
proefhoofdstuk
Manager Transport en Logistiek



 

 
Profielkerntaak 1 

7 

1 Externe transport- en hulpmiddelen 

 Als manager transport en logistiek zorg je ervoor dat de producten die 
jouw bedrijf verkoopt, netjes en op tijd bij de klant worden bezorgd. Je 
kiest daarvoor de geschiktste transportmiddelen en hulpmiddelen om te 
laden en te lossen. Die transport- en hulpmiddelen zijn er in diverse 
soorten en maten. Elk met zijn eigen functie en voor- en nadelen. De 
keuze voor een bepaald transport en/of hulpmiddel hangt onder andere 
af van de ladingdragers. Het is belangrijk dat transport-, laad- en 
loshulpmiddelen en ladingdragers op elkaar zijn afgestemd. 
 
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 
- efficiënt transport 
- externe transportmiddelen 
- hulpmiddelen voor laden en lossen 
- ladingdragers. 

 

Uit de praktijk 
Maria werkt als interim-manager transport en logistiek bij TuinVooruit, een groothandel 
in tuinbouwbenodigdheden. TuinVooruit levert van alles voor tuincentra en 
tuinbouwbedrijven, van plantjes tot complete kassen. Door de groei van het bedrijf 
verloopt het transport naar de klanten nogal chaotisch. Bij het laden ontstaat 
regelmatig schade. En soms komen zendingen weer terug op het depot omdat de 
chauffeur niet de juiste hulpmiddelen bij zich heeft om te lossen. Het is Maria’s taak om 
de situatie onder controle te brengen en te zorgen dat het transport weer vlot en 
efficiënt verloopt.   
 
1. Hoe kiest Maria het geschiktste transportmaterieel voor de uiteenlopende 

zendingen? 
 
2. Kan Maria voor het laden en lossen steeds dezelfde hulpmiddelen gebruiken? 

Waar moet je hierbij op letten? 
 
3. Noem drie voorbeelden van goederen die op meer dan één manier kunnen worden 

geladen, vervoerd en gelost. 
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1.1 Efficiënt transport  
Als je goederen vervoert naar een klant, heb je niet alleen te maken met een 
vervoermiddel, maar ook met de vraag hoe je de goederen in dat vervoermiddel krijgt 
(laden), en hoe je ze er weer uitkrijgt (lossen). 
 
Transport van producten organiseer je zo efficiënt mogelijk, dat wil zeggen dat het 
uitvoeren van je transportbehoefte (hoeveel van een bepaald product moet op welk 
tijdstip naar een bepaald adres worden getransporteerd?) zo weinig mogelijk geld kost 
terwijl het toch aan je voorwaarden voldoet wat betreft snelheid en betrouwbaarheid. 
Om dat te bereiken, denk je goed na over de keuze van transportmiddel, hulpmiddel en 
ladingdrager.  
Een transportmiddel is een middel om goederen te vervoeren. Met transportmiddel 
bedoelen we vaak een vrachtauto, maar het kan ook een zeecontainer, wissellaadbak 
of bestelauto zijn.  
Met een hulpmiddel bedoelen we een apparaat om goederen te laden of te lossen, 
zoals een vorkheftruck, een laadkraan of een pallettruck. 
Een ladingdrager is een hulpmiddel waarin of waarop je goederen plaatst zodat je ze 
gemakkelijk kunt opslaan, laden, transporteren en lossen, zoals een pallet, kist, krat of 
zak. 
 

1.2 Externe transportmiddelen 
Er zijn verschillende transportmiddelen die je kunt inzetten voor het vervoer van 
goederen naar klanten.  
Welk transportmiddel je kiest, hangt voor een deel af van de 
transportmiddelcapaciteit, de hoeveelheid die je ermee kunt vervoeren. De 
transportmiddelcapaciteit druk je uit in laadmeters (lengte van de laadruimte), aantal 
palletplaatsen, aantal rolcontainers, kubieke meters of laadvermogen (in kilo’s). Je 
kiest de eenheid waarmee het voertuig het eerst ‘vol’ zou zitten. Je bent hierin 
consequent zodat je er eenvoudiger mee kunt plannen. Door goed te plannen voorkom 
je dat je een voertuig overbelaadt.  
 
