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1 Samenvatting 
 
Naar aanleiding van klachten van de kraanmachinisten werkzaam bij E.ON  MPP3 Maasvlakte over 
het aantal bijna incidenten door het gebruik van de bovenloopkranen in de UMA, heb ik een 
onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Interviews met de kraanmachinisten geven een 
duidelijk beeld over de kans van het overbelasten van het hijsmateriaal en het beschadigen van de 
turbineonderdelen. 
 
Hiermee heb ik de vraagstelling geformuleerd: op welke manier kan E.ON het gebruik van de 
bovenloopkranen veiliger maken tijdens revisies aan de stoomturbines. Uit de interviews met de 
kraanmachinisten komen drie oorzaken unaniem naar voren, te weten: 
 

1. Vergeten borgbout (machineonderdeel zit nog vast op elkaar) 
2. Niet waterpas hangen van het te hijsen turbineonderdeel 
3. Het blijven “plakken” van het turbineonderdeel 

 
Een groot probleem is dat de kraanmachinisten nergens kunnen aflezen hoeveel last er in de kraan 
hangt. Doordat E.ON met TCVT-gecertificeerde kraanmachinisten werkt, is het gelukkig nog niet 
voorgekomen dat er ongelukken gebeurd zijn. Dit komt omdat TCVT-gecertificeerde 
kraanmachinisten meer onderricht hebben gehad dan iemand met een machine gerichte instructie. 
Door op de bovenloopkranen digitale lastuitlezing te monteren wordt meer controle bereikt over het 
hijsgereedschap en de turbineonderdelen, de kraanmachinist kan door middel van deze oplossing 
zien hoeveel last er in de kraan hangt. Wanneer de kosten van aanschaf en plaatsing van digitale 
lastuitlezing afgezet worden tegen de kosten van een ongeluk of beschadiging van een 
turbineonderdeel, dan is de keus voor deze aanpassing een logische stap. 
 

2 Algemeen E.ON 
 
E.ON is een Duitse energieleverancier met een totaal personeelsbestand van circa 60.000 
werknemers, het is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Het bedrijf levert op dit 
moment voornamelijk energie voortkomend uit gas, steenkool en kernenergie. Door het veranderen 
van de politiek in Duitsland wil E.ON de conventionele energiewinning uiteindelijk in een apart 
bedrijf onderbrengen en met het oog op de toekomst verder gaan in de ontwikkeling van nieuwe 
energiebronnen. 
E.ON onderneemt in o.a. Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Rusland, Scandinavië en 
Spanje. 
 
Sinds 2000 is E.ON actief in Nederland. In dat jaar werd Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) door 
E.ON aangekocht en is de naam veranderd in E.ON Benelux (EBX). Op de Maasvlakte is in het jaar 
2005 gestart met de bouw van een nieuwe kolencentrale ter vervanging van de bestaande eenheden 
1 en 2 onder de werknaam: MPP3 (Maasvlakte Power Plant 3). Deze is inmiddels naast de bestaande 
eenheden afgebouwd en in gebruik genomen. 
 
Voor de bouw van deze kolencentrale is er een bouwteam samengesteld om alle 
bouwwerkzaamheden te begeleiden en te controleren. Voor deze klus is MPP3 OHSAS 18001 
gecertificeerd, waarbij de nadruk vooral heeft gelegen op gezondheid en veiligheid tijdens de 
bouwwerkzaamheden. Er is een HSE-plan geschreven voor de contractor en subcontractors. 
Hierin kan iedereen die werkzaam is op MPP3 alle zaken die voor hen van toepassing zijn op het 
gebied van VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) toepassen. Het HSE-plan is aangevuld met BPI 
(bouwplaats instructies); hierin staan verschillende risicovolle werkzaamheden beschreven en aan 
welke regels men zich dient te houden zoals BPI 05, Kranen en Hijswerkzaamheden. 
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3 Inleiding 
 
