doc 

Datum 14/08/09 Project p1160c Rev.  2 Pagina  27 

 

 

Figuur A.7  Giekdeel 2 

 

Figuur A.8 Giekdeel 4 
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Figuur A.9 Giekdeel 5 

 

Figuur A.10 Giekdeel 6 
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B Appendix Trilvormen 

 

Figuur B.1  Eerste eigenfrequentie 0.1 Hz, Torsietrilling. 

 

Figuur B.2 Tweede eigenfrequentie 0.18 Hz, Buigtrilling in giekrichting. 
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Figuur B.3 Derde eigenfrequentie 0.19 Hz, Buigtrilling loodrecht op giekrichting. 

 

Figuur B.4 Vierde eigenfrequentie 0.67 Hz, Tweede Buigtrilling in giekrichting. 
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1. Regelgeving nieuwbouwfase  

1.1 Inleiding Europese productrichtlijnen 

Het hoofdstuk ´Regelgeving nieuwbouwfase´ behandelt de regelgeving die geldt voor de fabrikant van 
torenkranen. De nieuwbouwfase omvat het ontwerp, de vervaardiging en het op de markt brengen van 
torenkranen als handelsproduct. De regelgeving die geldt voor de gebruiksfase wordt behandeld in 
hoofdstuk 2.  

De basis voor de regelgeving nieuwbouwfase wordt gevormd door de Europese productrichtlijnen°.  
Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt van de zogenaamde CE-markering°. Deze markering geeft 
aan dat het betreffende product, naar het oordeel van de fabrikant°, voldoet aan de veiligheidseisen 
van alle Europese productrichtlijnen die erop van toepassing zijn. 

Een torenkraan is een ´product´ in de zin van deze Europese richtlijnen, omdat een torenkraan binnen 
de werkingssfeer van (meerdere) Europese productrichtlijnen valt. Alleen producten die de CE-
markering dragen als teken van ´veilig product´, mogen binnen de Europese handelsgemeenschap vrij 
verhandeld en in gebruik genomen worden.  

Om de toelichting op de Europese nieuwbouw-regelgeving in dit hoofdstuk goed te kunnen plaatsen, 
zijn twee principes belangrijk:  

1. Europese productrichtlijnen zijn van toepassing op producten, die binnen het toepassingsgebied 
van één of meer van deze richtlijnen vallen. Bepaalde producten (zoals een torenkraan) kunnen 
bijvoorbeeld onder vier richtlijnen

1
 tegelijk vallen, andere producten onder geen enkele

2
.  

2. Europese productrichtlijnen leggen verplichtingen op aan de Europese lidstaten. De eisen gelden 
dus niet rechtstreeks voor de fabrikant. De lidstaten zijn verplicht om deze 'niet rechtstreeks 
bindende Europese regelgeving' in nationaal algemeen bindende voorschriften om te zetten, 
waardoor fabrikanten wel verplicht worden tot naleving ervan. In Nederland vindt deze omzetting 
plaats door opname in de Warenwet, bijvoorbeeld het Warenwetbesluit Machines in het geval van 
de Europese Machinerichtlijn. 

 

 

                                                        

1
 Op torenkranen in het bijzonder zijn (uitsluitend) van toepassing de Europese productrichtlijnen  voor Machines, 

Elektromagnetische Compatibiliteit, Laagspanning en Geluidsemissie. 

 

2
 In dat geval is het ´vangnet´ Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG van toepassing. 
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1.2 Samenhang Europese regelgeving 

In de onderstaande tabel staat het onderscheid tussen de regelgeving voor nieuwbouw- en 
gebruiksfase schematisch weergegeven. De Europese productrichtlijnen vormen de basis voor het 
´product´-regelgeving in de nieuwbouwfase; de regelgeving voor de gebruiksfase daarentegen is 
gebaseerd op Europese ´sociale´ Richtlijnen, die de veiligheid in de sfeer werkgever - werknemer 
aangeven. De achterliggende inhoud van deze regelgeving voor de gebruiksfase wordt in hoofdstuk 2 
verder toegelicht.  

 

Tabel 1: Overzicht nieuwbouw- en gebruiksfase 
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Nieuwbouwfase 

Europees: Alleen Europese 
productrichtlijnen 

Nationaal: geïmplementeerd in 

Warenwetbesluiten. 

Verantwoordelijkheid fabrikant  

Gebruiksfase 

Europees: Richtlijn Arbeidsmiddelen 
 

Nationaal: geïmplementeerd in het Arbobesluit; daarnaast 

Warenwetbesluiten gebruiksdeel. 

Verantwoordelijkheid werkgever 

 

 

1.3 Toepassing van Europese productrichtlijnen 

1.3.1 Inleiding  

De fabrikant° is verplicht om vast te stellen welke richtlijnen op zijn product van toepassing zijn. 
Vervolgens moet hij zorg dragen voor conformiteit° met deze richtlijnen voordat het product in de 
handel wordt gebracht of in gebruik wordt genomen: het product moet aan alle eisen van deze 
richtlijnen voldoen (zie verder in §1.3.2.).   

Op torenkranen in het bijzonder zijn (uitsluitend) de volgende Europese productrichtlijnen van 
toepassing:  

1. Machines
3
,  

2. Elektromagnetische Compatibiliteit
4
, 

3. Laagspanning
5
, 

4. Geluidsemissie
6
 (niet behandeld). 

                                                        

3
  RICHTLIJN 98/37/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing 

van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines 

4
  RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 2004 betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van 
Richtlijn 89/336/EEG 

5
  RICHTLIJN 2006/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen 
bepaalde spanningsgrenzen 

6
  RICHTLIJN 2000/14/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de 

wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis 
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Deze richtlijnen zijn van toepassing op de kraan als geheel, en/of op de componenten ervan. 

1.3.2 Stappenplan CE-traject  

De verplichte stappen op basis van de productrichtlijnen worden hieronder in een verkort en logisch 
stappenplan gezet. Bij het ontwerpen, fabriceren en op de markt brengen van een product vereist de 
productregelgeving een bepaalde volgorde. In het onderstaande stappenplan zijn zowel logische 
stappen als wettelijke verplichtingen (o.a. de genoemde eisen uit §1.3.1.) opgenomen; deze laatste 
zijn cursief weergegeven.  

1. Definieer uw product: beschrijf het bedoelde gebruik en bepaal de belangrijkste risico’s. 

2. Bepaal welke Europese productrichtlijnen van toepassing zijn en welke Nederlandse Wet- en 
regelgeving hiermee samenhangt. 

3. Voer een risicobeoordeling uit. 

4. Toets het product aan de fundamentele eisen van de toepasselijke richtlijnen. 

5. Bepaal welke (Europese geharmoniseerde) normen van toepassing zijn. 

6. Evalueer de risico’s (beoordeel of risico’s al dan niet aanvaardbaar zijn). 

7. Reduceer risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp en neem passende veiligheidsmaatregelen 
(hanteer bij voorkeur Europese geharmoniseerde normen). 

8. Voer de vereiste testen en beproevingen uit. 

9. Koop onderdelen in met de juiste documenten en verklaringen. Maak hierover eventueel 
afspraken met de toeleveranciers. 

10. Stel een gebruikershandleiding samen en vertaal deze in de juiste taal, indien de richtlijnen dit 
eisen.  

11. Stel een Technisch Constructie Dossier op en archiveer dit. 

12. Voer de juiste certificeringsprocedure uit (schakel indien nodig een keuringsinstantie in). 

13. Stel een EG-Verklaring van Overeenstemming op en onderteken deze.  

14. Breng CE-markering aan, evenals de vereiste kenmerken (typeplaat).  

 

Wanneer een fabrikant aan al deze punten heeft voldaan, kan het product vrij verhandeld worden.  

Er is voor torenkranen geen verplichting tot het inschakelen van een keuringsinstelling; wat inhoudt 

dat de fabrikant van torenkranen zelfcertificering mag toepassen.   