Lading moet goed worden gezekerd; zekeren houdt in dat hij vast moet staan zodat de 
lading niet schuift of omvalt als het voertuig remt, optrekt of de bocht neemt. Voor het 
zekeren gebruik je hulpmiddelen zoals spanbanden, kettingen of ladingstangen. 
Zekeren zorgt voor stabiliteit van het voertuig en voorkomt schade aan de lading. 
 

1.2.1 Bestelauto 

Een bestelauto is een transportmiddel met 
een maximaal toelaatbaar gewicht (inclusief 
lading) van 3.500 kg. Er zijn kleine en grote 
bestelauto’s. Het laadvermogen loopt uiteen 
van 500 tot ongeveer 1.700 kg. De 
bestelauto gebruik je voor 
koeriersopdrachten en voor het 
rondbrengen van kleine zendingen.  
 
De meest voorkomende variant is de 
gesloten bestelauto. Deze heeft een 
laadvloerlengte tussen de één en vier meter, afhankelijk van de uitvoering.  

bestelauto 
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Een bestelauto is snel, handig en komt op moeilijk bereikbare plekken. Een nadeel van 
de bestelauto is dat de laadruimte soms slecht toegankelijk is en matig of niet geschikt 
voor het gebruik van laad- en loshulpmiddelen. Daarnaast is de laadruimte relatief 
smal.  
 

1.2.2 Bestelautochassis met laadbak 

Een bestelautochassis met laadbak ziet eruit als een kleine vrachtauto. De laadbak 
heeft een rechthoekige vorm en is goed toegankelijk via achterdeuren, soms ook via 
een zijdeur. In dit type voertuig laad je gemakkelijk goederen die op pallets staan. Het 
laden en lossen doe je in dat geval met een handpallettruck. Als je vanuit de laadbak 
op straat moet lossen, moet er een laadklep op het voertuig zitten. 
Dit type voertuig is ook geschikt voor het transport van rolcontainers.  
Een nadeel is het kleine laadvermogen, maximaal tot ongeveer 1.000 kg. Het is niet 
mogelijk om met een vorkheftruck in de laadruimte te rijden.  
 

 
bestelautochassis 
 
Met een laadklep aan het voertuig, overbrug je een hoogteverschil bij het laden of 
lossen. De laadklep kan omhoog en omlaag bewegen tussen straatniveau en 
laadvloer. De laadklep is ideaal voor het het laden en lossen met een handpallettruck. 
Denk bij het gebruik ervan altijd aan de veiligheid van omstanders, door 
laadklepverlichting en/of felgekleurde pilonnen te gebruiken.  
 
Als je voertuig met laadbak geen laadklep heeft en je moet lossen op straatniveau, kun 
je het hoogteverschil overbruggen door met een vorkheftruck te lossen. De 
vorkheftruck rijdt dan op straat. In de laadruimte moet je de te lossen pallets naar de 
rand toe verplaatsen met een handpallettruck. 
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1.2.3 BE-combi 

De BE-combi ziet eruit als een bestelauto met een lange laadbak. Technisch gezien is 
het een trekker met oplegger, geschikt voor rijbewijs BE. Het laadvermogen ligt rond de 
4.000 kg en de lengte van de laadbak ligt tussen vier en zeven meter.  
De voor- en nadelen zijn hetzelfde als bij het bestelautochassis met laadbak, maar het 
laadvermogen is groter.  
 

 
BE-combi (bron: be-combi.nl, geraadpleegd juni 2016) 
 

1.2.4 Vrachtauto met laadbak (solo-vrachtauto of motorwagen) 

De solo-vrachtauto met een gesloten laadbak heeft een maximale lengte van twaalf 
meter en een maximale laadlengte van acht tot negen meter. Het is het meest 
voorkomende transportmiddel op onze wegen. Hiermee kun je van alles vervoeren, 
van potjes pindakaas tot auto-onderdelen. Je plaatst de goederen op de vloer van de 
laadbak. Het liefst maak je daarbij gebruik van ladingdragers zoals pallets.  
 

 
motorwagen 
 
Een laadbak is niet altijd vast gemonteerd op de vrachtauto. Er zijn ook laadbakken 
met uitklapbare poten die je kunt afkoppelen. Dit noem je wissellaadbakken.  
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Bederfelijke goederen zoals vers fruit, vlees en vis, maar ook bloemen, vervoer je met 
voertuigen die geïsoleerd zijn en een koelmachine hebben. Er zijn diverse niveaus van 
isolatie. Als je goederen op diverse temperaturen in één voertuig wilt vervoeren, kies je 
voor koelwagens met compartimenten.  
 