Als mede eigenaar van IBNL Coöperatie (Interim bemanning Nederland) ben ik verantwoordelijk voor 
de inhuur van kraanmachinisten werkzaam bij de afbouw van MPP3. IBNL heeft een contract met 
E.ON voor het leveren van kraanmachinisten voor het bedienen van de hijskranen voor de afbouw en 
revisies. 
Gedurende 5 jaar ben ik nauw betrokken geweest met de afbouw van voornamelijk het ketelhuis en 
de turbinehal. Tijdens het proefbedrijf van de centrale zijn er een aantal noodzakelijke revisies 
geweest aan de middendruk-turbine en spat-turbine. Door mijn opleiding (MVK) veiligheidskundige 
hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren op (vooral) het hijsgebied. Ik ben ongeveer 25 
jaar werkzaam als gecertificeerd kraanmachinist in de bouw en industrie en heb daardoor veel te 
maken met veiligheid, om en rond hijskranen. 
 

4 Probleemstelling 
 
Tijdens hijswerkzaamheden met de halkranen is er een veiligheidskundig probleem van technische 
aard aan het licht gekomen.  
Bij MPP3 hebben we een aantal noodzakelijke revisies gehad waarbij is gebleken dat, tijdens het 
hijsen van de turbineonderdelen, diverse keren het hijsgereedschap en de turbinedelen zijn 
overbelast tijdens het uithijsen. 
 Ik zie bij meerdere revisies, ook bij andere energieleveranciers waarbij gebruik word gemaakt van 
een bovenloopkraan dat het een langer lopend probleem is. 
 
Om een beeld te krijgen van hoe vaak dit voorkomt, heb ik door middel van een interview met de 
hijskraanmachinisten het aantal overbelastingen in kaart gebracht.  
Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal hijsincidenten weer. 
 

Overzicht van het aantal overbelastingen per jaar per revisie 

Revisie middendrukturbine 2013 90 % geeft aan het te hijsen object, inclusief 
hijsmateriaal, wel eens te overbelasten 

Revisie middendrukturbine 2014 90 % geeft aan het te hijsen object, inclusief 
hijsmateriaal, wel eens te overbelasten 

Revisie spatturbine 2015 100 % geeft aan het te hijsen object, inclusief 
hijsmateriaal, wel eens te overbelasten 

 

5 Vraagstelling 
 
Op welke manier kan E.ON de bovenloopkraan veiliger maken voor het gebruik van 
hijswerkzaamheden tijdens revisies, zodat het aantal hijs-incidenten, bij voorkeur volledig, maar op 
zijn minst zo veel mogelijk wordt gereduceerd. 
 

6 Situatiebeschrijving E.ON MPP3 
 
6.1 Algemeen 
 
In het UMA-gebouw (turbinehal) zijn twee bovenloopkranen gemonteerd die op rails rijden.  
Een bovenloopkraan is een kraan die gebruikt wordt voor het vervaardigen of samenvoegen van 
zware objecten en bestaat uit een brug die twee hoge rails overbrugt en een hefinrichting heeft die 
zijdelings langs de brug beweegt. De brug kan zich langs de rails verplaatsen. Dit type kraan hangt 
vaak boven in de fabriekshal ter hoogte van het dak (zie bijlage 1: afbeelding van een 
bovenloopkraan). 
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Tijdens revisiewerkzaamheden wordt intensief gebruik gemaakt van bovenloopkranen voor het 
demonteren en monteren van turbineonderdelen. Wanneer een onderdeel in de kraan gehangen 
wordt, komt het regelmatig voor dat het machineonderdeel vast blijft zitten tijdens het omhoog 
hijsen. 
Nader onderzoek, door middel van het interviewen van kraanmachinisten, wijst uit dat daar 
verschillende oorzaken voor zijn, te weten: 
 
1) Een vergeten borgbout. 

 (Turbineonderdelen zijn aan elkaar verbonden door middel van een boutverbinding.) 
2) Het te hijsen turbineonderdeel hangt niet waterpas. 

(Aanslaan van een turbineonderdeel gebeurt meestal met vier aparte hijspunten. Aan twee van 
de vier hijspunten wordt een kettingtakel gehangen met als doel om het te hijsen 
turbineonderdeel eventueel bij te takelen wanneer het werkstuk aan één kant zwaarder is.) 