In de volgende paragraaf wordt op basis van het bovenstaande stappenplan een koppeling gemaakt 
naar de praktijksituatie van kraanspecifieke productrichtlijnen. 

1.3.3 Het toepassen van normen 

Bijlage I van iedere productrichtlijn bevat de zogenaamde ´fundamentele eisen°´. Dit zijn de eisen 
waaraan het betreffende product moet voldoen. Onderdelen hieruit zijn bijvoorbeeld veilig ontwerp, 
instructies voor de gebruiker, markeringen op het product etc. Deze eisen zijn bewust algemeen 
geformuleerd, gezien het brede toepassingsgebied per richtlijn.  

De fundamentele eisen vormen de basis voor het opstellen van Europese geharmoniseerde normen. 
Deze normen zijn speciaal opgesteld (en geaccepteerd door alle lidstaten van de EER) om de eisen 
van de betreffende richtlijn in te vullen. Iedere norm geeft invulling aan één of meerdere fundamentele 
eisen van een richtlijn. Het toepassen van een geharmoniseerde norm houdt in, dat de fabrikant de in 
de norm aangegeven beschermingsmaatregelen, beveiligingsmethodieken, ontwerpspecificaties etc. 
toepast op zijn product. Deze toepassing levert het zogenaamde ´vermoeden van overeenstemming°´ 
op: het product wordt in overeenstemming verondersteld met de eisen van de productrichtlijnen die 
erop van toepassing zijn. Omdat de normen specifiek voor de eisen van de richtlijnen zijn opgesteld 
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en de laatste stand der techniek
7
 weergeven, mag (in de ogen van de Europese wetgever

8
) 

verondersteld worden dat het product in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn.  

De normen die de fabrikant toegepast heeft, behoren te zijn vermeld in de Verklaring van 
Overeenstemming° en in het Technisch Constructie Dossier°.  

Het toepassen van normen is niet wettelijk verplicht. Normen hebben geen wetskracht zoals richtlijnen 
die wel hebben. Normen hebben echter wel rechtskracht: het ‘vermoeden van overeenstemming’° met 
de richtlijn. Hiermee moet een fabrikant terdege rekening houden, indien hij voor een andere 
veiligheidsmaatregel kiest dan de norm voorschrijft. Wanneer een fabrikant de keuze maakt om niet 
een geharmoniseerde norm toe te passen, moet hij aantonen dat hij op een alternatieve wijze toch 
voldoet aan het veiligheidsniveau dat de richtlijn aangeeft. Dit vraagt van de fabrikant een heldere 
onderbouwing, in plaats van een verwijzing naar een gevolgde Europese geharmoniseerde norm.   
 

Mede omdat de actuele Europese geharmoniseerde normen de stand der techniek 
vertegenwoordigen, levert toepassing ervan het ´vermoeden van overeenstemming°´ op. Dit 
vermoeden wordt echter niet verkregen wanneer de fabrikant vervallen Europese geharmoniseerde 
normen, nationale normen, Amerikaanse normen of internationale normen toepast. Hieruit volgt dat de 
fabrikant logischerwijze op de hoogte moet zijn van de actuele Europese normen, wil de fabrikant 
tenminste van het ´vermoeden van overeenstemming´ gebruik kunnen maken.  

Zoals hiervoor beschreven, is toepassing van normen, in welke vorm dan ook, niet verplicht. Wel 
verplicht is het voldoen aan de fundamentele eisen, op een door de fabrikant te bepalen wijze, bij 
voorkeur door toepassing van geharmoniseerde normen.  
De geest van de wetgeving wordt op dit punt bijvoorbeeld verwoord door Overweging° 14 van de 
Machinerichtlijn:  

(14) Overwegende dat voor het bewerkstelligen van de veiligheid van de machines naleving van de 

fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften een dwingende eis is; dat de toepassing van deze 
voorschriften oordeelkundig moet gebeuren in die zin dat rekening moet worden gehouden met de stand 
van de techniek ten tijde van de bouw, alsmede met technische en economische eisen;  

De (Europese) regelgever veronderstelt hier dus dat de fabrikant bij het voldoen aan de fundamentele 
eisen, de ´stand der techniek´ toepast. Met name de Europese geharmoniseerde normen 
vertegenwoordigen deze stand der techniek; ze worden regelmatig aangepast naar de laatste 
technische inzichten en er verschijnen regelmatig nieuwe normen. 

 

                                                        

7
 In verband met de ontwikkeltijd van normen wordt de stand der techniek van 5 á 10 jaar vóór uitgiftedatum van de norm erin 

weergegeven. Afhankelijk van het toepassingsgebied van de norm kan deze termijn langer of korter zijn.   

8 
 Zie bijvoorbeeld Machinerichtlijn, Overweging° 20: ´…; dat de overeenstemming met geharmoniseerde normen een 

vermoeden van overeenstemming met de desbetreffende fundamentele eisen vormt´. 
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1.4 Toelichting op kraanspecifieke Europese productrichtlijnen 

1.4.1 Toepassingsgebied Machinerichtlijn  

De Machinerichtlijn definieert een ´machine´ als volgt
9
:  

´een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er ten minste één kan bewegen, 

alsmede, in voorkomend geval, van aandrijfmechanismen, bedienings- en vermogensschakelingen enz. 
die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, met name voor de verwerking, de 
bewerking, de verplaatsing en de verpakking van een materiaal´.  

Een torenkraan valt onder de bovenstaande definitie, omdat  

• de kraan bestaat uit meerdere ´onderling verbonden (bewegende) onderdelen of organen´;  
• er sprake is van ´aandrijving en bediening´;  
• de ´bepaalde toepassing´ het verplaatsen van materialen is.     

 

In de Machinerichtlijn is een opsomming opgenomen (Bijlage IV) waarin machines met een hoog risico 
worden benoemd. Voor deze machines is inschakeling van een keuringsinstelling verplicht. Kranen of 
torenkranen worden niet in de opsomming vermeld. De fabrikant van torenkranen is dus niet verplicht 
om een keuringsinstelling in te schakelen, hij mag zelfcertificering° toepassen.   

Nader beschouwd is de (limitatieve) opsomming uit Bijlage IV van de Machinerichtlijn niet consistent 
opgezet, uitgaande van het (gebruiks)risico van de machine in relatie tot het bijpassende 
keuringsregime. Weliswaar is er aandacht voor de risico´s tengevolge van hijsen en heffen 
(hefbruggen en hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen zijn opgenomen),  echter de 
´grote´ hijs- en hefmachines zoals torenkranen blijven hier buiten beschouwing, waardoor er geen 
toetsing door een onafhankelijke keuringsinstelling plaatsvindt. 

 

NB1 De huidige Machinerichtlijn 98/37/EG is van kracht sinds 12 augustus 1998. Dit is de 
gecodificeerde versie van de voorgaande versie, 89/392/EG. Er zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen aangebracht, alleen tekstuele herzieningen van onzorgvuldige formuleringen.   

NB2 Per ingangsdatum 29 december 2009 is een nieuwe versie van de Machinerichtlijn
10

 van kracht. 
De bovenvermelde definitie ´machine´ is hierin niet gewijzigd. De eerdergenoemde principes 
van Europese productrichtlijnen blijven ook ongewijzigd. In bijlage IV van deze nieuwe versie 
worden torenkranen of andere kranen niet vermeld. 

NB3 De Machinerichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het Warenwetbesluit 
 Machines.

11
 

 

Een torenkraan valt onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn. In deze richtlijn staan, naast 
algemene eisen aan machines, specifieke eisen met betrekking tot hijs- en hefverrichtingen. De 
Machinerichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Machines  

Er is voor torenkranen echter geen verplichting tot het inschakelen van een keuringsinstelling; wat 
inhoudt dat de fabrikant van torenkranen zelfcertificering mag toepassen.   

