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HER Opleidingen bv 

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) mag niets uit deze 
publicatie worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 
 
De inhoud van deze bundel is uitsluitend bestemd voor studiedoeleinden. 
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INLEIDING 
 
 
In veel fabriekshallen en assemblageafdelingen worden bovenloopkranen en portaalkranen ingezet om de 
werkzaamheden eenvoudiger te maken. 
 
Dit lesboek gaat dan ook over het veilig werken met de bovenloopkraan, veilig hijsen en aanslaan van lasten. 
 
Jaren geleden moest men met veel personen onnodig zware lasten handmatig hijsen. De bovenloopkraan is 
daarvoor in de plaats gekomen; er zijn tegenwoordig verschillende uitvoeringen. Recente veranderingen 
in de Arbowet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. De 
werkgever moet ervoor zorgen dat medewerkers die bovenloopkranen bedienen specifieke deskundigheid 
bezitten. De medewerkers moeten met een bovenloopkraan goed en veilig kunnen werken. Dit kan 
worden aangetoond door een opleiding die gevolgd is; zowel theorie als praktijk. 
 
Onnodige schades 
In Nederland worden bij veel bedrijven bovenloopkranen gebruikt. Veel personen maken hier gebruik van 
zonder enige kennis en/of ervaring en er zonder bij na te denken. Door dit te doen kunnen er onnodige 
schades ontstaan waarbij er schade kan ontstaan aan materialen en goederen. Helaas komt het ook vaak voor 
dat personen betrokken worden waardoor er lichamelijk letsel ontstaat zelfs met dodelijke afloop.  
 
Doel van de training 
Het is daarom ook ons doel om de deelnemers bewust te maken van de veiligheid en op de werkplek meer 
inzicht te verkrijgen. Bij het positief afronden van deze training zullen de deelnemers een certificaat 
ontvangen. 
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Hoofdstuk 1 de ARBO-wet 
 
1.1 Arbeidsomstandighedenwet 
De Arbo-wet of voluit Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel te zorgen voor een acceptabel niveau van 
veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt om het werk 
zodanig te organiseren dat het niet alleen gezond is, maar ook veilig is en dat de werknemers zich er prettig bij 
voelen (of in ieder geval zo prettig mogelijk).De Arbo-wet regelt 
wat de werkgever en de werknemers moeten doen om te zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden in hun bedrijf.  
 
Tevens dringt de Arbo-wet aan op voortdurende verbeteringen 
van de arbeidsomstandigheden. Het samenwerken is daarbij heel 
belangrijk. Het zorgen voor arbeidsomstandigheden moet 
onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid. Het geheel voorkomt 
ongevallen. 
 
De Arbo-wet bepaalt ook dat zowel de werkgever als de 
werknemer boetes kunnen krijgen wanneer ze deze wet 
overtreden en dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor degevolgen van deze overtredingen! (Economisch delict) 
 
Het is dus belangrijk dat jij weet wat er in de Arbo-wet staat. Hoe 
weet je anders wat je wel en niet mag doen. Om de Arbo-wet 
goed te begrijpen gaan we eerst naar de geschiedenis van de 
Arbo-wet kijken. 
 
1.2 De geschiedenis van de Arbo-wet 
Het heeft lang geduurd voordat de Nederlandse overheid zich bemoeide met de arbeidsomstandigheden. 
Arbeidsomstandigheden werden gezien als een zaak tussen werkgever en werknemer. 
Sommige werkgevers hebben hier lange tijd ernstig misbruik van gemaakt.Zij lieten hun werknemers hard en lang 
werken voor weinig geld. 
Aan het eind van de negentiende eeuw werkten zelfs kleine kinderen in gevaarlijke en ongezonde fabrieken.  
Vaak moesten ze voor een hongerloon 14 uur per dag werken. 

 
Het kinderwetje van Van Hout moest hier in 1874 een einde aan 
maken. 
Het idee was goed, maar de uitvoering niet, want er was geen controle 
op. In 1919 kwam daar verandering in. Toen werd de Arbeidswet 
ingevoerd en een jaar later werd de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) 
ingesteld met drie inspecteurs. Naast het verbod op kinderarbeid 
werden er in de Arbeidswet de werk- en rusttijden geregeld. 
Tegenwoordig staan deze regels in de Arbeidstijdenwet. In 1934 werd 
de Veiligheidswet in het leven geroepen. Deze wet gold met name 
voor fabrieken,werkplaatsen, land- en tuinbouw en de binnenvaart. Er 
werden regels in vastgelegd voor de omstandigheden waaronder 
gewerkt mocht worden. De veiligheidswet regelde zaken die te maken 
hadden met veiligheid, gezondheid en hygiëne. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1981 is in de plaats van 
de Veiligheidswet gekomen.  
De voorschriften uit de huidige Arbo-wet hebben betrekking op de 

rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. 
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1.3 De Arbo-wet (algemeen) 
De Arbo-wet bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij 
het werk die slechts globaal zijn beschreven. De voorschriften van de 
Arbo-wet worden dan ook verder uitgewerkt in het Arbo-besluit.  
Waar nodig worden technische details en zeer specifieke voorschriften 
verder uitgewerkt in de Arbo-regeling.  
 
De Arbo-wet wordt daarom ook wel een Raamwet genoemd. Dit betekent 
dat het slechts de algemene regels vermeldt. Om de precieze regeling te 
weten moet je `verder`kijken en kom je dus bij het Arbo-besluit en de 
Arboregelingen terecht. Juist omdat al deze wetboeken erg ingewikkeld 
zijn, had het ministerie enkele publicaties bladen (P-bladen) ontwikkeld 
die in begrijpelijke taal vertelden wat er precies moest gebeuren.  
De ontwikkelde P-bladen zijn echter een mengelmoes van wetten en 
regels en een “eigen” interpretatie hiervan. Dit had tot gevolg dat het erg 
onduidelijk was of iets nu wel of niet verplicht was. 
 
Daarom zijn de P-bladen vervangen door Arbo-beleidsregels.  
De Arbo-beleidsregels zijn bedoeld om een praktische invulling van de 
Arbowetgeving te geven. 
Tenslotte bestaan er Arbo informatiebladen (Al-bladen). Al-bladen vormen 
voorlichtingsmateriaal. Ze mogen daarom ook niet als wetboek worden 
aangemerkt. 
 
Voorbeelden zijn: 
• Al-1 Arbo- en verzuimbeleid 
• Al-3 Asbest 
• Al-4 Lawaai op de arbeidsplaats 
• Al-5 Besloten ruimten 
• Al-6 Kankerverwekkende stoffen en processen 
• Al-11 Afschermingen en beveiligingen van machines 
• Al-14 Bedrijfsruimten, inrichting, transport en opslag 
• Al-15 Veilig werken op daken 
• Al-16 Beveiligingen van wand- en vloeropeningen 
• Al-17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen 
• Al-19 Verfverwerking 
 
Verbeteren van arbeidsomstandigheden kan dusgeld opleveren. Je kan het zien als een investering. 
Hoe kan je verbeteringen zien? 
• Andere machines of installaties; 
• Een andere indeling van de werkplek; 
• Verbetering van de werkomgeving – vb: minder stof, minder lawaai, minder tocht. 
 
Deze verbetering van de arbeidsomstandighedenzal ook de kwaliteit van 
het product of de dienstverleningten goede komen. Je hebt 
waarschijnlijkveel meer zorg voor het product, als je in een 
prettigeomgeving werkt. Bijvoorbeeld in een minderlawaaiige omgeving 
is een betere concentratie ophet werk mogelijk; je maakt dan minder 
fouten. 
 
Dat is ook het geval als de machines waarmee je werkt, veilig zijn. Je kunt 
jouw aandacht dan bijhet werk houden in plaats van steeds op die 

http://www.nrclux.nl/9789012580755-Arbo-Informatie-50-communiceren-over-risico-s-J--Bus-W-Zwaard-E-van-der-Stegen/nl/product/165752/
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onveilige machine te moeten letten. Zorgen voor goedearbeidsomstandigheden is dus investeren in mensen. 
Je gaat dan met plezier naar het werk en levertdus meer kwaliteit. Daar wordt iedereen beter van. 
 
1.4. Tijd is geld 
Wanneer de arbeidsomstandigheden op het werk slecht zijn, dan kost dit het bedrijf veel geld. Als een collega 
ziek word doorzijn/haar werkzaamheden, moet het loon toch 
betaaldworden door de werkgever. Collega's moeten de werkzaamheden 
van de uitgevallen werknemer vaak gewoon overnemen. 
 
Een vervangende collega moet eerst worden ingewerkt.  
Je begrijpt dat kost tijd en dus geld! 
 
Door ongevallen kunnen andere werknemers uitvallen, en wanneer er 
ongevallen plaatsvinden is dit nadelig voor; 
• De slachtoffers; 
• Collega`s, maar ook 
• Arbeidsproductie staat stil; 
• Naamsbekendheid kan negatief beïnvloed worden. 
 
Na een ongeval zal de werkvloer eventueel opnieuw geïnspecteerd moeten worden, machines en installaties  
zullen nagekeken moeten worden. 
Kortom, het hebben van een ongeval kost veel tijd en geld. 
 

 
1.5 Het VCA-certificaat 
Het VCA-certificaat is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoet. Om in aanmerking te komen voor een certificaat mogen er binnen 
een bedrijf niet te veel ongevallen gebeuren. Gebeuren er na het behalen van het certificaat 
te veel ongevallen, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Veel bedrijven en 
instellingen eisen van hun (onder-) aannemer dat zij over het VCA-certificaat beschikken om 
werkzaamheden voor hen uit te voeren. 
Verder moet een bedrijf aan bepaalde vragen voldoen om in aanmerking te komen voor 
een VCA-certificaat. 
 

Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: 
 

• Heeft het bedrijf een beleidsverklaring m.b.t. Veiligheid Welzijn en Milieu? 
• Zijn de VGM-risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd? 
• Vindt vaststelling plaats van vakopleidingseisen m.b.t. werknemers (eigen en van  

derden), vóór tewerkstelling? 

• Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting bij in diensttreding? 

• Hebben alle operationele medewerkers een veiligheidsopleiding gevolgd? 

• Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? 

• Worden VGM-bijeenkomsten (toolboxmeetings) gehouden met het operationeel 

• personeel (incl. derden)? 

• Ligt vast welke werknemers een periodiek gezondheidskundig onderzoek moeten  
ondergaan? 

• Bestaat er een systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen? 

• Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen? 
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1.6 Het begin ven goede arbeidsomstandighedenwet: de RI&E 
Willen we de arbeidsomstandigheden verbeteren dan zullen we eerst moeten weten welke risico’s tijdens de 
arbeid bestaan of kunnen ontstaan. De veiligheid van een bedrijf begint dus dan ook bij een goed RI&E. 
 
Vanaf 1 januari 1994 zijn alle werkgevers dan ook verplicht om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Dit wordt 
ook wel de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (of kortweg: RI&E) genoemd. 
De werkgever mag deze risico-inventarisatie en -evaluatie zelf doen maar hij moet zich hierbij wel laten 
ondersteunen door een deskundige. 
 

 
Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, moet de werkgever samen met de werknemers (of een afvaardiging 
daarvan) bekijken hoe deze risico’s verholpen kunnen worden. Het resultaat van deze bespreking moet 
schriftelijk worden vastgelegd en wordt het plan van aanpak genoemd. 
 
De maatregelen in het plan van aanpak moeten zoveel mogelijk gericht zijn op het voorkómen van risico’s. Pas 
als dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichting 
en instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Om er zeker van te zijn dat alle risico’s zijn meegenomen en dat de werkgever een goed plan van aanpak heeft 
gemaakt, moet de Risico-Inventarisatie en -evaluatie samen met het plan van aanpak door een deskundige 
gecontroleerd worden. Pas wanneer deze tevreden is, heeft de werkgever aan zijn verplichtingen voor wat 
betreft de RI&E voldaan. 
 
Bovendien moet het plan van aanpak jaarlijks geëvalueerd worden op volledigheid en actualiteit en zonodig 
bijgesteld worden. Elke drie jaar volgt dan ook een update of bijwerking van de RI&E. 
Eigenlijk begint het verhaal nu pas, want nu moet het plan van aanpak uitgevoerd gaan worden. 
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1.7 Verplichtingen van de werkgever 
Onder het begrip werkgever verstaan we iedereen die arbeid voor zich laat verrichten. Ook wanneer het gaat 
om onbetaald werk, zoals stagewerk en vrijwilligerswerk. De werkgever is verplicht om: 

• de werkzaamheden zo in te richten dat deze geen nadelige 
invloed mogen uitoefenen op de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers; 

• gevaren te bestrijden aan de bron, dat wil zeggen de gevaren 
zoveel mogelijk voorkomen; 

• gevaarlijke machines te vervangen door veilige machines; 

• te zorgen voor voldoende vluchtwegen; 

• te zorgen voor een gebruikersvriendelijke (ergonomische) 
werkplek; 

• werkmethoden aan te passen aan de mogelijkheden van het 
personeel; 

• werknemers te informeren over het resultaat van hun werk; 

• werknemers te instrueren over de uit te voeren werkzaamheden 
en de daaraan verbonden risico’s; bedrijfshulpverleners 

• te zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners bij calamiteiten en ongevallen; 

• te zorgen voor afwisselend werk, want monotoon werk moet vermeden worden; 

• het werk zodanig in te richten dat contact tussen collega’s mogelijk is; 

• derden (bijv. bezoekers) te beschermen; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te verstrekken; 

• ernstige ongevallen (of blijvend letsel) te melden bij de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW); 

• de werknemers hierbij te betrekken en met hen samen te werken; 

• het voorkomen en beperken van ziekte bij werknemers (ziekteverzuimbeleid); 

• bescherming tegen seksuele intimidatie, tegen agressie en geweld; 

• registeren van ongevallen en incidenten. 
 
1.8 Verplichtingen van de werknemer 
De Arbo-wet schrijft niet alleen verplichtingen voor aan de werkgever maar ook de werknemer heeft 
verplichtingen: 

• het is verboden jezelf of iemand anders in gevaar te brengen; 

• machines, gereedschappen, materiaal en gevaarlijke stoffen op de 
juiste wijze gebruiken; 

• beveiligingen op machines moeten werken en mogen nooit 
verwijderd of “overbrugd” worden; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en 
onderhouden; 

• je moet actief meewerken aan voorlichting en onderricht; 

• gevaarlijke situaties moeten aan de direct leidinggevende worden 
gemeld; 

• je moet meewerken aan onderzoek van Arbo-deskundigen; 

• samenwerken met werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden; 

• gevaren voor veiligheid en gezondheid direct aan de leidinggevende melden. 
 