Het laden en lossen van een vrachtauto met laadbak doe je met een handpallettruck of 
elektro-pallettruck of vorkheftruck. Als de goederen in rolcontainers staan, laad en los 
je met de hand.  
 

Schuifzeilen of zijdeuren 
Soms is het nodig dat je de lading via de zijkant van de vrachtauto laadt of lost. 
Bijvoorbeeld als een laadklep en een laadbordes ontbreken. Laadbakken zijn van de 
zijkant toegankelijk als ze een schuifzeil hebben, of een of meer openslaande 
zijdeuren. Ook kun je in dit soort situaties een open laadbak gebruiken met of zonder 
een overkappaking van zeildoek (huif). Als je gebruikmaakt van een geheel open 
laadbak, staan de goederen wel buiten in de open lucht en daar moeten ze tegen 
kunnen. 

  
schuifzeil           zijdeur 
 

1.2.5 Trekker met oplegger 

Een oplegger biedt meer laadruimte dan een solo-vrachtauto. Dit is een 
aanhangwagen zonder vooras. Hij wordt ingezet in combinatie met een trekker. De 
maximale laadlengte in een oplegger is 13,4 meter. Opleggers zijn er in dezelfde 
varianten als laadbakken van vrachtwagens: open, open met huif, gesloten, met 
schuifzeilen, geïsoleerd.  

 
trekker en oplegger 
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Het laden en lossen van een oplegger doe je met een handpallettruck,  
elektro-pallettruck of vorkheftruck. Als de goederen in rolcontainers staan, laad en los 
je met de hand.  
 
Wees creatief bij het inplannen van trekkers en opleggers. Je kunt ze loskoppelen en 
weer aankoppelen. Je kunt dus de ene oplegger laden terwijl een chauffeur met de 
trekker een andere oplegger transporteert.  
 

1.2.6 Vrachtauto met aanhangwagen 

Als een solo-vrachtauto of een trekker met oplegger niet groot genoeg is, kies je voor 
een vrachtauto met aanhangwagen. De maximale laadlengte van zo’n combinatie is 
14,8 tot 15,2 meter (afhankelijk van hoe ze onderling zijn gekoppeld). Tegenover de 
grote laadlengte staat het nadeel dat je de aanhangwagen moet afkoppelen om de 
motorwagen te laden of lossen, tenzij je het vanaf de zijkant doet.  
 

 
vrachtauto met aanhangwagen 
 
Er zijn ook vrachtauto-aanhangwagencombinaties met een doorlaadsysteem. De 
aanhangwagen heeft dan een voordeur met tussenklep die aansluit op de achterkant 
van de vrachtauto. 
 

1.2.7 LZV 

Als je veel lading naar dezelfde bestemming vervoert, overweeg je het gebruik van een 
LZV. Deze afkorting staat voor Lange Zware Voertuigen. Deze combinaties mogen 
langer zijn (maximaal 25,25 meter) en zwaarder (60 ton toelaatbaar gewicht) dan 
reguliere combinaties. Twee geladen ritten met een LZV vervangen drie geladen ritten 
met een trekker met oplegger. De maximale laadlengte van een LZV is 21,4 meter, 
maar dit hangt af van hoe hij is samengesteld.  
 