Een torenkraan dient geleverd te worden met de vereiste merktekens waaronder CE-markering, met 
een EG-verklaring van Overeenstemming en met een complete gebruikshandleiding in de 

Nederlandse taal, inclusief eventuele brontaalversie.   

                                                        

9
  Artikel 1, lid 2, onder a), eerste aandachtsstreepje 

10
 RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006  betreffende machines en tot 
wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

11
 Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines 



175

 Wet- en regelgeving torenkranen  

 

Versie 1.6   pagina 9 van 9 

1.4 Toelichting op kraanspecifieke Europese productrichtlijnen 

1.4.1 Toepassingsgebied Machinerichtlijn  

De Machinerichtlijn definieert een ´machine´ als volgt
9
:  

´een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er ten minste één kan bewegen, 

alsmede, in voorkomend geval, van aandrijfmechanismen, bedienings- en vermogensschakelingen enz. 
die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, met name voor de verwerking, de 
bewerking, de verplaatsing en de verpakking van een materiaal´.  

Een torenkraan valt onder de bovenstaande definitie, omdat  

• de kraan bestaat uit meerdere ´onderling verbonden (bewegende) onderdelen of organen´;  
• er sprake is van ´aandrijving en bediening´;  
• de ´bepaalde toepassing´ het verplaatsen van materialen is.     

 

In de Machinerichtlijn is een opsomming opgenomen (Bijlage IV) waarin machines met een hoog risico 
worden benoemd. Voor deze machines is inschakeling van een keuringsinstelling verplicht. Kranen of 
torenkranen worden niet in de opsomming vermeld. De fabrikant van torenkranen is dus niet verplicht 
om een keuringsinstelling in te schakelen, hij mag zelfcertificering° toepassen.   

Nader beschouwd is de (limitatieve) opsomming uit Bijlage IV van de Machinerichtlijn niet consistent 
opgezet, uitgaande van het (gebruiks)risico van de machine in relatie tot het bijpassende 
keuringsregime. Weliswaar is er aandacht voor de risico´s tengevolge van hijsen en heffen 
(hefbruggen en hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen zijn opgenomen),  echter de 
´grote´ hijs- en hefmachines zoals torenkranen blijven hier buiten beschouwing, waardoor er geen 
toetsing door een onafhankelijke keuringsinstelling plaatsvindt. 

 

NB1 De huidige Machinerichtlijn 98/37/EG is van kracht sinds 12 augustus 1998. Dit is de 
gecodificeerde versie van de voorgaande versie, 89/392/EG. Er zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen aangebracht, alleen tekstuele herzieningen van onzorgvuldige formuleringen.   

NB2 Per ingangsdatum 29 december 2009 is een nieuwe versie van de Machinerichtlijn
10

 van kracht. 
De bovenvermelde definitie ´machine´ is hierin niet gewijzigd. De eerdergenoemde principes 
van Europese productrichtlijnen blijven ook ongewijzigd. In bijlage IV van deze nieuwe versie 
worden torenkranen of andere kranen niet vermeld. 

NB3 De Machinerichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het Warenwetbesluit 
 Machines.

11
 

 

Een torenkraan valt onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn. In deze richtlijn staan, naast 
algemene eisen aan machines, specifieke eisen met betrekking tot hijs- en hefverrichtingen. De 
Machinerichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Machines  

Er is voor torenkranen echter geen verplichting tot het inschakelen van een keuringsinstelling; wat 
inhoudt dat de fabrikant van torenkranen zelfcertificering mag toepassen.   

Een torenkraan dient geleverd te worden met de vereiste merktekens waaronder CE-markering, met 
een EG-verklaring van Overeenstemming en met een complete gebruikshandleiding in de 

Nederlandse taal, inclusief eventuele brontaalversie.   

                                                        

9
  Artikel 1, lid 2, onder a), eerste aandachtsstreepje 

10
 RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006  betreffende machines en tot 
wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

11
 Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines 
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1.4.2 Laagspanningsrichtlijn 

Aansluitend aan de Machinerichtlijn wordt binnen deze paragraaf de Laagspanningsrichtlijn 
besproken. Het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) betreft ´elektrisch 
materiaal´, dat als volgt wordt gedefinieerd:  

Onder elektrisch materiaal in de zin van deze richtlijn wordt verstaan elektrisch materiaal bestemd voor 
een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1 000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 
1500 V. 

NB De aansluitspanning van de torenkraan (400V wisselspanning) bevindt zich binnen de 
aangegeven spanningsgrenzen uit de definitie. 

 

Bij de Laagspanningsrichtlijn is een toelichtingsdocument uitgegeven door de Europese Commissie.  
In deze ‘Guidelines’ op de Laagspanningsrichtlijn

12
 wordt bij ´materiaal´ verwezen naar de definitie van 

´equipment´ volgens de IEC (International Electrotechnical Commission
13

). Deze luidt:  

´Item used for such purposes as generation, conversion, transmission, distribution or utilisation of electrical 

energy, such as machines, transformers, switchgear and control gear, measuring instruments, protective 
devices, wiring material, current-using equipment´. 

Machines worden hierin vermeld, waaruit volgt dat een torenkraan onder de definitie ´elektrisch 
materiaal´ valt.  

Ook wat betreft de Laagspanningsrichtlijn geldt voor torenkranen dat de fabrikant in eigen beheer het 
CE-traject mag doorlopen en de CE-markering mag aanbrengen.  

NB1 De huidige Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG is van kracht sinds 16 januari 2007. Ten opzichte 
 van de voorgaande versie 73/23/EEG zijn de wijzigingen veiligheidstechnisch niet significant.   

 NB2 De Laagspanningsrichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het 
 Warenwetbesluit elektrotechnische produkten

14
 

 

Een torenkraan valt onder de Laagspanningsrichtlijn. Er is geen verplichting tot het inschakelen van 
een keuringsinstelling; de fabrikant mag een zelfcertificeringstraject doorlopen. De 
Laagspanningsrichtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in het Warenwetbesluit 
elektrotechnische produkten  

Een torenkraan dient geleverd te worden met vereiste kenmerken en CE-markering; indien de 

kenmerken niet op het materiaal vermeld, zijn moet dit in een bijgevoegde gebruiksaanwijzing.    

                                                        

12
  GUIDELINES ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2006/95/EC, augustus 2007. 

13
  Zie http://www.iec.ch/about/mission-e.htm 

14
 Besluit van 6 juli 1992, houdende Warenwetbesluit elektrotechnische produkten. 
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1.4.3 EMC-richtlijn 

Volgend op de Machine- en Laagspanningsrichtlijn wordt in deze paragraaf de EMC-richtlijn 
besproken. De Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG is van toepassing op 
´uitrusting´

15
, gedefinieerd als ´elk apparaat of vaste installatie´

16
. 

´Apparaat´: elk afgewerkt toestel of een samenstel ervan dat in de handel verkrijgbaar is als een aparte 
functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische storingen te 
veroorzaken, of waarvan de prestaties vatbaar zijn om door dergelijke storingen te worden beïnvloed. 

´Vaste installatie´: een specifieke combinatie van verschillende soorten apparaten en eventueel andere 
inrichtingen, die samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd zijn voor permanent gebruik op een van 
tevoren vastgestelde locatie. 

´Als ´apparaat´ wordt beschouwd een mobiele installatie: een combinatie van apparaten, en, waar van 

toepassing, andere inrichtingen, die bestemd is om te worden verplaatst en te worden gebruikt op een 
verscheidenheid van locaties´. 

NB De EMC-richtlijn is in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet, 
 Besluit elektromagnetische compatibiliteit

17
 

 

De torenkraan valt binnen de werkingssfeer van de EMC-richtlijn. De EMC-richtlijn is in Nederlandse 
Wetgeving geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet, Besluit elektromagnetische compatibiliteit. 
 

Bij de levering van een torenkraan zijn volgens de EMC-richtlijn vereist: gebruiksinstructies en CE-
markering. Meelevering van de EG-Verklaring van Overeenstemming is niet verplicht. 
 