Alle rechten en plichten worden dan ook uitgebreid beschreven in het ARBO-Besluit. Ook de bijbehorende, en 
reeds eerder besproken ARBO informatie bladen beschrijven deze zaken. 
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1.9 Rechten van de werknemer 
 
Naast een aantal verplichtingen heeft de werknemer ook bepaal- de rechten.  
Bijvoorbeeld het recht op werkonderbreking. 
 
De Arbo-wet bepaalt dat een werknemer de 
bevoegdheid krijgt het werk te onderbreken, 
indien naar zijn redelijk oordeel acuut, ernstig 
gevaar bestaat voor personen. Dit gevaar moet zo 
dreigend zijn dat niet gewacht kan worden tot de 
Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) ingrijpt. De 
werkonderbreking moet wel onmiddellijk aan de 
bedrijfsleiding of werkgever gemeld worden. Er is 
dan ook recht op doorbetaling van het salaris. 
 
Wanneer er tussen de werkgever en werknemers 
overeenstemming is bereikt over de reden van de 
werkonderbreking en de te nemen acties, dan 
hoeft de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) niet op 
de hoogte gesteld te worden. 
 
Dit gebeurt alleen als er binnen het bedrijf onenigheid is over de ernst van het gevaar.  
 
De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) kan dan worden gevraagd om de situatie te beoordelen. 
Er zijn dan twee mogelijkheden: 
1. De werkonderbreking moet voortduren. 
2. Er moet weer gewerkt worden. 
 
In het eerste geval kan de werkgever dan een boete krijgen. Eventueel kan de Arbeidsinspectie (Inspectie 
SZW) ook voorwaarden bepalen waaronder gewerkt mag worden. 
Het onderbreken van het werk gaat natuurlijk wel erg ver. Zover zal het niet vaak komen. Maar wat als het 
gevaar minder ernstig is? Laten we nog eens kijken 
naar het voorbeeld waar we mee begonnen. De 
werkgever vraagt je werkzaamheden op hoogte uit te 
voeren, terwijl er beneden mensen werken of lopen 
(bijvoorbeeld werkzaamheden aan de overkapping van 
een drukke winkelstraat). 
 
Wanneer de werkgever jou de opdracht geeft iets 
gevaarlijks te doen wat tegen de wet ingaat, dan heb jij 
het recht en zelfs de plicht om het te stoppen. Sterker 
nog, doe je dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit en 
kun je aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen 
hiervan!  
Een overtreding van de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling is een strafbaar feit, waarop de Wet 
op de Economische Delicten (WED) van toepassing is. Aansprakelijk gesteld kunnen worden: 

• de werkgever; 

• degene die opdracht gaf tot het strafbare feit; 

• degene die feitelijk leiding gaf aan de verboden handeling; 

• de werknemer; 

• derden. 
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De boete die opgelegd kan worden, is afhankelijk van: de aard van de overtreding, wie de overtreding pleegt, 
is er een waarschuwing aan vooraf gegaan en/of is de overtreding al eerder gepleegd. 
De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) heeft voor een groot aantal overtredingen normbedragen vastgesteld. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden: 
Werkgever 
geen RI&E € 450,- 
geen voorlichting & onderricht € 2.250,- 
niet melden ernstig ongeval € 2.250,- 
geen toezicht jeugdige werknemers € 450,- 
niet voldoende BHV-ers € 900,- 
 niet voorkomen valgevaar € 4.500,- 
blootstelling aan asbest € 270,- 
geen of onjuiste PBM’s € 900,- 
 
Werknemer 
overbruggen beveiligingen € 225,- 
niet meewerken aan voorlichting & onderricht € 900,- 
bouwlift gebruiken voor personenvervoer € 450,- 
niet dragen PBM € 225,- 
Ongecertificeerd gebruik hefvoertuig € 2.250,- 
 

1.10 De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) 
Aan het begin van deze les hebben we gezien dat de Kinderwet van Van 
Houten niet goed werkte. Dat kwam omdat er geen toezicht was op de 
naleving van deze wet. De  Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) is een instelling 

die toezicht  houdt op de naleving van de Arbo-wet. We zijn in deze les al een aantal taken van de 
Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) tegen gekomen. Tevens controleert men de naleving van de Arbo-wet en de 
Arbeidstijdenwet. 
De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) heeft de volgende rechten bij onderzoek naar oorzaken van een ongeval 
en controles: 

• beproevingen en metingen doen; 

• foto’s en tekeningen maken; 

• monsters nemen; 

• voorwerpen of onderdelen meenemen voor onderzoek. 
 
Als een ambtenaar van de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) langs komt moeten de medewerkers en de 
chef (werknemers en werkgevers) alle medewerking verlenen. Men moet alle informatie geven waar 
ze om vragen.  
 
De werkgever en de werknemers zijn verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang zijn 
voor het onderzoek. De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) heeft het recht om iedere ruimte waar gewerkt 
wordt te betreden en daar onderzoek te doen. 
Natuurlijk heeft de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) hierbij een geheimhoudingsplicht. 
Anders zouden ze bedrijfsgeheimen door kunnen spelen aan een concurrent! 
Om naleving van de wet te waarborgen, kan de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) de navolgende maatregelen 
nemen: 

• een eis tot naleving stellen; 

• het werk stil laten leggen; 

• een boete opleggen; 

• een proces verbaal opmaken. 
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Niet naleven van de wet wordt gezien als een economisch delict, waarbij boetes kunnen worden opgelegd. 
Sinds 1 november 1999 kunnen deze boetes door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) zelf worden opgelegd, 
dit wordt ook wel het “lik op stuk beleid” genoemd. Ook u dient bij een stillegging de aanwijzingen en 
maatregelen op te volgen. 
De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) kan behalve naar aanleiding van klachten, ongevallen of 
vergunningsaanvragen ook op eigen initiatief inspecties uitvoeren. 
 
Een Arbodienst 
Een Arbodienst is een deskundige dienst op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). 
 

 
 
Elk bedrijf hoort aangesloten te zijn bij een externe gecertificeerde Arbodienst, of een eigen interne 
gecertificeerde Arbodienst te hebben. 
 
Taken van een Arbodienst kunnen zijn: 

• aanbevelingen doen op het gebied van veilig werken; 

• ondersteunen bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak; 

• verrichten van een functiegericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO); 

• houden van een arbeidsomstandigheden spreekuur; 

• begeleiden van het ziekteverzuim. 
 
Arbo-diensten hebben dus een adviserende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, terwijl de 
Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) een controlerende taak heeft. 
 
De Mijnwet, besluit continentaal plat 
De Arbo-wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. 
Sinds 1 september 1999 is de Arbo-wet mede van toepassing op arbeid verricht bij een verkennings- of 
opsporingsonderzoek of bij het winnen van delfstoffen als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat  (art. 2, lid 
a Arbo-wet). 
 
Welzijn 
Bij het begrip welzijn gaat het over de inhoud en de 
organisatievan het werk. Bevordering van het welzijn 
gebeurt bijvoorbeelddoor er voor te zorgen dat je leert van 
je werk. Op die manierbevordert het werk de 
vakbekwaamheid.Als je bijvoorbeeld zelf kunt bepalen met 
welke taak je begint,verrijkt dat je werk en vermindert dat 
stress. Ook is het belangrijkdat je duidelijke informatie 
krijgt over het doel en resultaat 
van je werk. Want als je niet weet of je het werk goed 
doet, kanje niet leren van je werk. Als je weet wat je 
bijdrage is aan hetbedrijfsresultaat werk je ook prettiger. 
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Hoofdstuk 2 Wetgeving 
 

Inleiding 
Het werken met een bovenloopkraan kan gevaarlijke 
situaties opleveren. Toch gaat het vaak net goed. 

 

Op welke plekken kom je een bovenloopkraan 
tegen? 
Veel productiebedrijven maken gebruik van een 
bovenloopkraan, maar ook machinefabrieken, ook in 
transportbedrijven kom je ze tegen. 
 
Er zijn verschillende hulpmiddelen die we tegenkomen 
voor de bovenloopkraan 

• Magneet klemmen; 
• Grijpers; 
• Haken. 

 
Er wordt van de werknemer verwacht voldoende kennis, 

inzicht en vaardigheden te hebben wanneer deze de bovenloopkraan bedient, en de regels worden steeds 
strenger. De overheid stelt regels op in de Arbowet. 
 
In de Arbowet- en regelgeving zijn de volgende zaken 
bepaald: 
 
De werkgever is verplicht zorg te dragen, dat de 
werknemers voldoende zijn geïnformeerd en getraind. 
Via deze manier is de veiligheid en gezondheid, die 
centraal staan tijdens het werk voldoende is 
gegarandeerd. 
 
Naast de algemene veiligheid zijn zaken als stabiliteit, 
belastbaarheid en het hydraulische systeem belangrijke aandachtspunten. Hoofdzakelijk zal de aandacht 
tijdens de training liggen bij de veiligheid. 
 
Gebreken  
Verstandig is steeds bij aanvang van het werk te controleren of remmen, veiligheidsschakelaars en dergelijke 
goed functioneren. Mochten er zich tijdens het werk gebreken voor doen, dan is het een vereiste deze 
onmiddellijk te melden bij de directe chef of de uitvoerder. 
 
Doelstelling  
Als doelstelling voor deze training kunnen we een drietal vaardigheden benoemen: 

 Wanneer gebruik ik welke hijsmiddelen? 

 Hoe gebruik is het hijsmiddel? 

 Wanneer gebruik ik het hijsmiddel NIET? 
 
Aan het einde van deze training worden de doelstellingen getoetst. 
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Aanvullende specifieke voorschriften 
  
Artikel 7.18 hijs- en hefwerktuigen 
 

1. Hijs- en hefwerktuigen met inbegrip van de daarbij behorende hulpstukken, onderdelen, 
bevestigingspunten,verankeringen en steunen, worden, afhankelijk van de feitelijke belasting, 
regelmatig dochin ieder geval na installatie en voordat zij voor de eerste maal in gebruik worden 
genomen op hungoede staat onderzocht. Bewijsstukken van deze onderzoeken zijn op de 
arbeidsplaats aanwezig enworden desgevraagd getoond aan een ambtenaar. 

 
2. Hijs- en hefwerktuigen zijn op of nabij de bedieningsplaats voorzien van een goed leesbare aanduiding 

die de voor dat werktuig toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten vermeldt. 
 

3. Een hijs- of hefwerktuig mag, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder worden belast 
dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat. 

 
4. Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid 

bezitten. 
 

Verantwoordelijkheden  
De verantwoording over het hijsgereedschap is kortweg 
onder twee groepen verdeeld. Deze groepen zijn uiteraard 
de werkgevers en de werknemers. 
 
Werkgever  
De werkgever moet er voor zorgen dat er veilig gewerkt 
kan worden. Dit houdt in dat de omstandigheden zo 
optimaal mogelijk moet worden gemaakt. Dit gebeurt 
volgens een zogenaamd prioriteiten plan. De werknemer 
moet er uiteraard voor zorgen dat er veilig gewerkt wordt, 

de werkgever zorgt voor de goede 
materialen die door de werknemer 
veilig gehouden moet worden. 
 
Inspecteren  
Onder inspecteren wordt in de 
werkvoorschrift verstaan het opnemen 
van de toestand waarin het hijsmiddel 
zich bevindt. Aan de hand van deze 
opname wordt beoordeeld of het 
verantwoord is het hijsmiddel 
gedurende de periode tot de volgende 
inspectie in gebruik te nemen. 
Wettelijk dient de inspectie uitgevoerd 
te worden door een deskundige. Dit 
termijn is sterk afhankelijk van de wijze 
van gebruik. Hiervoor kan men de 
gebruikshandleiding raadplegen. 
  



 

  - 17 - Veilig werken met de Bovenloopkraan  

 

Verantwoordelijkheid gebruiker 
Wanneer gebruikers werken met een bovenloopkraan, dan moet de 
veiligheid niet vergeten worden. Het vergeten hiervan kan oorzaak zijn door 
mentaliteit of werkdrukte. 
Het werk vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Er wordt dan ookveel gezegd: 

 

"JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALITEIT EN VEILIGHEID 
VAN JOUW WERK” 
 

Wat betekend dat precies  'verantwoordelijk' zijn? 
• Je moet veilig en goed zorgen voor de kwaliteit van het werk; 
• Je moet veilig en goed zorgen voor het bedienen van de bovenloopkraan; 
• Je moet veilig en goed zorgen voor de opgedragen taken. 

 
Wat verstaan we onder risico? 
Het begrip risico wordt vaak in 
verband gebracht met gevaar. Hoe 
gevaarlijker een situatie hoe groter 
het risico. 
 
Zo zou vliegen gevaarlijker zijn dan 
autorijden, want een vliegtuigongeluk levert meer gevaar op dan een auto-ongeluk. Maar klopt dit wel? 
 
Om het begrip risico goed te omschrijven moeten we naar twee zaken kijken: 
 
1. De kans dat een ongeval plaats zal vinden. 
2. Het effect hiervan. 
 
Een exacte definitie van het begrip risico wordt hiermee: 

Risico = kans x effect (R = K x E) 
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Voorbeeld 
Veel mensen rijden in een auto zonder veiligheidsgordel. Hiermee 
nemen ze een bewust risico, en de kans op het krijgen van een 
bekeuring! Doordat de politie niet vaak controleert is het risico 
niet groot maar in hun onderbewustzijn hebben ze kans dat het 
fout kan gaan wel ingeschat. 

 
Ze lopen dus een risico. Voorbeeld: je rijd tegen een muur omdat je de controle over het voertuig verlies. Je 
klapt dan met je voorhoofd tegen het voorruit. Uiteraard heb je dit niet kunnen inschatten dat dit kon 
gebeuren en het is  daarom bewust omgaan met risico's soms van levensbelang. 
 