Houd rekening met allerlei beperkingen die gelden voor LZV’s. Je mag alleen op 
bepaalde routes rijden, de chauffeur moet een aanvullend rijbewijs hebben en je mag 
er de grens niet mee over.  
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LZV (bron burgers-carrosserie.nl, geraadpleegd juni 2016) 
 

1.2.8 Groot-volumetransportmiddelen 

Voor hoge lading (hoger dan 260 cm) gebruik je een groot-volumetransportmiddel, 
zoals een grootvolume-oplegger of een grootvolume-combinatie (vrachtauto met 
aanhangwagen). Deze hebben kleine wielen en een hoge laadruimte (maximaal zo’n 
drie meter). Laden en lossen doe je als bij een gewone oplegger.  
 

 
groot-volumetransport 
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1.2.9 Oplegger met dubbele laadvloer 

Je gebruikt een oplegger met een dubbele laadvloer om het dubbele aantal pallets in 
een oplegger te vervoeren. Het laden vergt meer tijd omdat de bovenste verdieping 
bestaat uit houten dwarsbalken die de chauffeur of logistiek medewerker met de hand 
erin zet. Het laden en lossen doe je met een vorkheftruck. 
Er zijn ook opleggers met permanente dubbele vloeren. Hier laad of los je met 
handpallettruck. Om de bovenste laadvloer te bereiken heb je een speciaal type 
laadklep nodig (portaallift).  
De hoogte van de laadruimtes is beperkt en laden en lossen met de hand kan 
veiligheidsproblemen opleveren. 
 

 
dubbele laadvloer (bron: burgers-carrosserie.nl, geraadpleegd juni 2016) 
 

1.2.10 Binnenlader 

Lading die niet in een gewone oplegger past, kun je soms vervoeren met een 
binnenlader. Dit is een oplegger met onafhankelijk opgehangen wielen en een lage 
laadvloer. De binnenlader gebruik je voor ladingen met een hoogte tussen de 300 en 
380 cm. Hij wordt onder andere gebruikt voor het transport van betonelementen, 
glasplaten en hoge machines. Laden en lossen gebeurt meestal met een hijskraan.  
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binnenlader (bron: prefamed.be, geraadpleegd juni 2016) 
 

1.2.11 Dieplader, semi-dieplader, uitschuifbare oplegger 

Ladingen die (vanwege gewicht of afmetingen) niet met regulier materieel vervoerd 
kunnen worden, vervoer je met een semi-dieplader, dieplader of uitschuifbare 
oplegger. Een semi-dieplader heeft een vlakke laadvloer boven de wielen, een 
dieplader heeft een laadvloer tussen de assen. Voor het vervoer zijn speciale 
vergunningen vereist. In deze categorie lading horen grote bouwconstructies 
(brugdelen, molenwieken, silo’s) en machines (landbouw- en wegenbouwmachines). 
Het laden en lossen gaat met kranen; machines kunnen soms op eigen kracht erop en 
eraf.  
 

  
dieplader (bron: Nooteboom Trailers bv)  semi-dieplader (bron: TSR Trailers) 
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1.2.12 Bulkmaterieel  

Voor lading die losgestort wordt vervoerd, zoals granen, bieten, zand, asfalt, gebruik je 
speciale opleggers die vallen onder de categorie bulkmaterieel. Voorbeelden zijn 
kippers, onderlossers en walking-flooropleggers. Een kipper is een transportmiddel 
met een kiepende laadbak met achterklep, een onderlosser een transportmiddel met 
een V-vormige laadbak met een lopende band om te lossen en een  
walking-flooroplegger is een bulkoplegger met een vloer van schuivende lamellen. 
 

 
kipper 
 

 
walking-flooroplegger 
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1.3 Hulpmiddelen voor laden en lossen 
Voor het laden en lossen van producten heb je hulpmiddelen nodig. Je zorgt ervoor dat 
die hulpmiddelen aanwezig zijn bij het laden en lossen.  
 
Om te bepalen welke hulpmiddelen geschikt zijn, beantwoord je de volgende vragen: 
- Wat voor ladingdrager gebruik je? 
- Wat is het gewicht van de te verplaatsen lading? 
- Moet je hoogteverschil overbruggen? 
- Kan ik veilig met mijn hulpmiddel in het transportmiddel komen? 
 

 
vrachtauto voor laaddock 
 
Veel magazijnen hebben een laadbordes, laadplatform of laaddock/losdock, een 
verhoging waar je een vrachtauto of oplegger tegen kunt parkeren. De laadvloer van 
het voertuig bevindt zich dan op dezelfde hoogte als de vloer van het magazijn. Zo kun 
je gemakkelijk laden, of lossen natuurlijk. Het komt ook voor dat voor het pand van het 
magazijn het wegdek is verlaagd, dan spreek je over een laadkuil.  
 