De fabrikant heeft de vrije keuze tussen zelfcertificering of certificering via een keuringsinstelling 
alvorens hij de machine op de markt brengt.  

 

                                                        

15
  Artikel 1, lid 1 

16
  Artikel 2, lid 1 

17
 De EMC-richtlijn is in Nederlandse Wetgeving geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet, Besluit elektromagnetische  

compatibiliteit 
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1.4.4 Richtlijn Geluidsemissie 

Als laatste relevante richtlijn wordt in deze afsluitende paragraaf 1.4.4. de Richtlijn Geluidsemissie 
besproken. De richtlijn Geluidsemissie 2000/14/EG is van toepassing op torenkranen.  

Deze richtlijn is niet direct relevant voor het onderzoekskader, omdat deze richtlijn zich beperkt tot het 
uitgestraalde geluidsniveau. De richtlijn definieert namelijk per materieelsoort een maximaal 
toelaatbaar geluidsniveau en omschrijft passende meetmethoden hiervoor. Daarom blijft de richtlijn in 
deze rapportage in eerste instantie buiten beschouwing. Indien uit de technische documentatie blijkt 
dat de fabrikant geluidsreducerende maatregelen genomen heeft, die invloed hebben op de 
veiligheidsaspecten van de kraan, kan nader onderzoek noodzakelijk zijn. Bij het uitbrengen van de 
eindrapportage zijn hiervoor geen indicaties aangetroffen. 

 

1.5 Samenvatting regelgeving nieuwbouwfase 

Een torenkraan valt binnen de werkingssfeer van de volgende Europese productrichtlijnen: 

• De Machinerichtlijn, die ingaat op de machinale en besturingstechnische aspecten van hijs- en 
hefverrichtingen. Een torenkraan dient geleverd te worden met de vereiste merktekens waaronder 
CE-markering, met een EG-verklaring van Overeenstemming en met een complete 
gebruikshandleiding in de Nederlandse taal, inclusief eventuele brontaalversie.   

• De Laagspanningsrichtlijn, die eisen stelt aan de elektrische uitrusting van de torenkraan. Een 
torenkraan dient geleverd te worden met vereiste kenmerken en CE-markering; indien de 
kenmerken niet op het materiaal vermeld zijn moet dit in een bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 
Toepassing van de Europese geharmoniseerde norm voor elektrische uitrusting van machines houdt 
in dat de Laagspanningsrichtlijn geen aanvullende eisen stelt ten opzichte van de Machinerichtlijn. 

• De EMC-richtlijn, die eisen stelt aan de storingsgevoeligheid van producten. Bij de levering van een 
torenkraan zijn volgens de Laagspanningsrichtlijn vereist: gebruiksinstructies en CE-markering. 
Meelevering van de EG-Verklaring van Overeenstemming is niet verplicht. 

• De richtlijn Geluidsemissie, die een maximum uitgestraald geluidsniveau definieert. Nadere 
bespreking van deze richtlijn valt buiten het toepassingsgebied van dit onderzoek (de fabrikant moet 
er wel aan voldoen).    

 

De fabrikant mag bij de bovengenoemde richtlijnen zelfcertificering° toepassen, waarbij het CE-traject 
in eigen beheer wordt uitgevoerd. Er is geen verplichting tot het inschakelen van een onafhankelijke 
keuringsinstelling°.  

Een Verklaring van Overeenstemming° is een verplichting vanuit alle vier de richtlijnen. Alleen de 
Machinerichtlijn eist meelevering met het product. Op de Verklaring van Overeenstemming moet de 
fabrikant alle van toepassing zijnde productrichtlijnen vermelden.  

Een gebruikshandleiding moet meegeleverd worden (behalve vanuit de richtlijn Geluidsemissie).   

Een aangebrachte CE-markering is een verplichting vanuit de eerste drie bovengenoemde 
productrichtlijnen.     
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2. Regelgeving gebruiksfase 

2.1 Inleiding Europese sociale richtlijnen 

Het hoofdstuk ´Regelgeving gebruiksfase´ behandelt de regelgeving die geldt voor de gebruiker van 
torenkranen. De gebruiksfase omvat de eerste opstelling en ingebruikname na aanschaf, tot en met 
ontmanteling aan het einde van de levensduur. De gebruiksfase sluit aan op de nieuwbouwfase, die in 
het voorgaande hoofdstuk is behandeld.   

Ook in de gebruiksfase van een torenkraan geldt er Europese regelgeving. Specifiek voor torenkranen 
is dit echter een combinatie met nationale regelgeving.  

De Europese regelgeving die geldt voor een torenkraan in de gebruiksfase, bestaat uit de Europese 
richtlijn Arbeidsmiddelen

18
. 

De regelgeving voor de gebruiksfase richt zich tot de ´gebruiker´ van het arbeidsmiddel. In de praktijk 
is dit de werkgever, die arbeidsmiddelen aan zijn personeel ter beschikking stelt.  

Het belangrijkste thema in de regelgeving voor de gebruikfase is de keuringsplicht. Ook in het licht van 
dit onderzoek staan de gebruikskeuringen centraal; de hoofdstukindeling is op dit onderwerp ingericht.  

2.2 Toepassing van Europese sociale richtlijnen 

De Europese regelgeving die geldt voor een torenkraan in de gebruiksfase, bestaat uit de Europese 
richtlijn Arbeidsmiddelen

19
, hierna aangeduid als Richtlijn Arbeidsmiddelen. 

Deze Europese ´sociale´ richtlijn
20

 is een bijzondere richtlijn in de zin van de Europese Kaderrichtlijn°. 
Waar productrichtlijnen zich richten tot de fabrikant, gelden sociale richtlijnen voor de werkgever.   

De richtlijn Arbeidsmiddelen is een Europese richtlijn, die veiligheidseisen aan arbeidsmiddelen stelt. 
Ook komen in deze richtlijn aan de orde: opleiding van werknemers, onderhoud en keuring van de 
arbeidsmiddelen. De richtlijn stelt de werkgever hiervoor verantwoordelijk. 

Evenals de Europese productrichtlijnen uit hoofdstuk 1 wordt de Europese sociale richtlijn 
Arbeidsmiddelen omgezet naar nationaal recht van elk van de lidstaten. In Nederland is de richtlijn 
Arbeidsmiddelen opgenomen in het Arbobesluit

21
, dat een onderdeel is van de Arbowet  

NB De arbeidsveiligheid op bouwplaatsen wordt op Europese basis geregeld, namelijk via de 
richtlijn Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

22
. Net als de richtlijn Arbeidsmiddelen is deze 

richtlijn in het Arbobesluit opgenomen
23

. Enkele verplichtingen zijn bijvoorbeeld het opstellen 
van een veiligheids- en gezondheidsplan, het aanstellen van coördinatoren voor ontwerp- en 
uitvoeringsfase en het verrichten van onderhoud en toepasselijke keuringen om risico´s 
tengevolge van gebreken te voorkomen

24
. 

De Europese richtlijn Arbeidsmiddelen stelt geen aanvullende (technische) eisen aan de torenkraan, 
ten opzichte van de Europese productrichtlijnen die op de kraan van toepassing zijn.   

                                                        

18
 Richtlijn 95/63/EG van de Raad van 5 december 1995 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EG betreffende minimumvoorschriften 
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede 

bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 

19
 Richtlijn 95/63/EG van de Raad van 5 december 1995 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EG betreffende minimumvoorschriften 
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede 

bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 

20
  Richtlijn 89/655/EEG met aanvullingen voor mobiele arbeidsmiddelen, hijs- en hefmiddelen en werken op hoogte 

21
 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de 

arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit) 

22
 Richtlijn 92/57/EEG 

23
 Afdeling 5, Bouwproces 

24
 Artikelen 2.28, 2.29 en 2.35 d) 
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2.3 Samenhang van de nationale regelgeving 

2.3.1 Inleiding 

De regelgeving voor de gebruiksfase wijkt qua principe af van de nieuwbouwfase. De nationale 
wetgevingsdelen komen, ter wille van het overzicht, eerst in hun samenhang aan de orde en worden 
vervolgens nader specifiek toegelicht.    