Wat is dan een risico? 
De mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald en ongewenst effect zal plaats hebben noemen we risico. 
Vaak zal het effect van een risico direct duidelijk zijn: bij een val van een ladder levert vaak een verzwikte 
enkel op, een vliegtuigongeval zorgt voor doden en materiële schade 
 
Kans 
Door goed na te denken beperken we de kans op een ongewenste situatie. Zeker wanneer we routine matiger 
gaan werken en de handelingen meer standaard gaan worden, neemt de concentratie af. Door deze bewuste 
handeling wordt de routinematige handeling veranderd in een risicofactor. De kans op een ongeval neemt toe. 
 
Effect 
Wanneer er een aanrijding gebeurt, dan is vrijwel altijd het effect direct zichtbaar. Maar het effect hoeft niet 
altijd zichtbaar te zijn, dit kan ook op langere termijn pas zichtbaar worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
psychische problemen 
 
Risicofactoren 
Bij het ontstaan van gevaarlijke situatie en de 
bijbehorende risico`s voor omstanders worden 
onder andere bepaald door: 

• De arbeidsplaats; 
• De welzijn binnen het bedrijf; 
• De mentaliteit en motivatie van de 

werknemer; 
• De kennis en vaardigheden. 

 
Werkplek 
Op de arbeidsplaats zijn de volgende zaken van 
belang voor de risicofactoren: 

• Slechte functionerende arbeidsmiddelen 
• Gereedschap dat niet gekeurd is 
• Vervuilde werkvloer 
• Veel geluid op de werkvloer 

 
Voor veel werknemers zijn de bovengenoemde factoren 
ook een gevoel van onveiligheid is. Elke werknemer is 
verantwoordelijk voor de veiligheid op de arbeidsplaats. 
 
Welzijn binnen de organisatie 
Ook de welzijn, (Sfeer bepalend) binnen de organisatie 
is een erg belangrijk onderdeel om veilig te werken. 
Wanneer je problemen hebt, dan worden deze vaak 
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meegenomen naar het werk. Hierbij is men minder geconcentreerd met de kans op een risico.  
 
Motivatie 
Wanneer er binnen het bedrijf zich ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, dan wil dit wel eens gaan ten koste 
van de motivatie. Altijd wanneer collega`s worden ontslagen, dan wordt de werkmotivatie ook vaak minder. 
Hierdoor kunnen er ongewenst risico's genomen worden, waardoor de eigen veiligheid ingevaar kan komen 
van de gemotiveerde collega's. 
 

Kennis en vakbekwaamheid 
Een goede cursus en bijbehorende voorlichting om te veilig werken is 
zeer van groot belang voor de werknemer. Het is van belang goed het 
leren van theoretisch en praktische vaardigheden.  
De gebruiker is hierdoor beter in staat zijn werk uit te voeren het geen 
een veiligere werkomgeving creëert. 
 
Maar een gebruiker die veilig en vakbekwaam een bovenloopkraan 
bedient geeft nooit en te nimmer de garantie, dat het goed gaat. 
Verschillende veiligheidsvoorschriften en -maatregelen maken een 
gebruiker op zichzelf nog geen veilige gebruiker. 



 

HER Opleidingen & Advies - 20 - 
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Hoofdstuk 3 Hijswerktuigen 
 

 
In veel bedrijven moeten goederen/ladingen verplaatst worden. Voor het verplaatsen kunnen verschillende 
arbeidsmiddelen en/of transportmiddelen worden gebruikt. De middelen die in deze bedrijven worden 
gebruikt, noemen we dan ook interne transportmiddelen. De interne transportmiddelen kunnen we  onder 
verdelen in verschillende groepen, namelijk;  

• rijdende transportmiddelen  
• niet-rijdende transportmiddelen  
• hijswerktuigen.  

De niet-rijdende transportmiddelen zijn onder ander: bandtransporteurs en rollenbanen. 
 
Hijswerktuigen 

Hijswerktuigen zijn transportmiddelen die speciaal zijn 
ingericht en gemaakt voor het verplaatsen van vrij 
hangende lasten. De hijskraan is hiervan een voorbeeld.  

Een veelgebruikt model is de hijskraan. Deze bestaat uit 
een stalen boomconstructie die op de grond bevestigd is. 
De boom kan aan de onderzijde draaien. Bovenaan deze 
constructie is een eveneens stalen horizontale boom 
bevestigd, die in hoogte kan worden versteld. Aan het 
einde van deze boom hangt een haak, die met kabels 
omhoog of omlaag kan worden gehaald. We noemen deze 
dan ook vrij verrijdbare kranen of niet vrij verrijdbare 

kranen. 
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Moderne kranen hebben elektromotoren die de kabels kunnen op- en afrollen. Sommige kranen hebben 
verbrandingsmotoren. Bovenaan de hal-/bovenloopkraan is vaak een cabine voor de kraanmachinist. Achter 
de cabine, aan het andere uiteinde van de horizontale boom, bevindt zich een contragewicht. 

Er bestaan een grote verscheidenheid aan  vrij verrijdbare kranen zoals; mobiele kranen, autolaadkranen, 
werkplaatskranen (evt. met stempels) 
 
Naast de bovengenoemde bestaan er ook veel niet vrij verrijdbare hijswerktuigen. Te denken valt dan aan de: 
Bovenloopkranen, portaalkranen en stapelkranen.  
 

Bovenloop- en hal hal-/bovenloopkraan 
Zoals eerder is besproken is de hijskraan een 
hijswerktuig, ingericht en uitgevoerd voor het 
verplaatsen van vrij hangende lasten. 
 
Een bovenloop- of portaalkraan is een soort 
hijskraan is dus vaste en niet verrijdbaar hal-
/bovenloopkraan in een vaste baan. 
 
Bovenloopkraan 
Het principe van de hal-/bovenloopkraan berust 
op een loopkat, waarin het hijsmechanisme zich 
bevindt, die rijdt over een rail op een draagbalk. 
Bij bovenloopkranen rijdt de draagbalk over een 
tweede draagbalk met een rail die meestal over 

de lengte ingebouwd is in de staalconstructie van een gebouw zoals een loods, ook wel kraanbaan genoemd. 
 
Halkraan 
 
Naast de bovenloopkraan zijn er verschillende 
halkranen. Zo kunnen deze kranen bevestigd zijn aan 
het plafond van het bedrijf. Deze beweegt zich dan ook 
langs het dak. De takel kan via een zogenaamde kat 
naar de juiste bestemming rollen. De meest 
voorkomende halkraan is de hal-/bovenloopkraan die 
aan het plafond is opgehangen.  
 
De halkraan die veelal gebruikt wordt bij constructie, 
metaal bedrijven wordt dan ook de bovenloopkraan 
genoemd. 
 
Naast het plafond  is er ook een  hal-/bovenloopkraan 
die over een rails en over de vloer rijdt.  
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Bediening van de Hal-/bovenloopkraan 
Om een hal-/bovenloopkraan te bedienen, hebben we verschillende manieren. We onderscheiden: 

• Vanuit de cabine. 
• Vanaf de grond, (Afstandbediening of Kabel) 

 
Wanneer men kiest voor een cabine bediending dan betreft dit veelal een dagtaak derhalve ziet men vele 
malen vaker de bediening vanaf de grond.  De bediening vanaf de grond kan via een bedieningskast via een 
kabel of via een afstandsbediening. 
 

 
Loopkatten 
Aan een loopkat is meestal de takel van een halkraan 
bevestigd. Door een loopkat kan de kabel overeen rails naar 
de juiste plaats 'lopen'. Er zijn verschillende uitvoeringen van 
deze loopkatten. 
 
Bij een elektrische aandrijving zal de loopkat ook elektrisch 
worden aangedreven. 
 
Zo zijn er ook loopkatten die met de hand of pneumatisch 
aangedreven worden. De hand verduwbare loopkatten 
worden dan ook vaak alleen gebruikt als een lichte last moet 
worden verplaatst. 
 
Werklast 
Niet elke hal-/bovenloopkraan heeft dezelfde werklast. Hierin 

zijn soms grote verschillende te onderscheiden. Wel moet bekend zijn hoeveel kilogram een bepaalde hal-
/bovenloopkraan kan tillen. 
 
Kleine kranen kunnen ongeveer 1.000 kg tillen terwijl er ook grote kranen zijn die wel tot 10.000 kg kunnen 
tillen.  Bij de constructie en bouw van zo`n hal-/bovenloopkraan zal rekening gehouden moeten worden met 
de bedrijfsgegevens. 
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Aandrijving 
De meeste hal- en bovenloopkranen worden aangedreven door middel van elektromotoren. Via het 
elektriciteitsnetwerk zal de benodigde stroom geleverd worden. 
 
Werklast 
De constructie van de hal-/bovenloopkraan zal vaak het gewicht bepalen van de lasten. Ook dient de 
constructie van de hal waarin hij gemonteerd is berekend moeten zijn op het gebruik van de hal-
/bovenloopkraan. Bij bovenloopkranen speelt de vloer (ondergrond) een belangrijke rol ivm draagkracht.  
 

Bediening 
Zoals we eerder al vermeldde, zijn er verschillende manieren van de 
bediening van een bovenloopkraan. De hal-/bovenloopkraan kan vanaf 
de grond bediend worden;  

 door een afstandsbediening of 

 bedieningshendels/knoppen die zijn vastgemaakt aan de hal-
/bovenloopkraan.  
 

De kranen kunnen ook vanuit een vaste cabineworden bestuurd. De cabine kan dan links, rechts of in het 
midden van de hal-/bovenloopkraan bevinden. 
 
Het is ook mogelijk om aan de cabine een loopkat te bevestigen. Hierdoor kan er optimaal zicht op het werk 
zijn, omdat dan met het werk wordtmeebewogen. 
 
Naast de zelfrijdende kranen op bestuurbare onderstellen worden autokranen, rupskranen en 
draglines ook tot de mobiele kranen gerekend.  
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Hoofdstuk 4 Begrippen 
 
Om de begrippen wat duidelijker te begrijpen zullen de volgende onderwerpen besproken worden; 

• Hijslast; 
• Werkbelasting; 
• Typeplaat; 
• Documenten. 

 
Veiligheid hal- of portaalkraan 
Om veilig met een hal-/bovenloopkraan te kunnen werken, moet de gebruiker deze 
begrippen en de gegevens vanhet transportmiddel kennen. 
 
Hijslast 
De hijslast van de lading is het maximale gewicht wat met een hal-/bovenloopkraan 
mag worden verplaatst, hierbij dient wel rekening gehouden wordt met het gewicht en 
maximale belasting van eventuele hulpmiddelen.  

 
Deze hulpmiddelen kunnen verwisselbaar zijn 
maar er zijn ook niet-verwisselbare 
hulpmiddelen.  
Voorbeeld van niet verwisselbare hulpmiddelen zijn:  
hijsblok, stroppen en de sluitingen.  
 
Voorbeelden van verwisselbare hulpmiddelen zijn:  
hijsjuk, -magneet en platenklemmen. 
 

Werkbelasting 
De werkbelasting is het maximale gewicht wat een hal-/bovenloopkraan mag verplaatst. 
 
Typeplaat 
Op een hal-/bovenloopkraan, maar ook andere arbeidsmiddelen moeten typeplaten aanwezig zijn.  
De fabrikant e moet dan de volgende gegevens aangeven.  

• Fabrikant of fabrieksmerk; 
• Type- of modelnummer; 
• Fabrieksnummer; 
• Bouwjaar; 
• Werkbelasting of hijslast. 

 
Documenten 
Bij elke hal-/bovenloopkraan dienen verschillende documenten aanwezig te zijn. Dit zijn dan onder andere: 

• Een kraanboek; 
• Certificaten van beproeving (betreffende bij de hal-/bovenloopkraan behorende hijsgereedschappen); 
• Een fabriekscertificaat van de staalkabels; (gebruikt op de hal-/bovenloopkraan) 
• Een instructiehandleiding met duidelijke instructie betreffende bediening, onderhoud, in de taal van 

de gebruiker. 
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Hoofdstuk 5 Hijshulpmiddelen 
 
Veilige werkbelasting VWS van hijsmiddelen 
De Veilige Werkbelasting VWB (SWL: Safe WorkingLoad) van een aanslagmateriaal is de maximum last 
die met een aanslagmateriaal genomen mag worden en is afhankelijk van de sterkte van het materiaal, de toe 
te passenveiligheidscoëfficiënt en de wijze van aanslaan. 
 

 
De VWB wordt berekend door de 
Veilige Werkbelastingenkelpart (VWB-
enkel part) te vermenigvuldigen met 
eenvermenigvuldigingsfactor die 
afhankelijk is van de wijzevan aanslaan. 
Er bestaat momenteel een tendens om 
de term Working Load Limit WLL te 
gebruiken. 
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VWB-enkel part 
De VWB (Veilig werkbelasting)-enkel part van een leng (bestaande uit één grote ring van touw of ketting. 
Wanneer  de leng van touw is gemaakt dan wordt deze, naar de manier waarop hij vaak gebruikt wordt, 
meestal een pakstrop genoemd.) is de maximum belasting,die aan een verticaal hangende leng in alle 
veiligheid kan worden gehangen. 

 
VWB-enkel part = Breuksterkte : Veiligheidscoëfficiënt 
De breuksterkte in Newton (N) staat vermeld op het certificaat dat door de 
leverancier bij elke leveringmoet gevoegd worden. In normale 
omstandigheden wordt het gebruik meestal toegepast in grote 
veiligheidscoëfficiënten: 

 Kettingen: 4; 

 Staalkabel:  5; 

 HijskabeL 6; 

 Hijsbanden: 8 tot 7; 

 Touwwerk: 10. 
 
VWB-enkelpart = 156 000 : 6 = 26 000 N 

 
VermenigvuIdigingsfactor 
Indien twee lengen worden gebruikt om een gelijkmatig verdeelde last aan te 
slaan en indien de lengen een hoek tenopzichte van de verticale vormen, dan 
blijkt dat de spankrachtin de lengen van een tweehaaks toeneemt naarmate de 
buitenhoek groter wordt. 
 