1.3.1 Vorkheftruck 

De vorkheftruck is een veelgebruikt hulpmiddel in de logistiek. Een vorkheftruck is 
een intern transportmiddel met een groot draagvermogen, dat (pallets met) goederen 
niet alleen heen en weer (horizontaal) kan verplaatsen, maar ook omhoog en omlaag 
(verticaal). Een vorkheftruck beschikt over een contragewicht aan de achterkant, 
waardoor hij aan de voorkant zware vrachten kan optillen en verplaatsen zonder om te 
kiepen. Ze rijden op elektriciteit of hebben een verbrandingsmotor. Elektrisch 
aangedreven vorkheftrucks zijn geschikt voor gebruik binnen. Als de accu leeg is, moet 
hij worden herladen of er moet een andere accu inkomen. Vorkheftrucks met 
verbrandingsmotor gebruik je alleen buiten. 
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Vorkheftrucks zijn enorm sterk. Gewone vorkheftrucks hebben hefvermogens tussen 
de 1.000 en 5.000 kg, maar er zijn ook sterkere vorkheftrucks, wel tot 50.000 kg 
hefvermogen. Ze kunnen onvermoeibaar doorgaan waardoor je heel snel kunt laden of 
lossen. Een vorkheftruck kan een last twee meter of hoger tillen en daardoor pallets 
vanaf de grond op de laadvloer van een vrachtauto of oplegger neerzetten (of 
andersom bij het lossen).  
Maar hoe meer en hoe hoger ze kunnen tillen, hoe zwaarder de heftruck zelf is. Door 
zijn hoge gewicht beschadig je snel iets. Je kunt bijvoorbeeld door de vloer van een 
oplegger zakken als je er met een vorkheftruck inrijdt. De mast van de vorkheftruck kan 
de bovenkant van de laadruimte beschadigen. En bij het vooruitrijden heeft de 
chauffeur slecht zicht, dit kan gevaarlijk zijn.  
 

1.3.2 Handpallettruck (pompwagen) 

De handpallettruck is een handig hulpje waarmee je pallets horizontaal over een korte 
afstand verplaatst. Hij is met met handkracht omhoog te pompen. Een handpallettruck 
is goedkoop in aanschaf en gebruik. Een handpallettruck is heel wendbaar en je kunt 
er daarom goed mee manoeuvreren in laadruimtes. Hij kan niet hoog heffen.  
Met een handpallettruck kun je pallets (of kisten) laden als de vrachtauto aan een 
laadbordes staat. Als je naar of vanaf straatniveau moet lossen of laden met een 
handpallettruck, gebruik je de laadklep als extra hulpmiddel.  
 

1.3.3 Steekwagen  

De steekwagen is een tweewielige kar waarmee je grote en zware voorwerpen 
(maximaal ongeveer 1 x 1 x 2 meter en 100 kg) over een korte afstand kunt 
verplaatsen. Je kunt er bijvoorbeeld een wasmachine mee oppakken.  
Er zijn speciale steekwagens voor cilindervormige voorwerpen, zoals biervaten.   
 

1.3.4 Elektro-pallettruck 

Een elektro-pallettruck is geschikt voor horizontaal transport van pallets, kisten en 
bakken die met vorken kunnen worden opgepakt. Je hebt ze met korte en lange 
vorken. Met de lange uitvoeringen kun je meerdere pallets tegelijk verplaatsen.  
Met de elektro-pallettruck kun je een vrachtauto of oplegger laden als deze aan het 
laadbordes staat. De elektro-pallettruck is niet geschikt voor gebruik buiten.  
 