In de nieuwbouwfase, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, gelden er uitsluitend Europese 
productrichtlijnen, die zich elk richten op een bepaald aspect van de productveiligheid.  
In de gebruiksfase daarentegen zijn er meerdere types wetgeving naast elkaar van kracht.  
Omdat deze regelgeving voor de gebruiksfase anders is opgebouwd dan die voor de nieuwbouwfase, 
is ook de indeling van dit hoofdstuk afwijkend ten opzichte van het voorgaande hoofdstuk.   

De nationale regelgeving die geldt voor een torenkraan in de gebruiksfase, bestaat uit het 
Arbobesluit

25
 en het Warenwetbesluit Machines

26
.  

• In het Arbobesluit is de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen opgenomen. 

• Het Warenwetbesluit Machines omvat de Europese Machinerichtlijn, plus de specifieke nationale 
regelgeving voor de gebruiksfase van machines.  

In deze paragraaf wordt deze structuur nader uitgewerkt, en toegespitst op torenkranen.  

2.3.2 Warenwetbesluit Machines 

Het Warenwetbesluit Machines vormt de Nederlandse omzetting van de Europese productrichtlijn 
Machines

27
. Tevens zijn in dit Besluit eisen voor de gebruiksfase van machines opgenomen, te weten 

keuringseisen voor hijskranen
28

 en toelatingscriteria voor aangewezen keuringsinstellingen°
29

. 
Relevant in dit kader zijn de keuringseisen voor hijskranen.  

In de bijbehorende Warenwetregeling worden uitzonderingen op het toepassingsgebied van het 
Besluit gegeven, alsmede nadere eisen aan keuringsinstanties. De warenwetregeling is met 
betrekking tot het toepassingsgebied van deze rapportage niet relevant.         

Het Warenwetbesluit Machines heeft geen relatie met de Arbowet
30

. De Arbowet (met de 
onderliggende structuur) en het Warenwetbesluit (met bijbehorende Regeling) stellen dus 
onafhankelijk eisen aan torenkranen.    

2.3.3 Samenvatting samenhang nationale regelgeving 

Een torenkraan is een arbeidsmiddel binnen de werkingssfeer van de Arbowet en het Warenwetbesluit 
Machines.  

Daarom zijn er twee wetsstructuren van toepassing op torenkranen in de gebruiksfase:  

• De Arbowet (met name het Arbobesluit en de Arboregeling). 

• Het Warenwetbesluit Machines.  

Deze structuren hebben geen onderlinge samenhang. De beide wetgevingsdelen zijn afzonderlijk van 
toepassing.  

                                                        

25
 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de 
arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit) 

26
 Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines 

27
 Zie §1.4.1 

28
  Hoofdstuk 4, Verkeer en gebruik 

29
  Hoofdstuk 5, Aangewezen instellingen 

30
  Behoudens verwijzingen naar wederzijdse definities 
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2.4 Kraanspecifiek keuringsregime 

2.4.1 Inleiding 

In de voorgaande paragraaf is de regelgeving voor de gebruiksfase van torenkranen behandeld. 
Hierbij zijn de twee belangrijke delen in hun samenhang nader beschreven:  

• De Arbowet / het Arbobesluit; 

• Het Warenwetbesluit Machines.  

 

In het licht van dit onderzoek staan de keuringen° centraal; de hoofdstukindeling is op dit onderwerp 
ingericht. Andere onderwerpen, zoals deskundigheid en certificering van de machinist, zijn in het 
kader van dit onderzoek minder relevant.   

Paragraaf 2.4 gaat specifiek in op de wettelijke verplichtingen ten aanzien van keuringen° voor 
torenkranen. Deze verplichtingen staan beschreven in de genoemde wetgevingsdelen.  

2.4.2 Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling 

Om een keuringsregime° voor een bepaalde machine, installatie of arbeidsmiddel te kunnen 
vaststellen, is het belangrijk om eerst het toepassingsgebied van de regelgeving te beschouwen.   

De Arbowet geeft geen definitie van een kraan. Een torenkraan wordt wel specifiek gedefinieerd, maar 
dan met betrekking tot de eisen aan de deskundigheid van de machinist. De definitie uit de Arbowet is 
dus niet relevant in dit onderzoekskader.   

De volgende stap is het bepalen wat het Arbobesluit onder ‘keuring’ verstaat. Onder ´keuring´ verstaat 
het Arbobesluit:  

Artikel 7.2a. Definitie keuring 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder keuring°: een onderzoek of een beproeving. 

 

Het doel van een keuring° is het onderzoeken van de technische staat van een arbeidsmiddel, met het 
oog op de veilige inzetbaarheid van dit arbeidsmiddel.  

De Arbowet spreekt daarbij in het bijbehorende Arbobesluit
31

 in algemene termen over ´keuring van 
arbeidsmiddelen´, waarbij er sprake is van drie situaties die aanleiding geven tot een keuring, te 
weten: 
 

Artikel 7.4a. Keuringen 

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en 
voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie 
en goed en veilig functioneren.  

Een keuring moet na elke montage plaatsvinden, omdat de risico´s van bijvoorbeeld montagefouten 
zich juist dan voordoen.  

NB Bij wijzigingen aan een arbeidsmiddel (bijvoorbeeld verhoging van de kraan) treden deze 
risico´s eveneens op. Hoewel keuringen aan gewijzigde arbeidsmiddelen hier niet specifiek 
genoemd worden, is een herkeuring in zo´n geval wel een verplichting in de geest van het 
Arbobesluit.       

                                                        

31
  Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de 

arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit) 
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2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie 
of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 

Een keuring is verplicht indien de wijze van installatie van invloed is op de veiligheid. Dit is bij een 
torenkraan het geval, aangezien een torenkraan vóór ingebruikname wordt gefundeerd en in delen 
wordt opgebouwd. 

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding 

kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de 
goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.  

Een keuring is verplicht als er invloeden zijn die verslechteringen kunnen veroorzaken, met gevaarlijke 
situaties als gevolg. Denk hierbij aan slijtage, verwering, vermoeiing, corrosie enzovoorts: dit is van 
toepassing op torenkranen. NB: zie ook lid 12. 

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt 
beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke 
gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen 

worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, 
ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.  

Een keuring is eveneens verplicht na uitzonderlijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld blikseminslag; dit is 
eveneens op de torenkraan van toepassing. 

5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 

Het begrip ´deskundig´ is in het Arbobesluit niet nader uitgewerkt, ook niet in de Arboregeling of 
Beleidsregels. Deze deskundigheid wordt dus aan het oordeel van de werkgever / eigenaar 
overgelaten.    

6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden 
desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 

De vorm of inhoud van deze ´bewijsstukken´ hiervan is niet nader uitgewerkt, en wordt eveneens aan 
de verantwoordelijkheid van de werkgever overgelaten. Zie ook §2.4.3, Warenwetbesluit, Kraanboek.  

12.  Het derde lid is niet van toepassing op: 

a. hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is; 

b. containers waarop het Warenwetbesluit containers van toepassing is; 

c. hijskranen waarop de artikelen 6d t/m 6f van het Warenwetbesluit machines van toepassing zijn. 

Aangezien de artikelen 6d t/m 6f van het Warenwetbesluit van toepassing zijn (zie paragraaf §2.4.3, 
Warenwetbesluit Machines) is het derde lid, zoals hierboven weergegeven, niet geldig voor 
torenkranen. Dit houdt in dat voor periodieke keuringen verwezen wordt naar het Warenwetbesluit 
Machines.  