Om een last veilig op te nemen zal dus de VWB-enkelpart van de lengen groter 
moeten zijn wanneer de buitenhoek groter wordt en gelijk aan het gewicht van de 
lastbij een buitenhoek van 120°. Het is algemeen bekend en er wordt aanbevolen 
nooit met buitenhoeken van meer dan 90° te werken, bij voorkeurzelfs maximaal 
60°. 
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Het maximale gewicht van de Gmax bij een vierhoek waarvan elke leng een VWB-enkel part PVWB heeft 
word berekend door: 
 
G = 4 P vwb (COS -/- 2) (a -/- 2) COS a 
 
Als het echter onmogelijk is bij elke hijs de optredende hoeken te meten en hieruit de spankracht in elk 
part te berekenen, wordt meestal beroep gedaan op vermenigvuldigingsfactoren voor de verschillende 
wijzen van aanslaan. 
 
Voorbeeld 
Wanneer een lading met twee staalkabels in hoek opgenomen wordt, en met elke een VWB-enkel part = 26 
000 N, dan mag de last niet meer dan 2600 x 2.25 = 58500 N bedragen, op voorwaarde dat de last over beide 
lengen gelijkmatig verdeeld wordt. 
 
Markering op materiaal 
Elk systeem ter bepaling van de VWB vereist in elk geval de kennis van de VWB-enkel part van delengen.  
Daar waar er metalen stukken aan de aanslag leng gehecht zijn, moeten de VWB-enkel parten het 
volgnummer in dit metaal geslepen worden. Is dit niet het geval dan kunnen deze beide gegevens vermeld 
worden op een aangebracht plaatje, een aangestikt etiket en dergelijke. 

 
Hijsgereedschap  
 
Voor hijs-, hefgereedschap en -werktuigen onder 
de 2 ton gelden de volgende voorschriften: 
 
Hijs- en hefwerktuigen dienen, afhankelijk van de 
werkelijke belasting, regelmatig maar in ieder geval 
na installatie en voordatzij voor de eerste maal in 
gebruik worden genomen, op hun goede staat 
worden gecontroleerd. Hierbij inbegrepen zijn de 
behorende hulpstukken, onderdelen, 
bevestigingspunten, verankeringen en steunen. 
 

De volgende onderwerpen kunnen worden genoemd: 
• Bewijsstukken van deze dienen op de werkplek aanwezig te zijn en dienen desgevraagd getoond aan 

de arbeidsinspectie; 
• Hijs- en hefwerktuigen zijn op of nabij de bedieningsplaats voorzienvan een goed leesbare instructie 

die de voor dat werktuig toegelatenbedrijfslast of -lasten vermeldt; 
• Een hijs- en hefwerktuig mogen, behalve voor beproeving, niet zwaarder worden belast dan de 

toegelaten bedrijfslast of -lasten, noch zwaarderdan een veilig gebruik toelaat (arbobesluit); 
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• Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid 
bezitten; 

• Hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, dient voorzien te zijn van een goed 
leesbare aanduiding die de werklast vermeldt; 

• Hijs- en hefgereedschap mag niet zwaarder worden belast dan de werklast, noch zwaarder dan een 
veilig gebruik toelaat. (Boete AI: € 4.500,-) 

 
We kennen natuurlijk allemaal hijsmiddelen. Maar eigenlijk vallen deze grofweg te verdelen in twee groepen, 
namelijk de hijsgereedschappen en de hijsmiddelen. 
 
HIJSGEREEDSCHAPPEN 
Onder de hijsgereedschappen vallen o.a. 

• Kettingen; 
• Staalkabels; 
• Hijsbanden; 
• Combinatie van bovengenoemde gereedschappen. 

 
Waarbij de volgende zaken bepalen welk en wanneer je welk hijsgereedschap gebruikt: 

 De hanteerbaarheid; 

 Het gebruiksdoel; 

 De vorm van de last; 

 De belasting; 

 De bestendigheid tegen chemicaliën; 

 De te verwachten manier van gebruik 
 
Lasthaken 
De verbinding van de hal-/bovenloopkraan met de last 
gebeurt met lasthaken. De belangrijkste lasthaken zijn 
enkele haken. Haken worden gezien als kettingwerk. 
Hiervan zijn er verschillende soorten. 
 
Enkele haak 
De meest voorkomende haak is de enkele haak.  
Om ervoor te zorgen dat de last niet ongewild uit de haak 
kan schieten, is er de veiligheidsklep. Deze is dan ook 
verplicht.  
 
Veiligheidshaak 
Wanneer de haak belast wordt sluit deze haak zichzelf en blijft. Pas nadat de borg pal is ingedrukt kan de 
haak geopend worden. Door zijn vormgeving ontstaat een gesloten ronde vorm zonder gevaarlijke 
uitsteeksels, zodat deze niet tijdens het hijsen kan vast raken. Zelfs met werkhandschoenen aan, kun je de 
borg pal nog indrukken om de klep te openen. Indien deze niet goed sluit, dan mag de veiligheidshaak niet 
gebruikt worden. 
 
Veiligheidshaak voor hijsbanden 
De platte haakvorm beschermt de hijsband tegen beschadigingen en voorkomt reductie van de 
veilige werkbelasting. 
 
De inkortklauw 
Deze haak maakt het mogelijk de ketting in te korten diegeeft echter een reductie van de 
werkbelasting omdat deketting niet volledig ondersteund wordt. De inkortklauw geeft in het 
algemeen geen reductie van de werkbelasting omdat deze de kettingschalm in het geheel 
ondersteunt. 
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Touw 
Onderscheid tussen natuurlijk touw en kunststoftouw:  
In het algemeen kan gesteld worden dat touw van kunstvezels in 
vergelijking met touw van natuurlijke vezels:  

 Belangrijk sterker is, 

 Een grotere elasticiteit bezit en daardoor een beter 
arbeidsopname vermogen bezit, 

 Nagenoeg geen vocht opneemt en daardoor niet 
opzwelt en ook niet zwaarder wordt, 

 Ongevoelig is voor de inwerking van zeewater,  

 Snel opdroogt, 

 Bestand is tegen veel oliesoorten, 

 Soepel blijft in water, behalve polyamide dat hard wordt, 

 Gemakkelijk hanteerbaar is en weinig onderhoud vergt,  

 Niet aangetast wordt door bacteriën en daardoor tot op zekere hoogte rotbestendig. 
 

Voor touw kunnen diverse materialen toegepast worden. Vroeger werd touw uitsluitend gemaakt van 
natuurlijke grondstoffen, tegenwoordig hebben vanwege de treksterkte, slijtvastheid, weer- en 
windbestendigheid de kunststof materialen en ijzer/staal de voorkeur. Een aantal van de mogelijkheden: 

 Natuurlijke stoffen  
o Katoen 

Katoen wordt verkregen uit de katoenplant, het is ecru van kleur en voelt zacht aan. Katoen 
touw rekt. 

o Manilla 
Manilla wordt gewonnen uit de bananenplant (Musa textilis), het is bruin van kleur en voelt 
vrij ruw aan. Manilla is sterker dan katoen. Zo sterk als hennep en minder kwetsbaar. Het is 
wel zwaar om te hanteren, o.a.; bij het inhalen van de tros bij laag water en het ontmeren van 
zeeschepen. Het werd tot de tweede wereldoorlog veel gebruikt. 

o Sisal 
Sisal wordt gewonnen uit de bladeren van de Agave (Agave sisalana), is wit of ecru van kleur 
en voelt ruw aan. Sisal touw is bestand tegen vocht en wordt daarom in vochtige omgevingen 
gebruikt. 

o Hennep 
Hennep wordt gewonnen uit de stengel van de cannabis-plant (Cannabis sativa), het is 
lichtbruin van kleur en voelt redelijk zacht aan. Hennep touw is het sterkste natuurlijke touw. 
Het rot echter wel snel. 

o Kokospalm 
Kokostouw wordt gemaakt van de vezels van de kokosnootdop. Het is de zwakste natuurlijke 
touwsoort. Daarom worden er vooral dikke touwen van gemaakt. Kokostouw rekt veel en 
blijft drijven. Wordt nog maar zelden gebruikt. 

 Metaal  
o IJzer/Staal 

IJzer en staal zijn metalen die in draden getrokken kunnen worden. Als enkele draad wordt 
het gebruikt in verpakking, meerdere draden gedraaid in een kabel. De kabel heeft een grote 
treksterkte, maar is moeilijk te hanteren en niet soepel. 

 Kunststoffen  
o Polyamide of Nylon 

Van polyamide wordt een sterke touwsoort gedraaid of gevlochten. Polyamide is zeer 
elastisch, kan tot 40% meegeven, maar neemt na het weghalen van de spanning zijn oude 
vorm weer aan. 
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Nylon was het eerste synthetische materiaal dat werd gebruikt voor het maken van touw. Als 
het nat is verliest het 5% tot 25% van zijn kracht. Het is slijtvast en drijft niet. Nylontrossen 
hebben een spanning trekkracht van ong. 45 ton. Doch nylontrossen kunnen gevaarlijk zijn 
voor breken. Het geeft hetzelfde effect als een elastiek, maar dan 1000 keer meer. De slag die 
een persoon kan krijgen zijn meestal gebroken ledematen of zelfs in de meeste gevallen, een 
dodelijk afloop. 

o Polyester 
Polyester heeft wel een hoge breekkracht, die niet door vocht aangetast wordt, maar is 
minder sterk dan polyamide. Polyester rekt wel veel minder, waardoor het voor niet rekkende 
lijnen goed gebruikt kan worden. Een polyester touw drijft niet. Er is ook voorgerekt polyester 
touw verkrijgbaar. 

o Polypropeen 
Polypropeen is minder sterk dan polyamide of polyester, maar is veel goedkoper te 
produceren. Polypropeen touw blijft goed drijven. Het kan echter niet tegen UV licht. Omdat 
dit materiaal soepeler is wordt die vooral gebruikt voor trimlijnen op zeilboten. 

o Polyethyleen 
Polyethyleen is goedkoop en licht, maar heeft een laag smeltpunt. Het levert een vrij stugge 
touwsoort op. 

o Aramide 
Aramide (Kevlar, Twaron) is een op de polyamides lijkende vezel, maar is veel sterker. Het is 
ook 5-8 keer sterker dan staal (bij gelijk gewicht). Er zit vrijwel geen rek in. Deze kunstvezels 
kunnen slecht tegen strakke krommingen en knopen, de trekkracht neemt dan af. Worden 
doorgaans als kern van een gevlochten touw gebruikt met b.v. een polyester mantel. 

o Dyneema 
Dyneema is een van de super-vezels. Het wordt gemaakt van polyethyleen (Hoog module 
polyethyleen HMP), maar lijkt daar niet meer op. Het is enorm sterk, tot 15 maal zo sterk als 
staal (bij een gelijk gewicht aan materiaal). Dyneema is licht, drijft op water en is 
waterbestendig. Dit materiaal wordt als trekkabel gebruikt bij het zweefvliegen. 

Natuurtouw 
Voor het hijsen van eenvoudige en lichte ladingen kan men ook touw gebruiken. Touw is een natuurproduct 
en wordt gemaakt van plantenvezels. De plantenvezels zijn onder andere gevoelig voor vocht en schimmels, 
waardoor het touw kan gaan rotten. Touwstroppen vallen op door hun relatief laag gewicht en grote 
soepelheid. Touw laat dan ook weinig of geen afdrukken achter op gevoelige lasten (rollen papier, kwetsbare 
machinedelen ). 
 
Lussen aan de einden van touwstroppen moeten zijn voorzien van splitsen. Andere verbindingsmethoden, 
zoals knopen, mogen in touwstroppen niet worden toegepast. De SWL van de gehele strop is afhankelijk van 
de wijze van gebruik. Touw wat niet gebruikt is/word, kan men het beste opbergen aan rekken van hout of 
een ander niet roestend materiaal. Roest heeft een zeer nadelige invloed op de kwaliteit van het touw. Het is 
net toegestaan touw te gebruiken bij hijswerkzaamheden als de buitentemperatuur lager dan -20°C of hoger 
dan 50°C is. 
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Kunstvezeltouw 
Dit touw is gemaakt van kunstvezels welke ongevoelig zijn voor 
schimmels en vocht. Het grootste probleem van kunstvezeltouw is 
dat het niet bestand is tegen UV-straling (direct zonlicht) en warmte, 
kunstvezeltouw smelt dan al bij 135°C. 
 
Herculestouw 
Door een staaldraad er omheen te vlechten ontstaat er een sterker 
touw. Dit type touw wordt dan Hercules- of slangentouw genoemd. 
 

Er zijn ook een aantal punten wanneer natuur- en kunstvezeltouw niet meer gebruiken mag worden: 
• Slechte splitsen ziet; 
• Breuk van de touwstrengen ziet; 
• Veel draadjes van het garen zijn gebroken; 
• Versleten of beschadigde plekken of smeltplekken ziet; 
• Aantasting van roest en/of verrottingsverschijnselen; 
• Bij het opendraaien van natuurtouw meelachtige stof uitvalt; 
• Bij kunstvezeltouw schilfers uit het touw laat vallen. 
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Staalkabels 
  

Staalkabels zijn, hoewel ze niet in alle 
omstandigheden kunnen gebruikt worden, veiliger 
om mee te werken dan touw- en kettingwerk en 
dit om drie redenen: 
Hun grote elasticiteit is beter bestand tegen 
schokken; 

Staalkabels en slangentouw waarschuwen voor ze breken door de talrijke 
draadbreuken aan de omtrek; Dit materiaal heeft een kleinere diameter bij 
eenzelfde VWB. 
 
Daarom moet steeds, wanneer er geen reden toe bestaat om ketting, touw 
of band te gebruiken, de voorkeur aan staalkabels gegeven worden. 
 
Controle 
Bij het controleren van de staalkabels moeten de volgende maatregelen in acht genomen worden: Draag 
steeds handschoenen want uitstekende gebroken draadjes (ook vleesdieven genoemd) en prikken kunnen 
gevaarlijke wonden met besmettingsgevaar veroorzaken;  
 
Staalkabels worden bij voorkeur uit bedrijf genomen wanneer, op welke plaat ook:  

 Over een lengte van 10 maal de kabelomtrek of 31,5 maal de diameter in millimeter het aantal 
zichtbaar gebroken draadje 10% bedraagt van het totale aantal draadjes waaruit de staalkabel is 
samengesteld. 