3) Het blijven 'plakken' van het turbineonderdeel. 
(Door het gebruik van dichting materiaal kunnen de onderdelen op elkaar blijven plakken.) 

 
Doordat de kraanmachinist niet kan zien hoeveel last (kilogram/ton) er tijdens het hijsen in de kraan 
hangt, moet hij afgaan op zijn gevoel. Tijdens revisies is dit elke keer weer een dagelijks terugkomend 
probleem. 
 
6.2  Gebruik van de bovenloopkraan 
 
Wanneer er onderdelen van een stoomturbine gedemonteerd worden, wordt er gebruik gemaakt 
van een bovenloopkraan. Lager-kappen, turbinehuizen en rotoren zijn veel te zwaar om met de hand 
af te nemen, een turbinehuis weegt al gauw 25 Ton of meer. Doordat de onderdelen vaak met 
minimale speling op elkaar zijn gemonteerd (denk aan een 100ste/1000ste mm speling) is het een 
nauwkeurig werk voor de kraanmachinist om de bovenloopkraan precies in het midden boven een 
onderdeel te hangen en zo heel voorzichtig de turbineonderdelen van elkaar af te hijsen (afbeelding 
van het hijsen van een rotor in bijlage 2). 
 
De fabrikant van de turbine verstrekt van alle te hijsen onderdelen een hijsplan met de maten en 
gewichten van de onderdelen (in bijlage 3 een voorbeeld van een hijsplan). 
 
Door eerst het gewicht van het te hijsen onderdeel in de kraan te trekken kun je wanneer je 
langzaam door hijst, het machineonderdeel geleidelijk los zien komen. Wanneer er om 1 van de 3 
redenen genoemd in punt 6.1 het turbineonderdeel niet loskomt, heb je geen antwoord op de vraag 
hoeveel gewicht er nu eigenlijk in de kraan hangt. Het is dan maar raden, als kraanmachinist wil je 
altijd weten hoeveel kg/ton er in de kraan hangt om tijdens het hijsen vroegtijdig te kunnen stoppen 
wanneer je het gewicht van het te hijsen onderdeel hebt bereikt om dan te kijken of het onderdeel 
los komt. 
 
6.3 Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen tijdens het hijsen 
 
Tijdens het uithijsen van een turbine onderdeel worden de volgende veiligheidsmaatregelen in acht 
genomen: 
 

- Machinist stemt het hijsgereedschap af op het te hijsen machineonderdeel (voor een lager -
kap van 2,5 ton kiest men lichter hijsgereedschap dan wanneer er een rotor van 90 ton wordt 
gehesen). 
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- Minimale bezetting van mensen tijdens het uithijsen, in de regel gebeurt dit met maximaal 3 
mensen bij het machineonderdeel (aan elke kant van het machineonderdeel 1 man die aan 
de machinist doorgeeft of het object loskomt). 

- De route van de af te leggen weg van het machineonderdeel wordt afgezet met afzetlint, 
waardoor er geen voorbijgangers of “kijkers” in het hijsgebied kunnen lopen. 

 
6.4 Toepassing van risicoclassificatie/ranking volgens Fine & Kinney 
 
Toepassing van risicoclassificatie/-ranking volgens Fine & Kinney, geeft een verontrustend resultaat. 
Bij deze methode wordt de grootte van het risico, de risicoscore R, berekend als het product van de 
parameters: W (waarschijnlijkheid), B (blootstellingfrequentie) en E (effect). 
 

Waarschijnlijkheid van het 
risico ( W ) 

Blootstellingfrequentie van het 
risico ( B ) 

Effect van het risico ( E ) 

6 – zeer wel mogelijk 6 – geregeld ( dagelijks ) 3 – belangrijk: letsel en verzuim 

 
R = W x B x E  
6 x 6 x 3 = 108 
 
Waarschijnlijkheid van het risico (W) heb ik beoordeeld met een 6 omdat het zeker wel enkele 
malen per jaar tijdens revisies voorkomt dat om 1 van de 3 oorzaken genoemd in punt 6.1 het 
hijsgereedschap of het turbine onderdeel wordt overbelast. 
 