 

De Arbowet geeft door middel van het Arbobesluit een algemene keuringsverplichting aan: 
arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie moeten vóór 
ingebruikneming, na verplaatsing en na uitzonderlijke gebeurtenissen worden gekeurd. Een 
torenkraan is zo’n arbeidsmiddel. 

Voor periodieke herkeuringen verwijst het Arbobesluit naar het Warenwetbesluit Machines.  
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2.4.3 Warenwetbesluit Machines 

Om een keuringsregime voor een bepaalde machine, installatie of arbeidsmiddel te kunnen 
vaststellen, is het ook hier belangrijk om eerst het toepassingsgebied van de regelgeving te 
beschouwen.   

• Het Warenwetbesluit Machines definieert een hijskraan als volgt
32

: 

Hijskraan: een hijswerktuig, dat is ingericht en bestemd voor het verplaatsen van vrijhangende lasten door 
middel van een mechanische aandrijving. 

• De Warenwetregeling Machines definieert een torenkraan als volgt
33

:   

Als categorie torenkranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden 
aangewezen: 

o torenvormige hijskranen, die vast zijn opgesteld of die verrijdbaar zijn op rails, met een 
bedrijfslastmoment van ten minste 10 tonmeter°. 

Deze definities zijn beide van toepassing op de torenkraan in kwestie.  

 

In het Warenwetbesluit Machines worden meer specifieke voorschriften gegeven ten aanzien van 
keuringen. Zoals voorgaand opgemerkt verwijst het Arbobesluit in de keuringsvoorschriften naar het 
Warenwetbesluit.  

Artikel 6d (Warenwetbesluit) 

1. Een hijskraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan twee ton wordt ten minste eenmaal 

per 12 maanden gekeurd. In aanvulling daarop wordt een mobiele kraan of torenkraan, die behoort tot 
een bij ministeriële regeling omschreven categorie

34
, ten hoogste 24 maanden na de eerste 

ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste vierentwintig maanden gekeurd. 

De algemene keuringsplicht voor hijskranen met een bedrijfslast >2 ton bestaat uit een jaarlijkse 
keuring. Daarnaast worden torenkranen tweejaarlijks aanvullend gekeurd.    

2. De periodieke keuring, bedoeld in het eerste lid, vindt ten hoogste een maand na het verstrijken van 

de genoemde periode plaats indien degene die de keuring uitvoert dit uit oogpunt van bedrijfsvoering 
noodzakelijk acht. 

De jaarlijkse keuring mag maximaal één maand worden uitgesteld, na toestemming van de 
keurmeester.   

3. De keuring bedoeld in het eerste lid, eerste zin, wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke 

persoon, rechtspersoon of instelling. In afwijking daarvan wordt de keuring bedoeld in het eerste lid, 
tweede zin, van een mobiele kraan of torenkraan uitgevoerd door een aangewezen instelling. 

De jaarlijkse keuring wordt uitgevoerd door een ´deskundige´ partij of persoon. De vereiste 
deskundigheid wordt niet nader omschreven, en wordt dus aan de werkgever / eigenaar overgelaten.  
De aanvullende tweejaarlijkse keuring moet worden uitgevoerd door een ´aangewezen instelling´° of 
´AKI°´, een keuringsinstelling die namens de overheid optreedt. De deskundigheid van de 
keuringsinstelling wordt gewaarborgd via toetsingscriteria en overheidstoezicht 

Deze drie bepalingen resulteren in een keuringsregime met een jaarlijkse frequentie. Hierbij verricht 
het ene jaar een ´deskundige´ de keuring, het volgende jaar een keuringsinstelling, enzovoort.  

.       

 

                                                        

32
 Artikel 1, lid 1, onder g 

33
 Artikel 2A, lid 2 

34
 Warenwetregeling Machines, art. 2a 
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Het keuringsregime is hiermee bepaald. De Warenwetregeling geeft nadere aanwijzingen op welke 
wijze de tweejaarlijkse herkeuring door de ´aangewezen instelling´ moet worden uitgevoerd:  

Artikel 2b 

Een certificaat van goedkeuring, bedoeld in artikel 6e, eerste lid, van het besluit wordt door een 
aangewezen instelling afgegeven aan de aanvrager indien tijdens de keuring, bedoeld in artikel 6d, eerste 
lid, tweede zin, van het besluit, is gebleken dat de mobiele kraan of torenkraan voldoet aan de eisen, 
omschreven in het certificatieschema identificatiecode TCVT W3-11/07-148 van de Stichting Toezicht 
CertificatieVerticaal Transport (TCVT)°. 

De (tweejaarlijkse) herkeuring door de keuringsinstelling moet plaatsvinden volgens het 
certificatieschema van de Stichting Certificatie Toezicht Verticaal Transport°. Voor torenkranen is dit 
het genoemde certificatieschema W3-11. 
 

De Stichting TCVT is de brancheorganisatie die (onder andere) keuringsprocedures aan hijs- en 
hefmaterieel opstelt. Deze stichting is als certificatie-instelling door de minister van SZW aangewezen.   

 

Het Warenwetbesluit Machines definieert zowel een hijskraan als een torenkraan.  

In het Warenwetbesluit Machines wordt voor torenkranen een herkeuringstermijn van 12 maanden 
aangegeven, om en om uit te voeren door een ´deskundig persoon´ en een aangewezen 
keuringsinstelling.  

Het Warenwetbesluit Machines legt de keuringsprocedure vast, die door de aangewezen instelling 
wordt uitgevoerd. Deze procedure is opgesteld door de branche.  
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2.4.4 Samenvatting keuringsregime gebruiksfase 

 

Het Arbobesluit geeft een algemene keuringsverplichting aan voor arbeidsmiddelen waarvan de 
veiligheid afhangt van de wijze van installatie. Deze moeten vóór ingebruikneming, na verplaatsing en 
na uitzonderlijke gebeurtenissen worden gekeurd. Een torenkraan is zo’n arbeidsmiddel. 

Deze keuring behoort uitgevoerd te worden zowel vóór ingebruikneming als periodiek tijdens de 
levensduur. De keuringsverplichting is algemeen gesteld, en geeft geen nadere specificaties inzake 
keuringsactiviteiten of keuringstermijnen.  

Het Arbobesluit zondert kranen, die onder het Warenwetbesluit Machines vallen, uit van de periodieke 
herkeuringsplicht. 

In het Warenwetbesluit Machines wordt voor torenkranen een herkeuringstermijn van 12 maanden 
aangegeven, om en om uit te voeren door een ´deskundig persoon´ en een aangewezen 
keuringsinstelling.  

 

Dit resulteert in de volgende combinatie: 

a. Een algemene verplichting (voor arbeidsmiddelen) tot keuring vóór ingebruikneming en periodieke 
keuring uit het  Arbobesluit, gecombineerd met  

b. een specifieke verplichting (voor torenkranen) tot periodieke keuring uit het Warenwetbesluit 
Machines.   

 

2.4.5 Conclusie keuringsregime gebruiksfase 

Op basis van specifieke regelgeving (torenkranen) is alleen een periodieke kraankeuring verplicht.  
Op basis van algemene regelgeving (arbeidsmiddelen) zijn zowel ingebruiknamekeuring als 
periodieke keuring verplicht. Deze merkwaardige combinatie leidt gemakkelijk tot verwarring, 
waardoor het wettelijk bedoelde keuringsregime mogelijk niet correct uitgevoerd wordt. 
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3. Begrippenlijst 

Aangemelde Keuringsinstantie  
(Notified Body, ´NoBo´)   

Onafhankelijke keuringsinstelling, die door een nationaal ministerie is 
aangewezen en vervolgens aangemeld is in Brussel. Na toetsing op kennis 
en ervaring, bekwaamheid, onafhankelijkheid en integriteit is de instelling 

aanvaard als keuringsinstantie in de gehele EER, onder publicatie van een 
Europees viercijferig identificatienummer. Deze instelling opereert in de 
nieuwbouwfase: verricht typekeuringen, eenheidskeuringen, 

ontwerpkeuringen etc. en geeft conformiteitscertificaten en 
keuringsrapporten af.  