 Een streng gebroken of zo beschadigd is dat de ziel er uit hangt; 
 Eén of meerdere strengen van de splits uitgelopen zijn; 

 
Sommige geperste hulzen zijn niet bestand tegen ruwe behandelingen zoals uithieven. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid dat ze openscheuren wanneer de hulzen op ronde vlakken of op hoeken gebogen worden. 
Daarom moeten deze verbindingselementen voor gebruik telkens opnieuw nagezien worden op scheuren of 
andere onregelmatigheden; 
 
Staalkabels mogen geen ernstige zichtbare gebreken vertonen zoals een ongelijkmatige doorsnede, een zwaar 
beschadigd oppervlak (bijvoorbeeld diepe kerven, knikken, roest). Bij twijfel aangaande de degelijkheid, 
moeten ze, vooral wanneer deze opnieuw gebruikt worden, aan een erkend organisme ter keuring voorgelegd 
worden; 
 
Een kink, die onder belasting door getrokken werd, verzwakt de kabel zodanig dat deze onbetrouwbaar wordt. 
Zo`n kabel kan zelfs onder de normale werkbelasting breken. Is de kink niet doorgetrokken, dan kan de kink 
wel weggenomen worden, maar de kabel blijft steeds ter plaatse beschadigd mits de draden en strengen hun 
oorspronkelijke plaats niet meer kunnen innemen. 
 
De belangrijkste kenmerken van een staalkabel zijn:  

 Behoorlijke treksterkte; 
 Soepel en dus gemakkelijk te hanteren; Glad oppervlak; 
 Niet duur; 
 Gevoelig voor corrosie, hitte en kinken. 

 
Meestal kunnen staalkabels in twee uitvoeringen worden geleverd: blank en verzinkt, waarvan de laatste 
uitvoering de voorkeur verdiend omdat dit beter bestand is tegen corrosie. 
 
 
 



 

  - 35 - Veilig werken met de Bovenloopkraan  

 

Opslag 
Staalstroppen die niet gebruikt worden kunnen het beste worden opgehangen aan een rek in een droge, 
geventileerde ruimte. Contact met vocht en chemicaliën moet vermeden worden. 
 
Onderhoud 
Staalkabels moeten periodiek gereinigd worden en ontdaan worden van de smeerlaag. Hierna dient een 
grondige inspectie plaats te vinden op staalbreuk, corrosie (roestvorming), slijtage e.d. Na goedkeuring dient 
de kabel weer ingevet te worden met een afdoend smeermiddel.  
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HIJSMIDDELEN 
Om de last op te kunnen pakken of "aan te kunnen slaan " hebben we vaak losse hijsmiddelen nodig: 

• Stroppen:  
Dit zijn kettingen, staalkabels of hijsbanden waarvan de uiteinden door elkaar geregen kunnen 
worden. 

• Lengen:  
Kettingen, staalkabels of hijsbanden die niet geschikt zijn om stroppen mee te maken. Ze zijn voorzien 
van een oog en een haak. 

• Sprong:  
Een sprong is een ring met daaraan twee, drie of vier stroppen of lengen (respectievelijk dus een 
tweesprong. Drie sprong of viersprong). 

• Eindeloze strop:  
Dit is een eindeloze ketting. Kabel of hijsband, die dubbelgeslagen om een last kan worden gehangen. 

• Voorloper:  
Een voorloper is een strop of leng dat met een hijsoog aan de hijshaak van bijvoorbeeld de kraan zit. 
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KETTINGEN 
Onder kettingwerk worden zowel kettingen als haken, wartels, sluitingen en ringen verstaan en dit zowel 
afzonderlijk als in samenstelling. 
 
Kettingen moeten altijd zijn voorzien van een certificaat. Op het certificaat staat vermeld: 

• De veilige werkbelasting; 
• De proefbelasting; 
• Registratienummer; 
• Testdatum. 

 
Het kettingwerk moet periodiek worden gekeurd. Dit gebeurd tenminste eenmaal in de vier jaar, het is echter 
mogelijk dat dit vaker dient te gebeuren. De keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige. 
 
Ter voorkoming van te hoge en ontoelaatbare spanningen gelden voor kettingwerk de volgende 
gedragsregels: 

 Kettingen mogen nooit worden ‘geknoopt’; Bouten van sluitingen moeten altijd volledig worden 
aangedraaid; 

 Haken mogen niet op de punt worden belast;  
 De op het merkplaatje of merkring vermelde waarden mogen niet worden overschreden; 
 Controleer voor gebruik op beschadiging;  
 Gebruik nooit geweld (hamers) om kettingen of sluitingen op de juiste plaats te krijgen;  
 Steek nooit de punt van een hijshaak door een schakel van de ketting; 
 Kettingen met verbogen of opgerekte schakels mogen niet worden gebruikt;  
 Gebruik tussen de ketting en een scherpe hoek van de last een bescherming zoals hout of oude 

autoband. 
 
Hijsbanden 
Hijsbanden worden uitgevoerd als enkel part met lussen, 
als open eindloze band of als broekstrop. Worden ze 
uitgevoerd met lussen, dan moeten deze een lengte van 
minstens 200 mm hebben en aan de binnenkant 
beschermd zijn. De overlappende delen van de hijsbanden 
moeten aan de einden goed afgeschuind worden om een 
glad en vloeiend verloop zonder stootkanten te hebben. 
 
Hijsbanden worden vervaardigd van: 

 Verzinkt staaldraad, al dan niet beschermd door 
kunststof of rubber; 

 Kunststof, bijvoorbeeld polyester. 
 
Hiermee zijn er dan ook 2 soorten stroppen  

 Gemaakt van geweven band (strop);  
 Gemaakt van eindloze, gewikkelde garens met er 

omheen een geweven hoes (eindloze strop). 
 
De werkbelasting bij deze banden is afhankelijk van: 

 Het aantal windingen; Het aantal lagen; 
 De bandbreedte; De banddikte. 
 Hijsbanden hebben de volgende positieve eigenschappen: 
 Licht en daardoor gemakkelijk te hanteren; Niet gevoelig voor corrosie; 
 Bruikbaar bij temperaturen die liggen tussen - 40°C en +100°C; 
 Redelijk chemisch bestendig. 
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Hijsbanden hebben de volgende nadelen:  

 Gevoelig voor veroudering; 
 Gevoelig voor UV-straling. 

 
Veiligheidslabel 
Iedere hijsband moet zijn voorzien van een mee 
gestikt label waarop de veilige werklast onder 
directe omstandigheden zijn aangegeven. Enkele 
fabrikanten weven dit gegeven over de hele lengte 
van de band in. Bij gebruik anders dan als enkele 
strop moet de werklast worden aangepast. 

 
Indien er risico bestaat op hoge slijtage van 
De banden, wordt veelal gebruik gemaakt van beschermhoezen, die bovendien zorgen voor een goede “grip” 
op gladde oppervlakken. 
 
Hijsbanden hebben een kleur. Deze kleuren zijn genormaliseerd naar de werklast (WLL) die de hijsbanden 
mogen dragen. De kleur, en daar- mee de toegestane werklast, wordt 
bepaald door de breedte van de band. 
 
Afkeuren 
Hijsbanden behoren te worden afgekeurd als er sprake is van: 

 Breuk of insnijding van het weefsel van méér dan 10% van de 
dragende garens;  

 Vervorming door hitte; 

 Beschadigingen aan dragende naden;  

 Schadelijke inwerking van agressieve stoffen. 
 
Eindeloze, ronde hijsbanden moeten worden afgekeurd bij: 

 Vervorming door hitte; 

 Schadelijke inwerking van agressieve stoffen;  

 beschadigingen van de buitenhoes, waarbij beschadigde garens zichtbaar zijn. 
 
Opslag van hijsmiddelen  
Hijsmiddelen moeten worden opgeborgen in een daarvoor bestemde ruimte. Deze moet droog en goed 
geventileerd zijn, om roest- vorming van de middelen te voorkomen. 
Ze mogen niet worden blootgesteld aan de weersinvloeden. Ook dienen ze uit de buurt van open vuur, hitte 
en agressieve stoffen te blijven. 
 
Keuring van hijsmiddelen 
Vóór hijsgereedschappen gebruikt mogen worden moet er een certificaat zijn afgegeven voor een 
keuringsinstelling die hiertoe bevoegd is. 
 

Naast deze eerste keuring moet het hijs- en hef- gereedschap tenminste één 
maal per jaar door een deskundige op zijn goede staat worden onderzocht, 
waarbij het zo nodig wordt beproefd. Een schriftelijk bewijs van de 
inspectie/keuring moet op het bedrijf aanwezig zijn. 
 
Kettingwerk (alleen koolstofketting) wordt zo dikwijls als voor een veilig gebruik 
nodig is aan een geschikte warmtebehandeling onderworpen (gegloeid). 
Kettingen en kettingwerk moeten, naast de jaarlijkse inspecties, elke 4 jaar 
worden gekeurd. 
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De inspecties worden verricht door bedrijven die zijn gecertificeerd door de EKH (Erkende keurbedrijven Hijs- 
en Hefmiddelen) 
 
De volgende hijsgereedschappen komen voor bovengenoemde keuringen in aanmerking: 

 Staalkabels; Kettingen; 
 Kettingwerken (haken, sluitingen, ringen, oogbouten, enz.); 
 Hijsbanden; Stroppen en lengen; Tangen en klemmen; 
 Zelfontworpen en/of zelf vervaardigde hijsgereedschappen. 

 
Zowel op het certificaat als op het gereedschap zelf moet zijn aangegeven: 
De maximum toelaatbare werklast; De datum van de laatste keuring; 
Het registratienummer van het certificaat; Het handelsmerk van de keuringsinstantie. 
 
Daarnaast moet het gewicht op het hijsgereedschap vermeldt staan indien het gewicht van het gereedschap 
de 100 kg overschrijdt. 
 
Uiteraard moeten alle arbeidsmiddelen zijn voorzien van CE-markering, de identificatie van de fabrikant en de 
aanduiding van de materiaalsoort. 
 
Bovendien is de gebruiker verplicht regelmatig zijn hijsgereedschappen te onderwerpen 
Aan een keuring door zichzelf. Je moet het hijsgereedschap controleren op de volgende aspecten: 

 Toegestane veilige werklast; Roestvorming, knikken en/of rafels aan staalkabelstroppen; 
 Vervorming en/of scheuring van stalen hijsgereedschap; 
 Scheuren en/of rafels aan hijsbanden; Volledige sluiting van de veiligheidssluiting aan hijshaken; 
 Vervormde kettingschakels van hijskettingen. 

 
Werklast 
De Veilige Werkbelasting VWB (Engels: Safe Working Load SWL) van een aanslagmateriaal is de maximum last 
die met een aanslagmateriaal mag genomen worden en is afhankelijk van de sterkte van het materiaal, de toe 
te passen veiligheidscoëfficiënt en de wijze van aanslaan. De VWB wordt berekend door de Veilige 
Werkbelasting – enkel part (VWB-enkel part) te vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingsfactor die 
afhankelijk is van de wijze van aanslaan. Er bestaat momenteel een tendens om de term Working Load Limit 
WLL te gebruiken. 
 
De werklast kunnen we onderverdelen in: 
 
De werklast van een werktuig: Is de maximaal toelaatbare nuttige last, die 
met een machine mag worden gehesen (of geheven), inclusief het gewicht 
van eventuele hijs- en hefgereedschappen. De werklast wordt aangeduid in 
de eenheid kilogram (kg) of ton (t).  
Ook wordt wel gehanteerd: de bedrijfslast. 
 
De werklast van hijs- en hefgereedschap: Is de maximaal toelaatbare nuttige 
last (massa), die met het hef- en hijsgereedschap mag worden verplaatst. 
 
Als de WL van een strop 2000 kg (2 ton) bedraagt, dan mag je dus 2 ton hijsen, omdat dit gewicht één part 
belast. Als je dezelfde strop dubbel aanslaat (ofwel in broekvorm), dan mag je dus het dubbele hijsen van de 
WL, omdat de last in dat geval aan twee parten hangt. 
 
Er ontstaat een probleem als we dezelfde strop doorsteken (of rijgen). Je zou in eerste instantie zeggen dat de 
last aan één part hangt en er dus nu ook 2 ton gehesen mag worden. 
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Hoe nu precies het krachtenverloop is bij het ontstaan van hoeken, maken we je duidelijk aan de hand van het 
volgende lasten/krachtendiagram: 
 
Last 1: De lading is aan één part opgehangen. Deze wordt belast met het gewicht van de lading. 
 
Last 2: De lading is aan twee evenwijdige parten opgehangen. De beide parten afzonderlijk worden belast met 
de helft van het gewicht van de lading, deze wijze is mogelijk met gebruikmaking van een evenaar of 
uithouder 
 
Last 3: De lading hangt in twee parten met een tophoek van 45 graden. De beide parten worden elk belast met 
0,55 maal het gewicht van de lading. 
 
Last 4: De lading hangt in twee parten met een hoek van 90 graden. De beide parten worden elk belast met 
0,7 maal het gewicht van de lading. 
 
Last 5: De last hangt in twee parten met een spreidhoek van 120 graden. De beide parten worden elk belast 
met gewicht van de lading. 
 
Een tophoek groter dan 120 graden zou betekenen dat de parten elk met een gewicht groter dan dat van de 
last zouden worden belast en daarom mag de tophoek nooit groter worden gekozen. 
 
In de tabel hiernaast kun je zien, hoeveel kracht er bij verschillende tophoeken op de parten komt te staan. 
 
Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat hoe groter de hoek tussen beide parten, hoe hoger de belasting in de 
parten wordt. Daarom werken we altijd met een maximale buitenhoek van 60° (binnenhoek tussen 2 parten is 
dan dus 120°), omdat dan de belasting van één part net zoveel bedraagt als het gewicht van de gehesen last. 
 
Als de parten van het hijsgereedschap met el- kaar een hoek vormen, moet de buitenhoek zo klein mogelijk 
worden gehouden. Dit omdat bij het groter worden van deze buitenhoek de kracht in de parten onevenredig 
meer toe- neemt. De buitenhoek mag dus nooit groter zijn dan 60°. Daarnaast mag de binnenhoek nooit 
groter zijn dan 120°. 
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Bijlage: Inspectie- en keuringstermijnen 
De eigenaar van het hijs- en hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap 
tijdens gebruik veilig blijft.  
De werkgever moet de risico's tijden het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico's te 
minimaliseren. De uitvoering en frequentie van de gebruikscontrole, de periodieke inspectie en de keuring kan 
hiervan een onderdeel zijn. 
 
Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen! –beproevingen uitgevoerd moeten worden. 
Alternatieve methoden voor het uitvoeren van beproevingen, bijvoorbeeldscheuronderzoek, metingen tussen 
referentiepunten en dergelijke uitgevoerd door een door de werkgever ingeschakelde deskundige, behoren 
tot de mogelijkheden. 
 
Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van 
een erkende instelling rechtspersoon.  
Een voorbeeld hiervan is de Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen (EKH). Zoals reeds vermeld vallen alle 
hijs- en hefgereedschappen onder hetregime van de Machinerichtlijnen. Dit betekent dat voor hijs- en 
hefgereedschappen IIA- verklaringenafgegeven moeten worden. 
 
In de praktijk is het zeker niet altijd praktisch uitvoerbaar voor de werkgever om, via een risico inventarisatie 
te bepalen welke keuringstermijn voor zijn hijsgereedschappen verantwoord is. Daarom is het hieronder 
opgenomen overzicht van algemeen gehanteerd minimum termijnen te hanteren maardienen te allen tijden 
te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik,conform de door de fabrikant 
in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften. 
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Overzicht van inspectie/ en keuringstermijnen hijsmiddelen 

 

 Jaarlijkse 
inspectie 

Jaarlijkse keuring 
en beproeving 

4-jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

Eenmalige 
certificering bij 
nieuw leveren 

Touwwerk 

Aangezette haken, ringen, etc. X  X  

Balk- en platenklemmen 

Balkklemmen  X   

Platenklemmen  X   

Hijsklemmen en hijstangen 

Hijsklemmen en Hijstangen  X   

Vloerplaatklemmen  X   

Hijsbanen van kunststof 

Eindloos X   X 

Platte hijsband X   X 

Samenstellen X   X 

Aangezette haken, ringen, etc. X  X X 

Hijsgereedschappen t.b .v. platentransport 

Horizontale platenklem  X   

Verticale platenklem  X   

Plaatklauwen  X   

Diversen hijsgereedschappen 

Balkklemmen   X  

Hijsklemmen en hijstangen   X  

Vloerplaatklemmen   X  

Vatengrijpers   X  

Spanschroeven   X  

Hefmagneten   X  

Vaccum hefapparatuur   X  

Hijsjukken X   X 

Vorken voor heftrucks X  X  

Voorzetapparatuur X   X 
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Overzicht van inspectie/ en keuringstermijnen hijsmiddelen 

 

 Jaarlijkse 
inspectie 

Jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

4-jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

Eenmalige 
certificering 
bij nieuw 
leveren 

Personen werkbak 

Werkbak X   X 

Valbeveiligingsapparatuur 

Valgordels en vallijnen X   X 

Blokken 

Blokken voor hijskranen X    

Blokken voor mobiele kranen X    

Blokken voor takels X    

Takels, loopkatten en lieren 

Handkettingtakels  X   

Rateltakels en sjortakels  X   

Elektrische-Pneumatische kettingtakels  X   

Theatertakels  X   

Staaldraadtakels, Tirfortakels  X   

Lieren  X   

Loopkatten X   X 

Ondersteuningen en vaste ogen 

Loopkatbanen en loopkatbalken X   X 

Puttingen en plaatogen X   X 

Hefwerktuigen 

Vijzels X  X  

Dommekrachten X  X  

Heftafels X  X  
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Hoofdstuk 6 Veiligheid vóór het werk 
 
 
Controle 
Een hal-/bovenloopkraan zal door de gebruiker frequent op een aantal belangrijke punten moeten worden 
gecontroleerd. 
Voor veel punten geldt dat de controle regelmatig aan het begin van de werkdag/tijd moet gebeuren. 
Naast de dagelijkse controle zijn er nog enkele andere controles die niet dagelijks maar bijvoorbeeld minstens 
één keer per maand moeten plaatsvinden. 
 
De controles zijn van belang omdat: 

• De gebruiker verantwoordelijk is voor het goed functioneren 
van de hal-/bovenloopkraan. Deze verantwoording kan pas 
genomen worden als de hal-/bovenloopkraan door de 
gebruiker is gecontroleerd en hij daardoor weet of alles in 
orde is. Dit betekent dus dat de gebruiker de eventuele 
gebreken kan controleren, die moeten worden gemeld aan de 
chef of de onderhoudsdienst. Het kan zijn dat de gebreken de 
veiligheid in gevaar brengt. In dat geval is het zelfs verboden 
om met de hal-/bovenloopkraan te werken; 

• Veel halkranen worden op een werkdag door verschillende medewerkers gebruikt. Zeker in 
productiebedrijven komt dit veel voor. In deze gevallen is het goed om één medewerker aan 
tewijzen die voor de dagelijkse controle verantwoordelijk is. Deze kunnen dan in veel gevallen 
zonder al te hoge kosten worden opgelost omdat de gebruiker tijdens de controle direct dagelijks 
onderhoud uitvoert. Op deze manier blijft de hal-/bovenloopkraan goed functioneren. 
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Een voorbeeld is het schoonhouden van de cabine. 
 

Controlepunten bij bovenloopkraan 

Bij aanvang werkzaamheden Bij hal-/bovenloopkraan met cabine 

Schade of obstakels kraanbaan Ramen schoon van de cabine 

Schade aan de hal-/bovenloopkraan Instelling van de stoel 

Toestand hijskabel, haak en-of blok Meters op dashboard 

Bevestiging hijskabel aan trommel en wartel Claxon 

Werking bedrijfsrem Ruitenwisservloeistof 

Verlichting  

Claxon  

Controleer werking van Maandelijkse controlepunten 

Hijsen/Zakken Hijsen/Zakken 

Rem Kraanbaan 

Kraanrijder Lastmomentbegrenzer 

Katrijder Slapkabelcontact 

Noodschakelaar Touwladder- of daalautomaat 

 
 
Tips: 
• Is de hal-/bovenloopkraan buiten gebruik, haal dan altijd de 
sleutel uit het contactslot; 
• Zorg altijd voor voldoende aantoonbare instructie. 
 
De in de checklist genoemde controlepunten vallen te 
verdelen in twee soorten controles. Bij de ene controle kijken 
we goed om vast te stellen of de hal-/bovenloopkraan in orde 
is. Dit noemen we ook wel de visuele controle. De andere 
controle dient om na te gaan of de diversen onderdelen van 
de hal-/bovenloopkraan goed werken.  
 

Dit noemen we ook wel de technische controle. 
 
De visuele controle betreft: 

• Schade of obstakels kraanbaan; 
• Daalapparatuur; 
• Ramen, spiegels en lampglazen; 
• Ruitenwisservloeistof; 
• Toestand hijskabel, haak en/of blok; 
• Bevestiging hijskabel aan trommel en wartel. 
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De dagelijkse controle betreft: 
• Werking: 
- Hijsen/zakken; 
- Rem; 
- Kraanrijder; 
- Katrijder; 
- Noodschakelaar. 
• Verlichting; 
• Claxon en ruitenwissers. 
 
De maandelijkse technische controle betreft: 
• Eindschakelaars; 
• Veiligheidsinrichtingen. 
 
Hierna zullen wij de belangrijkste controlepunten bespreken 
 
Visuele controle 
Schade aan de hal-/bovenloopkraan 
Zien we schade aan de hal-/bovenloopkraan, dan melden we die schade direct aan onze chef. Het is belangrijk 
de schade direct te melden. Het mag duidelijk zijn dat we een klein krasje op de lak niet melden. 
De schade kan zo groot zijn dat niet meer veilig met de hal-/bovenloopkraan gewerkt kan worden. De schade 
moet dan eerst gerepareerd worden. Beschadiging aan de kraanbaan moet direct aan de onderhoudsdienst 
gemeld worden. In overleg met een deskundige moet bepaald worden of de hal-/bovenloopkraan nog 
gebruikt mag worden. Obstakels die zich op de kraanbaan bevinden moeten worden verwijderd. 
 
Ramen, spiegels en lampglazen 
Goed zicht op het werk is voor iedere kraanmachinist van groot belang. Gezien de werkomstandigheden en 
het soort werk geldt dat voor een kraanmachinist misschien nog meer dan voor anderen. 
Daarom moeten alle ramen en spiegels goed schoon gemaakt zijn. Dit geld ook voor alle lampglazen van de 
verlichting op een hal-/bovenloopkraan. 
 
Ruitenwisservloeistof 
Vaak zijn de weersomstandigheden zodanig dat de ruitensproeier nodig is. Daarom moet de tank goed gevuld 
zijn. Dit is alleen van toepassing bij bovenloopkranen met een cabine en die dus ook buiten worden gebruikt. 
 
Hijskabel, haak en blok 
De staat waarin de hijskabel, de haak en het blok zich bevinden wordt visueel gecontroleerd. Daarbij wordt 
gelet op slijtage, roest, vervorming, breuk en inscheuren. Hierna controleren we de bevestiging aan de 
hijskabel en de trommel alsmede de wartel of de hijshaak. 
 
Technische controle 
Voor de technische controle waarbij we nagaan of de betreffende onderdelen goed werken nemen we 
plaats in de cabine van de hal-/bovenloopkraan. 
We moeten zorgen dat de  stoel in de juiste stand word gezet  zodat we ontspannen kunnen werken. 
Met de afstandsbediening kunnen we controle verder uitvoeren.  Daarvoor proberen we alle functies uit die 
de hal-/bovenloopkraan kan uitvoeren. 
 
Dit zijn de volgende functies: 
• Hijsen; 
• Zakken; 
• Fijnregeling. 
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Rem 
De rem, wanneer deze aanwezig is, trappen we met de voet in en houden de rem even vast. De remdruk is 
goed, als het rempedaal niet wegzakt. Wanneer de hal-/bovenloopkraan elektrisch wordt afgeremd, 
controleren we de werking met het kraanrijden. 
 
Kraan rijden 
Door de hal-/bovenloopkraan een aantal meters in beide richtingen te verplaatsen kunnen wij ook controleren 
hoe groot de remvertraging is van voet of elektrische rem. 
 
Kat rijden 
Door de kat in of uit te katten, controleren we de werking. Bij een hal-/bovenloopkraan met twee katten 
controleren we ook de gecombineerde functies van de hal-/bovenloopkraan. 
 
Noodschakelaar 
Wanneer we de noodschakelaar bedienen, moetenalle functies uitgeschakeld worden. 
 
Claxon 
De claxon wordt gebruikt om anderen te waarschuwen voor gevaar. Voordat we gaan rijden moet 
gecontroleerd worden of de claxon werkt. Werkt de claxon niet, dan is veilig werken niet mogelijk. 
Er mag dan niet met de hal-/bovenloopkraan gereden worden. 
 
Ruitenwissers 
De ruitenwissers moeten niet versleten zijn omdat ze dan de ruiten niet alleen niet goed schoon houden 
maar de ruiten ook zullen krassen. 
 
Maandelijkse controle 
De maandelijkse controle van de diverse beveiligingen gebeurt eenvoudig door na te gaan of de bedoelde 
eindschakelaars en contacten op het juiste moment in werking treden. Wanneer de kraan vanuit een cabine 
wordt bediend, moet gecontroleerd worden of er een voorziening is om in geval van storing de hal-
/bovenloopkraan te kunnen verlaten. Het is aan te raden om van deze voorziening de 
gebruiksvoorschriftenvan tevoren te lezen. 
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Hoofdstuk 7 Kettingwerk 
 

INLEIDING 

We hebben natuurlijk al een en ander verteld over kettingen, maar dit hoofdstuk gaat wat dieper op de 
materie in. 

Verschil 

Veel hijsgereedschap heeft één of meer onderdelen van 
kettingwerk. Kettingwerk neemt een belangrijke 
plaats in onder de hijsgereedschappen. Om te weten wat 
onder ketting en kettingwerk wordt verstaan  
volgen eerst twee definities. 

 

1. Een ketting is een samenstel van uit rondstaal 
vervaardigde, geslote, gelijke en gelijkvormige 
schalmen. 

2. Onder kettingwerk wordt verstaan: schalmen, 
sluitingen, haken, ringen, wartels, oogbouten etc.,  
afzonderlijk of als samenstel. 

 

Regels  
Regels voor het gebruik van kettingen: 

 Laat een last nooit op de ketting staan; 

 Trek de ketting nooit onder een last uit; 

 Gebruik nooit bouten om een ketting in te korten; 

 Vermijdt slagen, kinken, en knopen in de kettingen, 
deze kunnen een plotselinge breuk veroorzaken; 

 Bescherm de ketting als die om een last met scherpe randen moet worden geslagen, gebruik 
stophout, kantschoners e.d. waar dat nodig is; 

 Gebruik nooit een ketting met beschadigde schalmen. Elke kerf of vermogen kan de eerste stap zijn op 
weg naar een breuk; 

 Vertrouw nooit een ketting die er nieuw uitziet, hij kan bij het eerste gebruik al beschadigt zijn; 

 Raadpleeg uw baas in alle gevallen van twijfel bij het werk met kettingen en stel hem onmiddellijk in 
kennis van de minste afwijking of vermogen. 

 

MATERIAAL 

Staal  Ketting en kettingwerk wordt vervaardigd uit de volgende soorten 
staal; 

 C- of koolstof- staal 

 Veredeld staal 

 Veredeld gelegeerd staal 

Toepassing  Toepassing van bovengenoemde materialen is voorgeschreven.  

  Dit voorkomt toepassing van staalsoorten van slechte (inferieure) 
kwaliteit. De keuze tussen bovengenoemde materialen door de 
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fabrikant van ketting en kettingwerk is vrij. Meestal is de keuze 
afhankelijk van de toegepaste fabricagemethode. 

C- of Koolstofstaal C- staal of koolstofstaal is een ongeleerde staalsoort. Ongeleerd 
staal is een ijzer- koolstoflegering waarin ook zeer veel, kleine 
hoeveelheden, andere elementen zitten. Daar ketting en 
kettingwerk bij de fabricage gelast moet kunnen worden, mag het 
koolstofpercentage niet hoger zijn dan 0,20 á 0,25 %. 

Niet gekalmeerd Koolstofstaal is verouderingsgevoelig. Het materiaal wordt door 
gebruik en door temperatuurswisselingen een verloop van tijd hard 
en bros, waardoor het opeens kan breken. 