Blootstellingfrequentie van het risico (B) beoordeel ik met een 6 met als motivatie dat tijdens het 
demonteren en monteren van de turbine onderdelen de kraanmachinist elke dag tegen dit risico 
aanloopt. 
 
Effect van het risico (E) heb ik beoordeeld met een 3 omdat, wanneer het hijsgereedschap zou 
breken door het te overbelasten er omstanders geraakt kunnen worden door de hijsbanden of 
kettingen die onder spanning breken. Door getroffen te worden door b.v. een harpsluiting of een 
hijsband zou je redelijkerwijs gewond kunnen raken, letsel met verzuim is niet ondenkbaar. Ik heb 
het dan nog niet over de schade die ontstaat aan het turbine onderdeel die daardoor ook overbelast 
wordt. 
 
De eindscore van 108 geeft aan dat het een belangrijk risico betreft en maatregelen vereist op korte 
termijn. 
      
6.5 Hijskraan 
 
Een hijskraan is een hijswerktuig dat is ingericht en bestemd voor het verplaatsen van vrij hangende 
lasten door middel van een mechanische aandrijving (Artikel 1g Warenwet Besluit Machines). 
 
Op MPP3 zijn in totaal 23 hijskranen gemonteerd. Elke hal heeft een aantal hijskranen in de vorm van 
een bovenloopkraan, een zwenkkraan of een gemotoriseerde  lier langs een hijsbalk of hijsbalken 
waaraan een kettingtakel gemonteerd kan worden (zie bijlage 4: afbeeldingen van deze kranen). 
Het hijsen van lasten varieert van 0,1 ton t/m 300 ton op MPP3. 
Al deze hijskranen  zijn gemonteerd met als voornaamste doel: het monteren en demonteren van 
verschillende machine onderdelen. De kranen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in het 
warenwetbesluit (Artikel 1g Warenwet Besluit Machines en de richtlijn arbeidsmiddelen 
2009/104/EG). 
 



                                                                                                                                                                
 
Eindopdracht  MVK – Veilig werken met bovenloopkranen, M.T. van den Berg (0-MVK-14-01)
  

6 

 

Hijskranen en hefmiddelen moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. In de praktijk betekent dit dat 
ze voorzien moeten zijn van: 
- Een CE-markering (verplichting voor machines na 1995); 
- Een verklaring van overeenstemming (Fabrikantenverklaring, certificaat); 
- Een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal. 

(In de gebruiksaanwijzing moeten ook de instructies voor het onderhoud, de inspectie, keuringen 
en de afkeurmaatstaven opgenomen zijn.) 

 
Onderstaande tabel geeft het aantal hijskranen en hijsbalken weer op MPP3. 
 

Overzicht van het aantal hijskranen per gebouw 

Gebouw UGB 5 hijskranen 

Gebouw UHA 6 hijskranen 

Gebouw UHF 1 hijskraan 

Gebouw UMA 2 hijskranen 

Gebouw URD 1 hijskraan 

Gebouw UVA 3 hijskranen 

Gebouw UVB 1 hijskraan 

Gebouw UFV 4 hijskranen 

Verdeeld over alle aanwezige gebouwen zijn 350 hijsbalken gemonteerd zonder hijslier 

 
 
6.6 Kraanmachinisten 
 
Voor het bedienen van deze hijskranen heeft MPP3 gekozen voor TCVT-gecertificeerde 
hijskraanmachinisten. De keuze voor TCVT-gecertificeerde kraanmachinisten ligt in het feit dat het 
bouwmanagement er alles aan gelegen is om alle verticale verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. TCVT-gecertificeerde machinisten hebben meer onderricht gehad in het vak van 
kraanmachinist dan iemand met een machinegerichte instructie.  
 