Aangewezen keuringsinstelling (AKI) Onafhankelijke keuringsinstelling, die door een nationaal ministerie is 

aangewezen na toetsing op kennis en ervaring, bekwaamheid en 
onafhankelijkheid en integriteit. Toetsing en aanwijzing worden samen 
aangeduid als ´accreditatie´.  

Deze instelling opereert in de gebruiksfase: bij bepaalde keuringen van 
arbeidsmiddelen, in het algemeen die met hogere risico´s, dient een AKI 
een onderzoek uit te voeren. In andere gevallen mag dit door het bedrijf zelf 

uitgevoerd worden. 

Arbeidshygiënische strategie Verplichte volgorde van het uitsluiten en verminderen van risico´s.  

1. De risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk beperken bij het ontwerp en de 

bouw; 
2. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet 

kunnen worden uitgesloten; 

3. De gebruikers informeren over de restrisico’s. 

Bron: Machinerichtlijn, Bijlage I, lid 1.1.2 

Beoordelingsprocedure Conformiteitsbeoordelingsprocedure: procedure die de fabrikant° uitvoert. 

Hierin moet hij de conformiteit (overeenstemming) met de fundamentele 
eisen van de betreffende richtlijn vaststellen.  

Elke richtlijn beschrijft een aantal keuringsmodules°, waaruit de fabrikant 

een keuze moet maken. Meestal kan de fabrikant kiezen uit enkele 
gelijkwaardige modules of combinaties hiervan. Bij producten met een hoger 
risico moet de fabrikant een Aangemelde Keuringsinstelling° inschakelen, 

die een ontwerpbeoordeling en/of fabricagebeoordeling uitvoert. In andere 
gevallen mag de fabrikant zelf de procedure doorlopen.    

CE-markering Het symbool  , als afkorting van ´Conformité Européenne´ (Europese 

conformiteit). De vorm van deze markering is exact vastgelegd. De fabrikant 
brengt de CE-markering aan, als teken dat zijn product aan alle 
productrichtlijnen voldoet die erop van toepassing zijn. De CE-markering 

waarborgt het vrije handelsverkeer in de EER°. 

Conformiteit Overeenstemming met fundamentele eisen° van de Europese 

productrichtlijnen°. Deze eisen zijn in elke richtlijn onder Bijlage I 
opgenomen, en bevatten algemeen geformuleerde veiligheidsvoorschriften. 
Toepassing van de Europese geharmoniseerde normen is de aangewezen 
manier om aan deze eisen te voldoen. Ook op andere wijzen kan hieraan 

voldaan worden.   

Europese Productrichtlijn Richtlijn bedoeld voor een specifieke productgroep, bijvoorbeeld speelgoed 

of machines. Het Verdrag van Rome uit 1958 vormt  de basis voor deze 
richtlijnen. In art. 95 (oorspronkelijk 100A) van het Verdrag worden deze 
richtlijnen gedefinieerd.  

De doelstellingen van de Europese Productrichtlijnen zijn: 
1. Het verlagen van risico’s van producten die in de handel gebracht en/of 

in bedrijf genomen worden; 

2. Het wegnemen van technische handelsbelemmeringen binnen de 
EER°. 
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3. Begrippenlijst 

Aangemelde Keuringsinstantie  
(Notified Body, ´NoBo´)   

Onafhankelijke keuringsinstelling, die door een nationaal ministerie is 
aangewezen en vervolgens aangemeld is in Brussel. Na toetsing op kennis 
en ervaring, bekwaamheid, onafhankelijkheid en integriteit is de instelling 

aanvaard als keuringsinstantie in de gehele EER, onder publicatie van een 
Europees viercijferig identificatienummer. Deze instelling opereert in de 
nieuwbouwfase: verricht typekeuringen, eenheidskeuringen, 

ontwerpkeuringen etc. en geeft conformiteitscertificaten en 
keuringsrapporten af.  

Aangewezen keuringsinstelling (AKI) Onafhankelijke keuringsinstelling, die door een nationaal ministerie is 

aangewezen na toetsing op kennis en ervaring, bekwaamheid en 
onafhankelijkheid en integriteit. Toetsing en aanwijzing worden samen 
aangeduid als ´accreditatie´.  

Deze instelling opereert in de gebruiksfase: bij bepaalde keuringen van 
arbeidsmiddelen, in het algemeen die met hogere risico´s, dient een AKI 
een onderzoek uit te voeren. In andere gevallen mag dit door het bedrijf zelf 

uitgevoerd worden. 

Arbeidshygiënische strategie Verplichte volgorde van het uitsluiten en verminderen van risico´s.  

1. De risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk beperken bij het ontwerp en de 

bouw; 
2. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet 

kunnen worden uitgesloten; 

3. De gebruikers informeren over de restrisico’s. 

Bron: Machinerichtlijn, Bijlage I, lid 1.1.2 

Beoordelingsprocedure Conformiteitsbeoordelingsprocedure: procedure die de fabrikant° uitvoert. 

Hierin moet hij de conformiteit (overeenstemming) met de fundamentele 
eisen van de betreffende richtlijn vaststellen.  

Elke richtlijn beschrijft een aantal keuringsmodules°, waaruit de fabrikant 

een keuze moet maken. Meestal kan de fabrikant kiezen uit enkele 
gelijkwaardige modules of combinaties hiervan. Bij producten met een hoger 
risico moet de fabrikant een Aangemelde Keuringsinstelling° inschakelen, 

die een ontwerpbeoordeling en/of fabricagebeoordeling uitvoert. In andere 
gevallen mag de fabrikant zelf de procedure doorlopen.    

CE-markering Het symbool  , als afkorting van ´Conformité Européenne´ (Europese 

conformiteit). De vorm van deze markering is exact vastgelegd. De fabrikant 
brengt de CE-markering aan, als teken dat zijn product aan alle 
productrichtlijnen voldoet die erop van toepassing zijn. De CE-markering 

waarborgt het vrije handelsverkeer in de EER°. 

Conformiteit Overeenstemming met fundamentele eisen° van de Europese 

productrichtlijnen°. Deze eisen zijn in elke richtlijn onder Bijlage I 
opgenomen, en bevatten algemeen geformuleerde veiligheidsvoorschriften. 
Toepassing van de Europese geharmoniseerde normen is de aangewezen 
manier om aan deze eisen te voldoen. Ook op andere wijzen kan hieraan 

voldaan worden.   

Europese Productrichtlijn Richtlijn bedoeld voor een specifieke productgroep, bijvoorbeeld speelgoed 

of machines. Het Verdrag van Rome uit 1958 vormt  de basis voor deze 
richtlijnen. In art. 95 (oorspronkelijk 100A) van het Verdrag worden deze 
richtlijnen gedefinieerd.  

De doelstellingen van de Europese Productrichtlijnen zijn: 
1. Het verlagen van risico’s van producten die in de handel gebracht en/of 

in bedrijf genomen worden; 

2. Het wegnemen van technische handelsbelemmeringen binnen de 
EER°. 
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Europese Economische Ruimte (EER) Dit zijn de 28 landen van de EU (Europese Unie) en de EVA (Europese Vrije 
Handelsassociatie), met uitzondering van Zwitserland.  

De EU bestaat uit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Duitsland, 
Griekenland, Finland, Zweden en Oostenrijk. Sinds 2004 zijn daaraan 

toegevoegd: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, 
Slovenië, Slowakije en Tsjechië.  

De EVA bestaat uit: (Zwitserland), Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

Europese Kaderrichtlijn Richtlijn 89/391/EEG
35

, de Europese basisrichtlijn voor arbeidsveiligheid.  

Fabrikant Partij die verantwoordelijk is voor de veiligheidsaspecten m.b.t. het ontwerp 

en de fabricage. Deze verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de 
Verklaring van Overeenstemming°.   
Overigens kan de fabrikant bepaalde werkzaamheden uitbesteden, 

bijvoorbeeld (deel)ontwerp of vervaardiging.  

