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Paleis van Justitie 
voorzien van nieuwe 
gevelonderhoudsinstallatie

Het plaatsen van een gevelonderhoudsinstallatie op een gedeeltelijk schuin en gedeeltelijk plat dak op een 
hoogte van 70 meter hoogte, dat is zelfs voor gespecialiseerde bedrijven geen dagelijkse kost. Onlangs is 
op het Paleis van Justitie in Den Haag een speciaal voor dit pand ontwikkelde gevelonderhoudsinstallatie 
geplaatst. Kranenburg Groep uit Nieuwkoop was verantwoordelijk voor de klus. 
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In het Paleis van Justitie, aan de 
Prins Clauslaan in Den Haag, zijn het 
Gerechtshof, de Arondissements-
rechtbank en het Kantongerecht 
gevestigd. Het gebouw telt 19 ver-
diepingen en heeft een hoogte van 
70 meter. Maar het was niet eens 
zozeer de hoogte van het gebouw 
die van het plaatsen van een geve-
londerhoudsinstallatie een interes-
sante uitdaging maakte, maar eerder 
de vormgeving van het dak. Het dak 
is deels vlak en loopt vervolgens gro-
tendeels 14 graden schuin omhoog. 
Het voornaamste probleem dat opge-
lost diende te worden, was: hoe kan 
de installatie over het hele dakvlak 
worden bewogen terwijl natuurlijk 
de gondel op dezelfde hoogte moet 
blijven hangen en horizontaal moet 
blijven? Ander probleem: als de in-

stallatie niet in gebruik is, mag deze 
niet zichtbaar zijn. Hoe werd dit op-
gelost? En tenslotte was de plaatsing 
van de installatie een tour de force, 
die spectaculaire beelden opleverde. 
Een verslag aan de hand van een 
gesprek met ing. A.F.G. Schuurman, 
algemeen directeur van de Kranen-
burg Groep. 

Contragewicht
Kranenburg  Gevelonderhoudsinstal-
laties, onderdeel van de Kranenburg 
Groep, geldt als een gerenommeerd 
bedrijf in de wereld van het profes-
sionele gevelonderhoud. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in de productie 
en plaatsing van gevelonderhouds-
installaties in zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten. Andere onder-

delen van de groep zijn Kranenburg 
Metaalverwerkingsbedrijf (hekwer-
ken, kooiladders, valbeveiligings-
artikelen) en Kranenburg Special 
Products (reinigingsproducten, be-
drijfskleding). Door deze combinatie 
van activiteiten heeft het bedrijf het 
complete proces van engineering, 
productie, montage en onderhoud in 
eigen hand. 

“Het vervaardigen van een gevelon-
derhoudsinstallatie is maatwerk,” 
vertelt Schuurman. “Voor elk pro-
ject moet een specifieke oplossing 
worden gezocht. Dat illustreert de 
montage van de gevelonderhouds-
installatie van het Paleis van Justitie 
duidelijk. Bijzonder aan dit project 
is natuurlijk het deels vlakke, deels 
schuine dak. Het systeem moet op 
elk deel van het dak inzetbaar zijn, 
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omdat de gehele gevel bereikbaar 
dient te zijn. Het was vanzelfspre-
kend niet mogelijk eenvoudigweg een 
installatie op het dak te zetten, want 
wanneer die zich langs de gevel zou 
bewegen, zou de gondel natuurlijk 
scheef komen te hangen. Er was dus 
een systeem nodig dat de gondel au-
tomatisch horizontaal zou houden.” 

Het binnen Kranenburg ontwikkelde 
systeem gaat uit van een contrage-
wicht dat aan het bovenhuis van de 
gondel is gemonteerd. Dit contrage-
wicht van 1200 kg is bevestigd aan 
een scharnierend bovenhuis, dat 
op de onderwagen van de gondel 
is gemonteerd. Om de gondel recht 
te houden terwijl het systeem zich 
over het schuine dak beweegt, com-
penseert dit gewicht de schuine po-
sitie van de gondel: het bovenhuis 
volgt de schuine stand van het dak 
in opwaartse en neerwaartse rich-
ting. De gondel blijft hierdoor recht 
hangen. De gondel kan buiten de 
dakrand worden geplaatst door ge-
bruik te maken van een draaikrans, 
waarmee het bovenhuis gedraaid 
kan worden. 

Compact
De nieuwe machine is lichter en 
compacter dan de vorige. Schuur-
man: “Een van de redenen dat de 
oorspronkelijke installatie moest 
worden vervangen, is dat de diverse 
systemen veel sneller sleten dan bij 
een standaard installatie. Dit had 
met name te maken met het grote 
gewicht van de oorspronkelijke in-

stallatie (7000 kg) in combinatie 
met het schuin omhoog rijden, als 
ook het door de bochten rijden die 
zich in de schuine gedeelten bevin-
den. Door lichtere materialen toe te 
passen en de machine compacter 
te bouwen, hebben we het gewicht 
terug weten te brengen tot 3500 kg. 
Hierdoor is er minder sprake van 
slijtage en is ook minder vermogen 
nodig om de installatie te laten klim-
men of dalen. Overigens is de motor 
ook verbeterd ten opzichte van de 
oorspronkelijke installatie, en kan 
de installatie nu een snelheid halen 
van 12-18 meter per minuut.”

De installatie beweegt zich over de 
oorspronkelijke rails over het dak-
vlak. “Op het schuine gedeelte is 
natuurlijk extra vermogen nodig om 
tegen de helling op te kunnen klim-
men,” vertelt Schuurman. “Hiervoor 
is het gehele traject uitgerust met 
een tandheugel, een getande rails. 
Deze tandheugel grijpt in een tand-
wiel (rondsel), waardoor de instal-
latie zich voort beweegt. Als extra 
veiligheid is er ook een houdrem 
op de machine gemonteerd, die au-
tomatisch in werking treedt in het 
onwaarschijnlijke geval dat de tand-
heugel breekt.” 

Een ander aspect waar rekening mee 
diende te worden gehouden was de 
wens van de opdrachtgever dat de 
gevelonderhoudsinstallatie, zodra 
die niet in gebruik is, onzichtbaar 
zou blijven. Hier was voor de vorige 
installatie al een ‘parkeergarage’ op 
het dak voor aangebracht, waar de 
installatie na gebruik in kan wor-

den gezet. De afmetingen van deze 
ruimte bepaalden dus de maximale 
dimensies van de nieuw te plaatsen 
installatie en was daarmee een be-
perking voor de engineeringsmoge-
lijkheden aan de installatie.

Plaatsen
Het plaatsen van een dergelijke in-
stallatie was geen sinecure. Van-
wege het gewicht moest het vrijwel 
windstil zijn als de installatie naar 
boven werd gehesen. Er moest een 
�00-tons kraan aan te pas komen 
om de klus te kunnen klaren. Dit be-
tekende dat hiervoor de Prins Claus-
laan, een belangrijke doorgaande 
weg, moest worden afgesloten. Het 
hijsen mocht dan ook enkel en al-
leen op een zondag plaatsvinden. 
Uiteindelijk werd hiervoor de zon-
dag voor kerst 2007 voor gekozen, 
een koude, maar windarme dag. 
Schuurman: “Het heeft enkele uren 
gekost voordat de vorige installa-
tie van het dak gehesen was en de 
nieuwe installatie op zijn plek stond, 
maar de gehele operatie is soepel 
verlopen. De ramen en gevels van 
het Paleis van Justitie kunnen dus 
ook in de toekomst op een veilige 
manier worden schoongemaakt en 
onderhouden.” ■