Het bedienen van alle geïnstalleerde kranen op MPP3 (bovenloopkranen, zwenkkranen enz.) is niet 
aan een TCVT-certificaat gebonden. Voor het bedienen van deze kranen is een machinegerichte 
instructie voldoende. In de praktijk betekent dit dat wanneer MPP3 als werkgever een dagcursus 
samenstelt over het gebruik van een bovenloopkraan, (machinegerichte instructie) iedereen een 
bovenloopkraan mag bedienen. 
 
Artikel 8 van de Arbowet stelt: De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en 
aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden. Er moet dus een opleiding worden gegeven die ingaat op de in het werk te 
verwachten risico’s. De opleiding voor het bedienen van in dit geval een bovenloopkraan, kan dus 
gegeven worden d.m.v. een interne bedrijfsgerichte cursus. 
 
Als TCVT-gecertificeerd kraanmachinist adviseer ik het bedrijven niet, om wanneer er veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt van bovenloopkranen (denk aan revisies) te kiezen voor iemand die een 
machinegerichte instructie heeft gevolgd voor het bedienen van deze kranen. De scholing van TCVT-
gecertificeerde kraanmachinisten ligt veel hoger dan iemand met een machinegerichte instructie van 
1 dag. Bijna alle TCVT-gecertificeerde kraanmachinisten werken dagelijks beroepsmatig met alle 
soorten hijskranen, het ervaringsniveau ligt vele malen hoger.   
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6.7 Wettelijk vereiste certificaten voor TCVT-gecertificeerde kraanmachinisten 
 
In het Arbobesluit en in de Arboregeling zijn voor het bedienen van een speciale groep hijsmiddelen 
eisen vastgelegd voor persoonscertificatie.  
In het Arbobesluit, onder aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen artikel 7.32, is het bedienen 
van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines vastgelegd. Voor het bedienen van 
torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines op de bouwplaats zijn specifieke 
opleidingseisen vastgesteld. Ook lichtere torenkranen vallen onder deze verplichting wanneer de 
giek zich 20 meter of meer boven de ondersteuning van de kraan bevind. 
Deze opleidingseisen zijn vastgelegd in de Arboregeling, paragraaf 7.3 (lastmoment gelijk of groter 
dan 10 tonmeter, TCVT persoonscertificaat). 
 
Onderstaand schema van de Opleiding Hijs- en hefwerktuigen geeft dit weer: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
Kortgezegd, voor bediening van hijskranen gelijk of zwaarder dan 10 tonmeter op de bouwplaats 
moet je in het bezit zijn van een TCVT-certificaat. Voor het bedienen van een hijskraan buiten een 
bouwplaats bepaald de werkgever een gerichte opleiding (havenkraanmachinisten worden b.v. 
intern door het havenbedrijf opgeleid). 
 
  

Werkzaamheden 

binnen de 

bouwplaats 

Hijskraan groter 

dan 10 tm 

Persoonscertificaat 

TCVT 

Gerichte opleiding 

aangegeven door 

werkgever 

Opleiding  

Hijs- en 

hefwerktuigen 

Gerichte opleiding 

aangegeven door 

werkgever 

Hijskraan kleiner 

dan 10 tm 
Geen hijskraan 

Gerichte opleiding 

aangegeven door 

werkgever 

Werkzaamheden 

buiten de 

bouwplaats 
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6.8 Hijs- en hefmiddelen 

Voor hijswerkzaamheden op MPP3 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kettingtakels, eindeloze 
stroppen, oogbouten, H-sluitingen en D-sluitingen.  
 
                                                                                                                                                                  

 
   Kettingtakel                                  Eindeloze strop                                     Oog bout 
 

                   
                 H-sluiting                                        D-sluiting 
 

Voor al deze hijsgereedschappen geldt de voorwaarde dat ze een duidelijk opschrift bevatten van: 
- De werklast (WLL, Working load limit); 
- Het registratienummer; 
- De datum van laatste beproeving (maand en jaar); 
- Een certificaat met EG-verklaring van overeenstemming bij elk stuk hijsgereedschap. 
 