Fundamentele eisen Bijlage I van elke Europese Productrichtlijn°. Hierin worden algemene 
veiligheidsvoorschriften gegeven. Deze eisen kunnen specifiek worden 

ingevuld door toepassing van normen°.   

Geaccrediteerde keuringsinstelling Zie Aangewezen keuringsinstelling 

Gebruikershandleiding Instructie voor de gebruiker, waarin de fabrikant voor zijn product de 

gebruiksgrenzen en -voorwaarden aangeeft. Verder voorziet de fabrikant in 
instructies m.b.t. veilig gebruik van het product gedurende de gehele 
levensduur ervan. Dit document dient met het product meegeleverd te 

worden.   

Gebruiksfase Traject dat loopt vanaf de aanschaf van een arbeidsmiddel tot en met het 
buiten gebruik stellen, afvoeren of verschrotten van een arbeidsmiddel. De 

gebruiker (meestal: werkgever) is in dit stadium verantwoordelijk voor de 
veiligheid van het arbeidsmiddel, alsmede voor een adequaat kennis- en 
opleidingsnveau van het bedienend personeel. Deze regelgeving wordt 

aangeduid als ´sociale´ regelgeving.  

Identificatienummer Zie Aangemelde Keuringsinstantie. 

Keuring Controle op veilige inzetbaarheid van het arbeidsmiddel. Een keuring 
bestaat uit een technische inspectie of technisch onderzoek, eventueel 
aangevuld met beproevingen. Keuringen worden uitgevoerd als 

ingebruiknemingskeuring (om vast te stellen of het arbeidsmiddel veilig in 
gebruik genomen kan worden) of als herkeuring (om vast te stellen of het 
arbeidsmiddel veilig gebruikt kan blijven worden).  

Keuringsmodule De beoordelingsprocedures° bestaan uit keuringsmodules. Het systeem van 
modules is een integraal onderdeel van de ´nieuwe aanpak°´- richtlijnen 
(een compleet overzicht van de modules staat beschreven in de richtlijn 

93/465/EEG, het zogenaamde ´modulebesluit´). Er zijn acht modules (A tot 
en met H) waarvan er één moet worden gevolgd, afhankelijk van het risico 
van het product. In het algemeen betekent een hogere module een hoger 

productrisico en zwaardere keuringseisen.  

Bij de zwaardere modules moet de fabrikant een onafhankelijke 
keuringsinstelling inschakelen. In de betreffende keuringsmodule is 

vastgelegd welke taken de keuringsinstantie uitvoert, bijvoorbeeld het 
uitvoeren van productcontroles, typeonderzoek, ontwerponderzoek of 
toezicht op het kwaliteitssysteem. 

Keuringsregime Systeem van periodiek herhaalde keuringen, om te waarborgen dat het 
arbeidsmiddel in de loop van de tijd veilig inzetbaar blijft. Deze keuringen 
zijn voor bepaalde arbeidsmiddelen (zoals torenkranen) wettelijk 

voorgeschreven. 

                                                        

35 
 RICHTLIJN VAN DE RAAD van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de 

verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (89/391/EEG) 
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Nieuwbouwfase Traject dat loopt van ontwerp tot en met het in de handel brengen van een 
product. In de geest van de Europese productrichtlijnen is de fabrikant° 

verantwoordelijk voor de productveiligheid, volgens de eisen van de 
richtlijnen die op het product van toepassing zijn. In deze fase is er sprake 
van ´productregelgeving´.    

Nieuwe Aanpak (New Approach) Voor de productrichtlijnen werd in 1985 besloten tot een Nieuwe Aanpak op 
het gebied van technische harmonisatie en normalisatie, ingevoerd in 1985 
en geldend voor alle Europese productrichtlijnen. Dit houdt in dat elke 

richtlijn volgens een gelijke structuur is opgezet, met de bijbehorende 
kenmerken zoals toegelicht in paragraaf Fout!Verwijzingsbron niet 
gevonden..  

Norm Een norm is een document dat eenstemmig (in bijvoorbeeld Europees 
verband) opgesteld en goedgekeurd is. Normen behoren gebaseerd te zijn 

op de gezamenlijke resultaten van wetenschap, techniek en ervaring en 
behoren gericht te zijn op de bevordering van optimale voordelen voor de 
gemeenschap.  

Een norm geeft aan hoe de fabrikant bepaalde eisen van een richtlijn kan 

invullen. De Europese geharmoniseerde normen zijn specifiek opgesteld 
voor de Europese productrichtlijnen; toepassing van deze normen levert dan 
ook het zogenaamde ´vermoeden van overeenstemming´ op.  

Normen zijn in drie types te onderscheiden, zie §Fout!Verwijzingsbron 
niet gevonden.. Een normenlijst voor torenkranen staat in 
§Fout!Verwijzingsbron niet gevonden..  

Overwegingen (of pre-ambules) Inleiding op elke Europese productrichtlijn°. Hierin verwoordt de regelgever 
de noodzaak tot het opstellen van de richtlijn. Per Overweging wordt een 

reden, weegfactor of deelaspect gegeven. De Overwegingen behoren 
formeel niet tot de wettekst, zij geven slechts de achtergronden en 
aanleidingen voor het opstellen van de richtlijn weer.  

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) Verplichting aan de werkgever vanuit de Arbowet art. 5, om alle risico´s voor 
de werknemers vast te leggen. Hierbij moeten de gevaren en 
risicobeperkende maatregelen beschreven worden. In het bijbehorende 

Plan van Aanpak worden de vastgestelde maatregelen vermeld, voorzien 
van een uitvoeringstermijn. Volgens het Arbobesluit, art. 2.5d wordt de RI&E 
vijfjaarlijks herhaald.  

Stichting TCVT (Stichting Certificatie Toezicht 
Verticaal Transport 

Stichting TCVT is de certificatie-instelling, die procedures opstelt voor 
keuringen aan hijs- en hefmaterieel. De stichting is een initiatief van het 
bedrijfsleven ´verticaal transport´ in samenwerking met het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. TCVT treedt op als coördinerend 
platform voor certificatie in de verticaal transportbranche. 

Technisch Constructie Dossier Dossier waarin de fabrikant° aantoont dat zijn product voldoet aan de 

geldende Europese Productrichtlijnen°. Bestanddelen hiervan zijn onder 
andere tekeningen, berekeningen en een lijst met fundamentele eisen° en 
normen° waarmee tijdens het ontwerp rekening is gehouden. Verder 

moeten de preventieve voorzieningen in verband met risico´s beschreven 
zijn. De fabrikant moet dit dossier ter beschikking hebben, om op verzoek 
van de nationale bevoegde instanties inzage te verlenen. Het Technisch 

Constructie Dossier wordt niet met het product meegeleverd, tenzij anders 
overeengekomen.    

Tonmeter Aanduiding voor de capaciteit van een hijskraan, als product van de 

toegestane hijslast (ton) met de maximale uitlading (meter).  

´Verheffing´ Het toepassen van de onderzoeksresultaten, geprojecteerd op een breder 

kader. Het doel hiervan is het aanzetten tot passende adviezen of 
maatregelen voor dit bredere kader, in de lijn van de conclusies van het 
onderzoek.  

NB: deze term wordt uitsluitend binnen de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
gebezigd, en is niet eerder gedefinieerd.  

Verklaring van Overeenstemming Document waarin de fabrikant° verklaart dat zijn levering voldoet aan de 

geldende Europese Productrichtlijnen°. Dit document dient met het product 
meegeleverd te worden (enkele richtlijnen kennen deze verplichting niet). 
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´Vermoeden van oereenstemming´ Veronderstelde overeenstemming met de Fundamentele Eisen° van een 
richtlijn, dat uitsluitend wordt verkregen door toepassing van actuele 

Europese geharmoniseerde normen°. 
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