Veredeld staal Veredeld staal heeft vrijwel dezelfde samenstelling als het 
koolstofstaal. Doordat aan het materiaal een geringe hoeveelheid 
aluminium ( 0,020% ) is toegevoegd, worden de zuurstofelementen 
aan andere elementen gebonden en ontstaat een materiaal met 
een gelijkmatige structuur. Het materiaal is daardoor veroudering- 
bestendig. 

 

Veredelen 

Veredeld staal krijgt tijdens de bereiding 
een warmtebehandeling: het verdelen.  

Dit omvat het verhitten van het materiaal 
tot ongeveer 900°C. afhankelijk van de 
samenstelling wordt dit enige tijd op deze 
temperatuur houden en dan afkoelen tot 
kamertemperatuur in een voorgeschreven 
tijd. Hierna wordt het zogenaamde ‘’hoog- 
ontlaten’’ toegepast. Dit is verhitten tot 
500°C en daarna langzaam laten afkoelen 
in rustige lucht. Hiermee wordt bereikt 
dat het vrij harde materiaal minder hard 
en elastischer wordt en een grotere 
treksterkte krijgt. 

 

 

Voordelen  

Veredeld staal heeft ten opzichte van koolstofstaal de volgende voordelen: 

 het is verouderingsbestendig; 

 het behoeft niet ‘’normaal gegloeid’’ te worden; 

 het is sterker, zodat voor dezelfde werklast het hijsgereedschap kleinere 
afmetingen heeft. 

Controle  

De voorgeschreven controle (zie vorige pagina) is ook op ketting en kettingwerk 
van veredeld staal van toepassing. Bij deze controle behoeft echter het 
normaalgloeiend niet te worden uitgevoerd. 
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Veredeld gelegeerd  

Veredeld gelegeerd staal is een legering: een samenstelling van meer elementen om bepaalde eigenschappen 
te verbeteren. Naast de bekende elementen als ijzer en koolstof bestaat het uit nikkel en chroom en uit 
molybdeen. Vanwege deze elementen wordt het vaak ‘’chroom- nikkelstaal’’ genoemd, maar ook de namen 
‘’edelstall’’ (Duits) of alloysteel (engels) worden vaak gebruikt. Ook het element aluminium is voor 0,020 – 
0,025 % aan het materiaal toegevoegd. Daardoor is veredeld gelegeerd staal volledig gekalmeerd en niet- 
verouderings gevoelig. 

 

Warmtebehandeling  
Door de speciale samenstelling van het materiaal zijn de warmtebehandelingen veredelen en ontlaten zeer 
nauwkeurig worden aangehouden. Ook de speling tussen minimum en maximum temperatuur is zeer gering. 
Van een correcte warmtebehandeling van het materiaal hangt alles af: de eigenschappen, de sterkte 
enzovoort. Vandaar dat in ons land slechts enkele bedrijven reparatiewerkzaamheden aan ketting en 
kettingwerk van veredeld gelegeerd staal mogen uitvoeren. Laswerk en het veredelen, ontlaten, enzovoort 
moet strikt volgens de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd. 

Controle Evenals bij de andere materialen dient ook op ketting en 
kettingwerk van veredeld gelegeerd staal de voorgeschreven 
periodieke controle te worden uitgevoerd. Het materiaal mag 
echter niet normaal gegloeid worden. 

Kwaliteit Veredeld gelegeerd staal is veel sterker en slijtvaste dan de andere 
materialen. 

Merktekens   

Ketting en kettingwerk dienen volgens internationaal geldende 
voorschriften gemerkt te zijn. Deze merktekens kunnen tijdens 
de fabricage of later met de hand of mechanisch zijn 
aangebracht. Bovendien kan ketting en kettingwerk voorzien 
worden van stalen labels of merkplaten (zie illustratie). 

 

Op kettingen en kettingwerken moeten de volgende merken 
zijn aangebracht: 
 

 De WLL in Ton; 

 Het fabrieksmerk; 

 Het registratienummer; 

 Datum (maand en jaar) van de laatste beproeving; 

 De Kwaliteitsklasse- aanduiding; 

 Het (gedeponeerde) kenmerk van de 
beproevingsinrichting. 

 

 

 

 

 

Punt  Vaak is 
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een hoogwaardige ketting van kwaliteitsklasse S eveneens te herkennen 
aan de onafgewerkte punt naar binnen ter plaatse van de las. 

KETTINGEN 

 

Afmetingen  Voor hijsdoeleinden wordt vrijwel uitsluitend de kortschalmige ketting 
gebruikt. De afmetingen van deze ketting zijn genormaliseerd. De schalm 
van deze ketting heeft een inwendige lengte van 2,85 tot 3 maal de 
materiaaldikte of diameter en een inwendige breedte van 1,2 tot 1,5 
maal de materiaaldikte. De inwendige lengte van een schalm wordt ook 
wel steek genoemd.  

Steek  De steek, vermenigvuldigd met het aantal schalmen, geeft de inwendige 
lengte van de ketting. In de praktijk worden aan deze inwendige lengte 
verschillende benamingen gegeven zoals: 

 Nuttige lengte; 

 Werkende lengte; 

 Klare lengte. 

Werklengte   

Het beste is om werklengte aan te houden, omdat 
ook de leveranciers deze naam gebruiken.  
De werklengte wordt in mm aangegeven, net als 
de andere afmetingen van de ketting. 

 

 

 

Temperatuur   
Bij gebruik van ketting en kettingwerk bij hoge of lage temperaturen, moet rekening worden gehouden met 
de, afhankelijk van de soort, soms aanzienlijk vermindering van de werklast. De bij lage en hoge temperaturen 
behorende gereduceerde werklasten in procenten, zijn voor de vijf klassen in de tabel hieronder aangegeven. 
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KETTING- SAMENSTELLEN 

Indeling   

Een ketting- samenstel is opgebouwd uit ketting en kettingwerk. Voor hijsdoeleinden is de volgende indeling 

gemaakt. 

 Eindeloze ketting; 

 Enkelvoudige ketting 

 Meervoudige ketting 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Wat een eindeloze ketting is kan iedereen zich voorstellen. Met een enkelvoudige ketting worden 
kettingstroppen en kettinglengen bedoeld. Tot de meervoudige kettingen worden kettingtweesprongen, -
driesprongen, -viersprongen, en dergelijke gerekend. 

 

Kettingstrop   

Kettingstroppen worden gebruikt voor het aanslaan van lasten zonder bevestigingspunten voor haken of 
sluitingen. Een kettingstrop kan zowel van een eindloze als een enkelvoudige ketting worden gemaakt. 

 

 

 

 

Kettinglengten  Kettinglengten worden veelal gebruikt als voorloper, dus als 
overgangsstuk tussen het hijsgereedschap van de last en de kraanhaak. 
Vaak zijn de afmetingen van de kraanhaak zo groot dat het 
hijsgereedschap, dat de last aanslaat, niet direct in de kraanhaak past. 
Een kettingleng bestaat uit een stuk ketting met aan één zijde een haak 
en aan de andere zijden een topring (eindschalm) 
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Kettingsprongen  Kettingtweesprongen, -driesprongen, -viersprongen, enzovoort worden 
voor het aanslaan van lasten met meer bevestigingspunten gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheid   

Een belangrijk onderscheid dat bij ketting- samenstellen moet worden gemaakt, is dat er geheel gelasten en 
demontabele uitvoeringen bestaan. De geheel gelaste uitvoering komt vrijwel alleen voor bij werk van 
verouderingsgevoelig materiaal (kwaliteitsklasse L). De demontabele uitvoering is over het algemeen in de 
andere kwaliteitsklassen terug te vinden. Meestal is dit kwaliteitsklasse T. 

 

CONTROLE 

Afgekeurde ketting   

Kettingen moeten worden afgekeurd indien: 

 De slijtage meer dan 10% bedraagt; 

 De merktekens onleesbaar zijn geworden; 

 Vervorming is opgetreden;  

 Ontoelaatbare veranderingen of reparaties hebben plaatsgevonden 
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LASTHAKEN 

Lasthaken   

Lasthaken zorgen voor de verbinding 
van het hijsorgaan met de last. Daar 
waar een lasthaak niet direct aan de 
last kan worden geslagen, past men 
behalve de lasthaak, ook stroppen, 
grijpers, of bijzondere 
aanslagmiddelen toe. 
 
Eisen   
De belangrijkste lasthaken zijn de enkele 
haken en de dubbele haken. Haken 
worden geacht tot het kettingwerk te 
behoren en dienen daarom, 
onverminderd, qua constructie, sterkte, 
beproeving, warmtebehandeling en 
onderhoud te voldoen aan de eisen van 
kettingwerk. 

 

Normalisatie   

Enkele haken zijn genormaliseerd voor 
belastingen van 100 tot 500 kN, 
dubbele haken zijn genormaliseerd 
voor belastingen van 150 tot 500 kN. 
Het materiaal voor beiden haken is 
meestal C25. 

 

 

Bij de belasting van haken moet rekening worden gehouden met de verschillende materiaalsoorten waaruit de 
haak is opgebouwd. De haak moet altijd in lijn worden belast. In de tabel is te zien met welke waarden de 
werklast moet worden gereduceerd op het moment dat van de ideale lijn wordt afgeweken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SLUITINGEN 
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Soorten   

Sluitingen worden gebruikt bij het bevestigen van lasten aan de ketting. Sluitingen bestaan uit een beugel 
waarvan de opening door middel van een bout wordt afgesloten. Er zijn twee soorten: 

 Rechte of D- sluiting; 

 Harpsluiting. 

 

 

 

 

 

 

Constructie    

Bij elke type kan de bout verschillende constructies hebben, namelijk: 

 Een oogbout met of zonder borst; 

 Een bout met verzonken kop; 

 Een doorgaande bout met moer en splitpen. 

 

NEN 964 / 965   

De verschillende soorten zijn vastgesteld in NEN 964 (D- 
sluitingen) en NEN 965 (harpsluitingen). Bijzonder belangrijk 
om te weten is dat de normalisatie alleen betrekking heeft op 
sluitingen van verouderingsgevoelig materiaal (koolstofstaal) 

en die tot kwaliteitsklasse L behoren. 
Voorzover bekend, zijn sluitingen van 
hoogwaardig materiaal (nog) niet 
genormaliseerd. Dit betreft dus de 
kwaliteitsklassen M, P, S en T. 
   
Het kan moeilijkheden geven bij het 
bevestigen van deze sluitingen met 
hoogwaardig kettingwerk. Voor dezelfde 
werklast zullen de sluitingen namelijk veel 
grotere afmeting hebben dan het andere 
kettingwerk. Gelukkig heeft de 
Arbeidsinspectie ook goedkeuring verleend 
aan sluitingen van Crosby- Laughlin (red-pin) 
en Green-pin. Deze worden geleverd in de 
kwaliteitsklasse T en sluiten dus beter aan op 
het moderne kettingwerk. 
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BELANGRIJK 
Verboden 
Naast voorgenoemde zijn er nog vele merken die sluitingen op de markt brengen. Veelal is daarop ook de 
werklast vermeld. Deze sluitingen mogen in ons land niet voor hijsdoeleinden worden gebruikt. Uitsluitend 
Crosby, Green-pin en NEN-sluitingen hebben een goedkeuringsnummer van de Arbeidsinspectie en kunnen 
dus met certificaat worden geleverd. 

 

D- sluiting   

De D- sluiting dient voor het koppelen van twee 
onderdelen zoals bijvoorbeeld het vastzetten van een 
viersprong aan de hijsogen van een last. 

 

Belasting   

De D- sluiting is niet geschikt voor het aan elkaar 
bevestigen van twee kettingen. Door de D- vorm van 
de beugel kan een gevaarlijke belastingssituatie 
optreden, waarop de D- sluiting niet is berekend. 
 
Harpsluiting   
De harpsluiting is geschikt voor het koppelen van meer 
dan twee onderdelen, of voor het koppelen van kettingwerk aan staalkavels. 
Door zijn vorm biedt de beugel meer ruimte zodat ongewenste belasting van de 
sluiting wordt voorkomen. 
 
Doorgaande bout   
Sluitingen met doorgaande bout met moer en splitpen worden toegepast bij 
verbindingen die zelden behoeven te worden losgenomen. 

 

OOGBOUTEN 

 

Oogbout   

Sluitingen, gekoppeld/verbonden met een oogbout, worden gebruikt bij 
verbindingen die veelvuldig moeten worden losgenomen. De constructie met bout verzonken kop wordt 
gebruikt op plaatsen waar het gevaar bestaat 
dat de kop van de bout achter randen of 
andere obstakels blijft haken. 

 

Harpsluiting   

De harpsluiting is geschikt voor het koppelen 
van meer dan twee onderdelen, of voor het 
koppelen van kettingwerk aan staalkabels. 
Door zijn vorm biedt de beugel meer ruimte 
zodat ongewenste belasting van de sluiting 
wordt voorkomen. 
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Doorgaande bout   

Sluitingen met doorgaande bout met moer en splitpen worden toegepast 
bij verbindingen die zelden behoeven te worden losgenomen. 

 

Visuele controle   
Een nauwkeuriger inspectie kan plaatsvinden tijdens het schoonmaken 
en smeren. Wanneer één of meer van bovengenoemde 
onrechtmatigheden wordt geconstateerd moet dit onmiddellijk worden 
gemeld en mag het hijsgereedschap niet meer worden gebruikt.  
 

Melding  
Een nauwkeuriger inspectie kan plaatsvinden tijdens het schoonmaken en smeren. Wanneer één of meer van 
bovengenoemde onrechtmatigheden wordt geconstateerd moet dit onmiddellijk worden gemeld en mag het 
hijsgereedschap niet meer worden gebruikt.  
 

Reparatie  
Reparaties mogen alleen worden verricht door de fabrikant van het hijsgereedschap of 
door een erkende onderneming. Het is duidelijk dat door visuele inspectie slechts de 
uitwendige gebreken aan het licht komen. Inwendige gebreken kunnen alleen worden 
opgespoord door een deskundige. Deze beschikt niet alleen over de nodige kennis maar 
heeft ook speciaal gereedschap, zoals röntgen- en ultrasoon-apparatuur tot zijn be-
schikking. 
 