Alle hijsgereedschappen moeten door de kraanmachinist vooraf bij inzet visueel gecontroleerd 
worden. De hijsgereedschappen moeten ook jaarlijks gekeurd worden door een deskundige die 
kennis heeft van gebruiksaspecten en afkeurmaatstaven; eindeloze stroppen bij voorkeur 
halfjaarlijks.  
 
6.9 Samenstellen van het hijsgereedschap voor het hijsen van turbineonderdelen 
 
Doorgaans worden bij het hijsen van bijvoorbeeld een lager-kap van 2 ton het volgende gebruikt:  
2 eindeloze stroppen met gelijke lengte van 2 ton, 2 kortere eindeloze stroppen van 2 ton en 2 
kettingtakels van 2 ton (zie bijlage 5). 
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De eindeloze stroppen van gelijke lengte worden aan 1 kant van de lager-kap verbonden met een  
H-sluiting of D-sluiting; de kortere eindeloze stroppen worden verlengd met een kettingtakel en 
vastgemaakt door middel van een H- of D-sluiting aan de andere kant van de lager-kap (zie bijlage 3) 
Door dit samenstel wordt een 4-sprong verkregen en wanneer de hoek niet groter is dan 45 graden, 
geldt de volgende rekensom:  
 
Eindeloze stroppen zijn er 4 van 2 ton, 2000 kg X factor 2,1 = 4200 kg  
-Werklast hijsgereedschap x belasting factor  = massa van de te hijsen last 
-Massa van de te hijsen last : belasting factor = werklast hijsgereedschap 
  
De bovenloopkraan kan dus 4200 kg (4,2 ton) trekken aan de samengestelde stroppen.  
Wanneer de lager-kap vastzit met bijvoorbeeld een 'vergeten' bout en de kraanmachinist bemerkt dit 
niet, dan zou deze door kunnen hijsen totdat het hijsgereedschap breekt. Met een bovenloopkraan 
met een hijsvermogen van 300 ton, betekent dit dat een ongeluk zo is gebeurd 
 
Welk type hijsgereedschap er gekozen wordt is dus afhankelijk van het te hijsen object, wanneer je 
eindeloze stroppen van 100 ton p/stuk zou kiezen om een lager-kap van 2 ton te hijsen, krijg je 
problemen met het aanslaan van de last. De hijspunten van een 2 tons lager-kap zijn kleiner 
uitgevoerd dan b.v. een turbinehuis van 90 ton. Eindeloze stroppen en harp-sluitingen van 100 Ton 
krijg je niet verbonden met een 2 tons lager-kap. Hoe zwaarder de last, hoe zwaarder het 
hijsgereedschap uitgevoerd is. 
 

7 Digitale lastuitlezing  
 
7.1 Wat is digitale lastuitlezing? 
 
Digitale lastuitlezing is niets anders dan een groot digitaal scherm gemonteerd op een voor de 
kraanmachinist zichtbare plaats aan de bovenloopkraan (denk aan een groot computer of televisie 
scherm). Wanneer er een digitale lastuitlezing aan de bovenloopkraan gemonteerd wordt, kan de 
kraanmachinist aflezen hoeveel kg/ton er in de hijskraan hangt (zie bijlage 6). Tijdens het 
straktrekken van de stroppen en langzaam gewicht in de hijskraan te trekken, kan de kraanmachinist 
aflezen hoeveel gewicht hij nu daadwerkelijk in de kraan heeft hangen. Wanneer het gewicht van het 
te hijsen object bereikt is, kan de kraanmachinist tijdig stoppen met hijsen.  
Het is een extra veiligheid om overbelasting te voorkomen.  
 
7.2  Toepassing van de arbeid hygiënische strategie 
 
Het werken aan verbetering van arbeidsomstandigheden kan op vele manieren. Een belangrijk 
principe voor de uitvoering van het arbobeleid is het toepassen van de arbeid hygiënisch strategie. 
De term arbeid hygiënische strategie is door de wetgever geïntroduceerd voor de gewenste volgorde 
van verbeteringsmaatregelen (beheersmaatregelen). Dit is vastgelegd in artikel 3, paragraaf 1, lid b 
van de arbeidsomstandighedenwet. Deze vorm van bronaanpak onderscheid 4 niveaus van 
beschermingsmaatregelen:  
 

1. Het gevaar aanpakken bij de bron, door het monteren van digitale lastuitlezing reduceer 
je het gevaar van het niet kunnen zien hoeveel last er in de kraan hangt, zodat je het risico 
van het overbelasten en/of breken van het hijsgereedschap en het beschadigen van de te 
hijsen last enorm verminderd. 