1.3.5 Meeneemstapelaar 

Als het niet mogelijk is om op een normale manier te lossen op een losadres, kun je 
kiezen voor een meeneemstapelaar. Dit is een stapelaar die je achter op een 
vrachtauto of oplegger vastmaakt. Dat vastmaken gebeurt door de vorken van de 
stapelaar in het chassis van de oplegger of vrachtauto te schuiven. Dit kan alleen bij 
voertuigen die daar speciale sleuven voor hebben in de langsliggers van het chassis.  
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Met een meeneemstapelaar kun je pallets, kisten en kratten lossen vanaf de zijkant of 
achterkant van de vrachtauto/oplegger. De meeneemstapelaar is ook geschikt voor het 
lossen van materialen die niet via een laadklep kunnen worden gelost, omdat ze te 
zwaar of te onhandig zijn. Denk bijvoorbeeld aan bouwmaterialen zoals houtplaten en 
balken.  
 
De meeneemstapelaar bevindt zich achter de assen van de oplegger of vrachtauto. 
Daardoor kan hij de rij-eigenschappen negatief beïnvloeden.  
 

 
meeneemstapelaar 
 

1.3.6 Autolaadkraan 

Met een autolaadkraan hijs je goederen op en van een vrachtauto met open laadbak. 
Dit doe je alleen bij goederen die hiervoor geschikt zijn: goederen die je met een 
vorkheftruck niet kunt tillen en die aan de kraanarm kunnen worden gekoppeld. Voor 
dat koppelen maak je gebruik van diverse hulpmiddelen, zoals een hijshaak, een 
hijsstrop of hijsbanden.  
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autolaadkraan 
 

1.4 Ladingdragers 
Als manager transport en logistiek kies je wat voor ladingdrager je gebruikt, maar soms 
is die keuze al voor je gemaakt of kun je het product maar op één manier vervoeren.  
Welke ladingdragers komen veel voor in de logistiek? 
 

1.4.1 Pallet  

De bekendste en populairste ladingdrager is de pallet. Dat is een vlonder waarop je 
producten stapelt. Een pallet kan van hout zijn, maar ook van kunststof, van geperste 
houtpulp of karton.  
- houten pallet: geschikt voor algemeen gebruik, onder droge omstandigheden 
- kunststof pallet: geschikt voor vochtige omstandigheden waar hygiëne belangrijk is 
- pulp- en kartonnen pallet: geschikt voor het besparen van ruimte en gewicht.  
 
Een pallet kun je opnemen (optillen) met de vorken van een vorkheftruck of een ander 
hulpmiddel.  
Er zijn diverse formaten pallets. Je kiest het formaat dat geschikt is voor opslag en 
transport. De meest gebruikte afmetingen zijn 80 x 120 cm (europallet) en  
100 x 120 cm (industriepallet). Deze pallets kun je goed en veilig op stellingen en in de 
laadruimte van een voertuig plaatsen, en gemakkelijk oppakken met een hulpmiddel.  
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1.4.2 Kist, krat en gaasbak 

Kisten, kratten en gaasbakken bieden het voordeel dat je niet hoeft te stapelen op een 
kale pallet. In een krat doe je voorwerpen die moeilijk stapelbaar zijn (plastic zakjes 
bijvoorbeeld) of voorwerpen die extra bescherming bij het transport nodig hebben 
(bijvoorbeeld een machine). Er zijn heel veel varianten van kisten, kratten en bakken. 
Een gaasbak of gitterbox is een draadstalen box met standaardafmetingen voor 
opslag en transport van losse goederen. Daarnaast zijn er ook speciale bakken voor 
auto-onderdelen, en plastic bakken waarin vloeistoffen zitten.  
Deze ladingdragers zien er aan de onderkant uit als een pallet. Ze hebben ook 
breedtes en lengtes die overeenkomen met palletformaten. Je kunt ze op dezelfde 
manier vervoeren, laden en lossen als pallets. Kisten of kratten kun je soms stapelen 
voor een betere ruimtebenutting.  
 