Gekalibreerd   
Een bijzondere uitvoering van de kortschalmige ketting is de gekalibreerde ketting. 
Hiervan zijn de schalmen zuiver op maat gesmeed in een matrijs. De veiligheidsfactor is 
0,8. De gekalibreerde ketting wordt toegepast bij kettingtakels en loopt over 
nestenschijven. De schalmen moeten dan nauwkeurige afmetingen hebben, omdat ze 
precies moeten passen in de nesten.  
 
Voorbeeld  
Dat een nauwkeurige maatvoering van de schalmen hierbij zeer belangrijk is, wordt met 
onderstaand voorbeeld toegelicht.  
 
Afwijkingen  
Als de steek van een ketting slechts 0,2 mm afwijkt, geeft dit bij 10 schalmen al een 
afwijking van 2 mm en bij 30 schalmen een afwijking van 6 mmo Wanneer dus een 
ketting van 7 mm diameter wordt toegepast zal bij 30 schalmen - dus een lengte van 630 

mm (63 cm) - reeds een lengte verschil van 6 mm optreden. Dit is al voldoende om de ketting uit de schijf te 
laten lopen. 
 
Fataal  
Om een last 1 meter te kunnen hijsen met een enkelparts 0,5 tons kettingtakel, moet er niet minder dan 16 
tot 24 meter handketting worden doorgehaald; de geringste afwijking van de steek is dan fataal voor de 
werking van een kettingtakel.  
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Hoofdstuk 8 Veiligheid tijdens het werken 
 
Wanneer we veilig willen werken met een hal-/bovenloopkraan zijn er een aantal korte tips. Deze zijn afgeleid 
van de voorschriften en aanwijzingen van de Arbeidsinspectie. 
 
In deze tips staat kort aangegeven waarop gelet moetworden als met een hal-/bovenloopkraan wordt 
gewerkt. Bij iedere tip is een korte uitleg. Daamaast zullen we wat uitgebreiderstilstaan bij het behandelen 
van een last.  Laat nooit een onbevoegd persoon met de hal-/bovenloopkraan werken. 

 
Wat is een bevoegd persoon?  
Iemand die met goed gevolg een opleiding tot hal-
/bovenloopkraan heeft doorlopen, noemen we 
bevoegd. In het Arbeidsbesluit Jeugdigen van de 
Arbowet is zelfs opgenomen dat men minimaal 18 jaar 
moet zijn om een hal-/bovenloopkraan te mogen 
bedienen. 
 
Wanneer iemand niet voldoet aan deze 
bovengenoemde voorwaarden, dan is hij onbevoegd en 
mag geen gebruik maken van de kraan. Controleer de 
hal-/bovenloopkraan aan het begin van de werktijd. 
Door de voorgeschrevencontrole wordt de kans op 

ongelukken en schade kleiner. 
 
Wees vertrouwd met de hal-/bovenloopkraan 
We mogen pas werken nadat we een controle hebben uitgevoerd en weten hoe we een kraan kunnen en 
mogen bedienen. Wees dus vertrouwd met de hal-/ en bovenloopkraan. Hierdoor weten we wat we wel 
kunnen doen met de hal-/bovenloopkraan en wat niet. Haal ook geen grappen uit waardoor we andere in 
gevaar kunnen brengen. Het kan ons zelf maar ook anderen duur komen te staan. Zeker als een halkraan in 
situaties wordt gebruikt waar andere collega's werken. Of als de hal-/bovenloopkraan door meerdere 
medewerkers wordt gebruikt. 

 
  

http://www.google.nl/imgres?q=kraan+machinist&um=1&hl=nl&biw=1280&bih=715&tbm=isch&tbnid=9OLPwWhW4lWwIM:&imgrefurl=http://www.bouwmaterieel.nl/nieuws/3845/nieuwe-europese-veiligheidscampagne-torenkranen.html&docid=CvGl6A0FkB0zAM&w=458&h=305&ei=-N-ATpH3FIar-gbe_pCSDQ&zoom=1
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Werk alleen met een veilige hal-/bovenloopkraan 
Indien tijdens het werk gebreken aan de hal-/bovenloopkraan worden geconstateerd, moet de machinist 
onmiddellijk stoppen en de chef of leidinggevende waarschuwen. De hal-/bovenloopkraan moet buiten bedrijf 
blijven tot een deugdelijke en deskundige controle heeft plaatsgevonden en eventuele gebreken zijn hersteld. 
Noteer duidelijk op een stuk papier dat de kraan defect is. Hierdoor zien andere dit en maken er geen gebruik 
van. 
 
Controleer de kraanbaan 
De kraanbaan moet vrij zijn van obstakels. Voordat de hal-/bovenloopkraan gebruikt gaat worden moet de 
kraanbaan vrij zijn of vrij gemaakt worden. Als het zicht wordt belemmerd, is een toezichthouder nodig. 
Als de machinist een last niet op de volledige weg kan volgen, moet hij aanwijzingen krijgen van iemand 
die de last wel kan volgen. De toezichthouder moet daarbij de voorgeschreven armseinen gebruiken. 
Is de toezichthouder niet of onvoldoende zichtbaar dan moeten andere deugdelijke communicatiemiddelen 
worden gebruikt. 
 
Personenvervoer met een hal-/bovenloopkraan is niet toegestaan 
Het hijsen van personen in een werkbak is absoluut verboden en is hiervoor niet ingericht. Er geldt één 
uitzondering en wel als de Arbeidsinspectie hiervoor tevoren toestemming heeft gegeven. 
 

Kraanrijden met last in het midden 
Als we met de hal-/bovenloopkraan gaan rijden en een last verplaatsen, 
zorg er dan voor dat de last in het midden tussen de kraanbanen hangt. 
Dit zorgt voor meer stabiliteit. 
 
Werken met twee kranen is verboden 
Het verplaatsen van een lading met meer dan één hal-/bovenloopkraan is 
in principe verboden. In zeer bijzondere situaties mag van deze regel 

worden afgeweken, mits alle vereiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. 
 
Bovendien moet het werk gebeuren onder toezicht van een verantwoordelijk en deskundig persoon. 
Voorafgaand overleg met de arbeidsinspectie is nodig. 
 
Een hal-/bovenloopkraan mag nooit worden overbelast 
Om te voorkomen dat een hal-/bovenloopkraan wordt overbelast, moeten de gegevens van een last bekend 
zijn voordat deze wordt gehesen. Daarbij gaat het om het gewicht, de vorm en de maximale afmetingen. 
De gegevens van de hal-/bovenloopkraan die voor het veilig hijsen belangrijk zijn staan in het werk belasting 
tabellen of in de grafieken. 
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Bij een halkraan kan overbelasting ook consequenties hebben voor het gebouw. Daarbij moet zeker bij 
contructiewerkzaam-heden ook aandacht zijn voor verschillende soorten lasten.  
De gewichten of afmetingen van lasten kunnen in deze situaties sterk verschillen. 
 
Hijs een last altijd zorgvuldig en op de juiste manier 
Voordat een last zal worden gehesen moet de hijskabel eerst worden strakgezet om te kunnen uitdraaien. 
Daarbij controleren we dan tegelijk of het hijsgereedschap op de juiste wijze is aangeslagen 
en of de last deugdelijk wordt bijeengehouden. Voorts moet de hijskabel verticaal zijn. 
 

  
Een last moet veilig zijn 
Een last dat niet is goed aangeslagen of ondeugdelijk is samengesteld, mag niet worden opgenomen.  
Losse  voorwerpen mogen nooit op een te hijsen last liggen. Het is ook verboden om personen op een 
last plaatsen om zich zo te laten vervoeren of om bijvoorbeeld een last in evenwicht te houden. 
Het is verplicht vanuit de ARBOWET dat bij het aanslaan van lasten alleen mag gebeuren door personen van 
18 jaar en ouder die met dat werk vertrouwd zijn. Bij werkzaamheden waarbij vele verschillende personen 
betrokken zijn, moeten wij bij het aanslaan van lasten extra oplettend zijn. 
 
Volg voorgeschreven werkmethoden op 
De door leveranciers voorgeschreven manier van hijsen zoals bijvoorbeeld met pré-fab-elementen het 
geval is, moeten altijd worden opgevolgd. Wanneer we dit niet doen, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Dit 
leid dan weer tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
Wees voorzichtig met lasten die uit langwerpige delen bestaan 
Als een last bestaat uit buizen, rails, hout of ander lang materiaal moeten maatregelen worden 
getroffen om te voorkomen dat losse delen uit de hijs schieten. Een dergelijk last moet ook zoveel mogelijk 
horizontaal worden gehouden. 
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Let op omstanders 
Er mogen zich in principe geen personen binnen het bereik van een hal-/bovenloopkraan bevinden. Gebeurt 
dit dan wel doordat deze personen in verband met hun werkzaamheden toch binnen het hal-/bovenloopkraan 
bereik moeten komen, dan dienen zij een veiligheidshelm dragen. Personen die direct betrokken zijn bij de 
hijswerkzaamheden moeten, behalve een helm, veiligheidsschoenen en werkhandschoenen dragen. Als er 
met de hal-/bovenloopkraan gevaarlijke goederen worden verplaatst, moeten zo nodig beschermende 
kleding, brillen of gelaatsschermen en adem-beschermingsmiddelen worden toegepast. Hiermee voldoen we 
aan de Arbo wetgeving zoals eerder is besproken. 
Zeker bij contructiewerkzaamheden kunnen vele collega's, maar ook tijdelijke werknemers actief zijn. Let er 
op dat vakantiekrachten, hulpjes geen gebruik mogen maken. 
Als een last in de takels hangt om gemonteerd te worden, zullen wij als kraandrijver extra attent moeten 
zijn. Ga af op signalen (armsignalen).  
 
Houd altijd de volle aandacht bij het werk 
Een hal-/bovenloopkraan is een ongevaarlijk transportmiddel totdat een 
onoplettende machinist er een gevaarlijk apparaat van maakt. Om ongevallen 
te voorkomen is het van het grootste belang dat met de volle 
aandacht wordt gewerkt. 
 
Door de volle aandacht bij het werk te houden is een machinist ook in staat eventuele fouten van anderen op 
te vangen. Machinisten moeten zich altijd aan de bedrijfs- en verkeersvoorschriften houden. Als een halkraan 
wordt gebruikt moeten wij ook rekening houden met omstanders. Vaak zijn omstanders niet bedacht op 
hijswerkzaamheden. 
 
Gebruik de voorgeschreven armseinen 
Voor de communicatie tussen machinist en toezichthouder moeten afgesproken tekens worden gebruikt 
om misverstanden te voorkomen. De voorkeur hebben de genormaliseerde armseinen uit NEN 2025. 
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Per 1994 is de Europese richtlijn 92/58/EEG van kracht. De Nederlandse wetgever heeft deze richtlijn 
ondergebracht in het Arbobesluit artikel 8.4 met een verwijzing naar de Arboregeling hoofdstuk 8. De in het 
Arbobesluit opgenomen hand- en armseinen bevatten elementaire seinen zoals links, rechts, vieren, hijsen 
etc. Seinen gericht op de beweging van de last. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft een norm 
geschreven over hand- en armseinen gebaseerd op de huidige wetgeving. 
 
Voorkom slingeren van de last 
Breng de hal-/bovenloopkraan rustig en geleidelijk in beweging en stop de beweging op dezelfde manier om 
te voorkomen dat de lading gaat slingeren. Gaat de last toch slingeren, zorg dan eventueel voor een stuurlijn 
Bij een Hal-/bovenloopkraan of katwagen, voorkom slingeren op de volgende manier! 
 
Als de last op het dode punt is, met hal-/bovenloopkraan of katwagen meerijden naar het dode punt. 
Maar niet eerder dan dat de hartlijn is gepasseerd.  
 
Hartlijn 
Rekening houden met wanden. 
Als wij hijswerkzaamheden uitvoeren moeten wij ook rekening houden met de wanden van het gebouw, zeker 
als met lange lasten wordt gewerkt. Door een slingerende last die niet onder controle is, kan aan het gebouw 
ernstige schade ontstaan. 
 
Geen voorwerpen slepen of wegtrekken 
Een hal-/bovenloopkraan is een hijswerktuig en is dus zeker niet bedoeld om voorwerpen of 
transportmiddelen te slepen of weg te trekken. Hierdoor zou de hal-/bovenloopkraan zichzelf uit de rails of 
van zijn kraanbaan kunnen trekken wat een gevaarlijke situatie zou kunnen veroorzaken. 
 
Controleer hijsgereedschap 
De gebruiker van de hal-/bovenloopkraan is hiervoor verantwoordelijk. Dit geld eveneens voor de 
hijshulpmiddelen en het juiste gebruik daarvan. Het is dus van belang dit regelmatig te controleren dus ook 
regelmatig de kwaliteit en staat van deze hijshulpmiddelen. Wanneer deze beschadigd zijn, mogen ze niet 
meer gebruikt worden. 
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Hoofdstuk 10 Veiligheid na het werk 
 
Wanneer we werkelijk klaar zijn met werken dan 'parkeren' we onze kraan op de daarvoor bestemde plaats. 
Het is dus net zo belangrijk om aan het einde van de dag veiligheid voorop te stellen als bij het begin van de 
werkdag. We moeten dus de hal-/bovenloopkraan zorgvuldig wegzetten. Dit juist parkeren van onze kraan 
moeten we dus zien als een onderdeel van het dagelijks onderhoud/werk. 
 
Als we goed de dag afsluiten, kunnen we de volgende werkdag weer gemakkelijk met de controle 
werkzaamheden beginnen. 
 
Het parkeren van de hal-/bovenloopkraan moet in een bepaalde volgorde gebeuren. De goede volgorde zullen 
we hieronder zichtbaar zetten. 
 

 Breng de hal-/bovenloopkraan naar de juiste (vaste) plaats en zorg dat de hal-/bovenloopkraan zo 
nodig stormvast staat.  

 Zorg voor een schone werkplek en zet de hoofdschakelaar uit.  

 Wanneer we werken met een afstandsbediening, berg deze dan op en verwijder de sleutel.  

 Bij het constateren van eventuele gebreken, moet dit doorgegeven worden aan de onderhoudsdienst.  

 Ook de gebruikte hijshulpmiddelen moeten netjes achterlaten op de daarvoor bestemde plek. 
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