 
2. Collectieve maatregelen (technisch), de hijskraan omkasten is technisch niet mogelijk, het 

gevaar van overbelasten wordt op deze wijze dus niet verminderd.     
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3. Individuele maatregelen (organisatorisch), het gevaar van het overbelasten word ook niet 
weggenomen door de mensen minder bloot te stellen aan deze hijsklussen. Wel is het heel 
belangrijk om met een minimale bezetting van mensen te werken tijdens het uithijsen van 
de machine onderdelen, dit wordt bereikt door van te voren af te stemmen wie er 
aanwezig zijn tijdens het hijsen en het hijsgebied af te zetten, zodat omstanders kunnen 
zien dat dit afgezette gebied niet betreden mag worden. 

 

4. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (als laatste redmiddel), het dragen van 
PBM’s is altijd verplicht op MPP3. Draagplicht geld voor helm, veiligheidsbril, 
brandwerende reflecterende kleding, handschoenen en veiligheidsschoenen.  

 
Dus door een relatief eenvoudige technische aanpassing aan de bovenloopkraan wordt het risico 
enorm gereduceerd. Om die reden heb ik een offerte opgevraagd bij de leverancier (Konecranes) 
voor aanschaf en installatie van digitale lastuitlezing (zie bijlage 7). 
 
7.3 Definitie stand der techniek 
 
De risico’s van bestaande machines dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Als onderdeel van de 
Risico Inventarisatie en Evaluatie zal daarom moeten worden bekeken of er nog maatregelen nodig 
en mogelijk zijn.  
Technologische ontwikkelingen zorgen gelukkig vaak voor nieuwe oplossingen voor bestaande 
problemen. Het is daarom goed mogelijk dat er op dit moment nog geen oplossing is voor een 
bepaald risico, maar in een later stadium wel.  
Zodra een oplossing algemeen wordt toegepast wordt dit gezien als de 'stand der techniek' en dat 
betekent dat je die oplossing redelijkerwijs kan toepassen.  
 
Ik moet hier wel bijzeggen dat onze wetgever achterloopt met regelgeving op het gebied van 
technologische ontwikkelingen. Het verbeteren en veiliger maken van machines gaat in een razend 
tempo en de wet zou op deze manier continue veranderingen moeten doorvoeren, het verbaast mij 
echter wel dat deze simpele toepassing nog niet verplicht wordt gesteld bij de bouw van met name 
bovenloopkranen, veel bedrijven laten digitale lastuitlezingen door kraanleveranciers plaatsen. 
Mobiele kranen zijn standaard uitgerust met digitale lastuitlezing, ook bij torenkranen zie je deze 
toepassing steeds meer. 
 

8 Conclusie 

Uit interviews met kraanmachinisten, werkzaam bij MPP3, is gebleken dat bij het gebruik van met 
name de halkranen in het UMA-gebouw tijdens revisies van de turbine bijna dagelijks hijs-incidenten  
plaatsvinden door verschillende oorzaken, namelijk: 
 
- Een vergeten borgbout. 
- Het te hijsen turbineonderdeel hangt niet waterpas. 
- Het blijven 'plakken' van het turbineonderdeel. 
 
Na toepassing van risicoclassificatie/-ranking volgens Fine & Kinny komt de eindscore op 108 uit, dit 
hout in dat het een belangrijk risico betreft en maatregelen op korte termijn nootzakelijk zijn. 
 