 
gaasbak/gitterbox 
 

1.4.3 Rolcontainer 

Je hebt vast weleens een rolcontainer met pakken melk gezien in de supermarkt. 
Rolcontainers zijn ook ladingdragers. Ze zijn handig als je goederen wilt vervoeren die 
je niet goed kunt stapelen, zoals dozen met uiteenlopende afmetingen of kwetsbare 
producten zoals zuivel. In rolcontainers kun je etages aanbrengen waardoor je ze 
gemakkelijker kunt beladen.  
Rolcontainers zijn er in veel verschillende maten. Net als bij een pallet is de 
grondmaat (breedte x lengte) erg belangrijk omdat deze bepaalt hoe je de containers 
in een laadruimte kunt plaatsen. Een veel voorkomende grondmaat voor rolcontainers 
is 82 x 72 cm.  
Rolcontainers kunnen met de hand worden verplaatst en worden geladen en gelost via 
een laadbordes, -platform of -klep.  
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1.4.4 Deense kar 

De Deense kar is een etagewagen met zwenkwielen, speciaal bedoeld voor het 
vervoeren van bloemen en planten. De grondmaat van de Deense kar is  
135 x 56,5 cm. Deense karren verrijd je met de hand of met een magazijntrekker.  
Je lost ze via een laadbordes of laadklep. Met behulp van een laadschema plaats je 
Deense karren op de gunstigste manier in de laadruimte.  
 

 
Deense kar (bron: lievaarttransport.nl, geraadpleegd juni 2016) 
 

1.4.5 Big-bag 

Big-bags zijn grote kunststof zakken voor het transport van bulkgoederen zoals 
kiezels, aarde of zand. Ze zijn er in diverse afmetingen. Big-bags hebben hengsels. Je 
tilt ze op met een kraan, of met een vorkheftruck met opzetstuk. Je kunt big-bags ook 
op pallets plaatsen, dan laad en los je ze als een geladen pallet. 
 
Een bepaald product kan op diverse manieren worden vervoerd. Denk eens aan 
tuinaarde. Dat kun je losgestort vervoeren in een kiepauto (kipper). Maar diezelfde 
tuinaarde kan ook per 20 kg zijn verpakt in big-bags die op pallets zijn gestapeld. Een 
kipper los je door de laadbak in de schuine stand te zetten, de pallets los je 
bijvoorbeeld met een handpallettruck.  
De keus van transportmiddelen, laad- en losmiddelen en ladingdragers hangt dus niet 
alleen af van welk product het is, maar ook van hoe de ontvanger het gaat gebruiken, 
en hoe het is verpakt. 
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Verwerkingsopdrachten 
1. Een transportplanner vraagt aan Maria hoeveel europallets hij kan laden in een  

BE-combi met een laadruimte van 565 x 245 cm (l x b). Wat is haar antwoord? 
 
 

 

 

 

 
 
2. Je wilt een geladen gaasbak in een oplegger laden met behulp van een 

handpallettruck. Aan welke drie voorwaarden moet zijn voldaan om dit te kunnen 
doen? 

 
 

 

 

 

 
 
3. TuinVooruit verkoopt een compleet bouwpakket voor een tuinkas. Dit bestaat uit 

zes europallets met metalen en glazen onderdelen, en een pakket metalen 
profielen van 3 x 1 x 1 meter op een speciale pallet van 3 x 1 meter.  
 
a. Met welk transportmiddel kan dit worden vervoerd?  

 
 

 

 

 
 

b. Met welk hulpmiddel kun je dit het beste laden?  
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c. Met welk hulpmiddel kun je deze zending het beste bij de klant te lossen?  
 
 

 

 

 
 
4. Maria wil graag spoedzendingen van maximaal twee europallets laten bezorgen 

met een gesloten bestelauto. Vanwege de snelheid wil ze het laden en lossen met 
een vorkheftruck doen. De breedte van de laadruimte van de bestelauto is 130 cm 
(ter hoogte van de wielkasten 90 cm).  
 
a. Wat moet de minimale laadlengte zijn van de bestelauto?  

 
 

 

 
 

b. Aan welke eis moet de bestelauto nog meer voldoen?  
 
 

 

 
 
5. Is het een goed idee om de producten van TuinVooruit direct naar de klanten van 

de tuincentra te transporteren? Leg uit. 
 