Rondgang op MPP3 langs alle kranen laat dit risico eigenlijk alleen zien bij de bovenloopkranen in het 
UMA-gebouw. Reden hiervoor is dat de bovenloopkranen de stoomturbine en spatturbine op de 
plaats demonteren. De kraan hangt boven de turbine en hijst de turbineonderdelen stuk voor stuk 
van de machine af. 
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Andere kranen op MPP3 worden gebruikt om machineonderdelen in een hijs gat naar beneden te 
laten zakken voor onder andere transport. Deze kranen worden niet direct gebruikt voor het 
demonteren van een machine.  
Door digitale lastuitlezing op de bovenloopkranen te monteren, wordt het risico van overbelasting 
van het hijsgereedschap en beschadiging van de turbineonderdelen fors gereduceerd. De 
kraanmachinist krijgt door middel van deze technische aanpassing meer controle over het te hijsen 
machineonderdeel. Hij krijgt een borging voor het veilig belasten van het hijsgereedschap en het 
turbineonderdeel. 
 

9 Aanbeveling 
 
9.1 Monteren van digitale lastuitlezing 
 
Door een relatief eenvoudige technische aanpassing aan de bovenloopkranen wordt het risico van 
overbelasting van het hijsgereedschap en beschadiging van het te hijsen machineonderdeel fors 
gereduceerd. Het monteren van digitale lastuitlezing is voor het gebruik van de bovenloopkranen in 
het UMA-gebouw de oplossing om een toch al risicovolle handeling te reduceren tot een 
aanvaardbaar niveau.  
 
9.2 Kosten-baten 
 
Ik heb een offerte opgevraagd bij konecranes in Rotterdam voor de aanschaf en installatie van 
digitale lastuitlezing. De kosten bedragen € 9800,- per bovenloopkraan. 
 
Ik adviseer om beide bovenloopkranen in het UMA-gebouw te voorzien van digitale lastuitlezing. De 
investering is een fractie (tussen 0,2 en 8 %) van de kosten die gepaard gaan bij het zich 
daadwerkelijk voordoen van een risico bij hijswerkzaamheden zonder digitale lastuitlezing.   
Hieronder een toelichting van deze kosten: 
 
Kosten digitale lastuitlezing :  
2 bovenloopkranen x € 9800,- = € 19.600,-  
Kosten die gepaard gaan bij het zich voordoen van een risico zonder digitale lastuitlezing: 
- Een kapot getrokken lager-kap : € 250.000,- 
- Stilstand door een ongeluk veroorzaakt door stuktrekken : € 1.000.000,- per dag 
- Dodelijk ongeval / imagoschade : € 10.000.000,- 
 
9.3 Overname MPP3 door EBX 
 
Nu het bouwproject klaar is wordt MPP3 overgedragen aan EBX, dit betekend dat EBX alle zaken op 
technisch (onderhoud) en HSE-gebied langzaam aan het overnemen is. Voor mij betekende dit dat ik 
mijn advies voor aanschaf en plaatsing van digitale lastuitlezing bij het hoofd van de 
onderhoudsafdeling van EBX neer kon leggen. Na het lezen van mijn rapport heeft men besloten om 
over te gaan op aanschaf en plaatsing van digitale lastuitlezing.  
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Bijlage 1 : afbeelding van bovenloopkraan 

 

 

Bovenloopkraan in het UMA gebouw ( boven spat- turbine ) 

 

 

Bovenloopkraan in het UMA gebouw ( boven stoom- turbine ) 
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Bijlage 2 : Afbeelding van het hijsen van een rotor 
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Bijlage 3 : hijsplan 
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Bijlage 4 : Afbeeldingen van diverse soorten hijskranen op MPP3 

Hijslier gemonteerd aan een hijsbalk 

 
 

Zwenk/Kolom kraan 
 

 
 

Hijsbalk 
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Bijlage 5 : samengesteld hijsgereedschap 

  Samenstellen van het hijsgereedschap 
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Bijlage 6 : digitale lastuitlezing gemonteerd aan een bovenloopkraan  

 

 
Digitale lastuitlezing per lier ( 4 lieren apart ) 

 

 
Digitale lastuitlezing toegepast voor 1 lierwerk 
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Bijlage 7 : 

Offerte Konecranes 
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