 

 

 

 
 
6. Een beladen europallet weegt gemiddeld 400 kg. Een van de bestelautochassis 

met laadbak van TuinVoouit biedt ruimte aan zes europallets en heeft 1.000 kg 
laadvermogen. Welke eenheid hanteer je om de beladingsgraad van dit voertuig te 
meten?  
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7. Welke van de volgende beweringen is/zijn juist?  
 
I Met een vorkheftruck met verbrandingsmotor kun je alle soorten voertuigen 

beladen. 
II Een voertuig met laadklep kun je met een vorkheftruck beladen. 

 
A Alleen I is juist. 
B Alleen II is juist. 
C I en II zijn juist. 

 

Controlevragen 
1. Wat is transportbehoefte? 
 
 

 

 

 
 
2. Wat is een transportmiddel? 
 
 

 

 

 
 
3. Wat zijn hulpmiddelen voor laden en lossen? 
 
 

 

 
 
4. Wat zijn ladingdragers? 
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5. Noem drie veelvoorkomende ladingdragers. 
 
 

 

 

 

 
 
6. Wat is een europallet?  
 
 

 

 
 
7. Hoe laad je big-bags op een open oplegger?  
 
 

 

 
 
8. Waarin wordt de capaciteit van transportmiddelen uitgedrukt? 

Geef alle juiste antwoorden. 
 
A aantal palletplaatsen 
B aantal rolcontainers 
C kubieke meters 
D laadmeters 
E laadvermogen in kg 
F vierkante meters 

 
9. Waarom moet je lading zekeren? 
 
 

 

 
 
10. Wat is het maximaal toelaatbaar gewicht van een bestelauto? 
 

A 1.500 kg 
B 2.500 kg 
C 3.500 kg 
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11. Wat is het maximale laadvermogen van een bestelauto?  
 
 

 

 
 
12. Noem een voor- en een nadeel van een bestelauto. 
 
 

 

 

 

 
 
13. Noem een voor- en een nadeel van een bestelautochassis met laadbak. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
14. Vul de volgende tabel in: 
 

transportmiddel laadlengte 

BE-combi  

vrachtauto met laadbak  

trekker met oplegger  

vrachtauto met aanhangwagen  

LZV  
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15. Hoe noem je een laadbak met uitklapbare poten die je af kunt koppelen? 
 
 

 

 
 
16. Wat is het voordeel van een laadbak met schuifzuil? 
 
 

 

 

 
 
17. Wat is een voordeel van het inplannen van trekkers en opleggers? 
 
 

 

 

 
 
18. Wat is een nadeel van een vrachtauto met aanhangwagen? 
 
 

 

 
 
19. Wat betekent de afkorting LZV? 
 
 

 

 
 
20. Twee geladen ritten met een LZV vervangen vier geladen ritten met een trekker 

met oplegger. 
 

A waar 
B niet waar 
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21. Waarvoor gebruik je een groot-volumetransportmiddel? 
 
 

 

 
 
22. Waaraan herken je een groot-volumeoplegger?  
 
 

 

 
 
23. Wat is een voordeel van een oplegger met dubbele laadvloer? 
 
 

 

 
 
24. Wat is een binnenlader? 
 
 

 

 
 
25. Welke transportmiddelen zijn geschikt voor ladingen die vanwege gewicht of 

afmetingen niet met regulier materieel vervoerd kunnen worden? 
Geef alle juiste antwoorden. 

 
A dieplader 
B kipper 
C onderlosser 
D semi-dieplader 
E uitschuifbare oplegger 
F walking-flooroplegger 

 
26. Welke vragen beantwoord je om te bepalen welke hulmiddelen geschikt zijn om te 

laden of lossen? 
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27. Vul de volgende tabel in. 
 

hulpmiddel horizontaal transport verticaal transport 

vorkheftruck   

handpallettruck   

steekwagen   

elektro-pallettruck   

meeneemstapelaar   

 
28. Welke hulpmiddelen zijn geschikt voor het lossen naar of laden vanaf straatniveau? 

Geef alle juiste antwoorden. 
 

A elektro-pallettruck 
B handpallettruck 
C meeneemstapelaar 
D steekwagen 
E vorkheftruck 

 
29. Waarom rij je met een beladen vorkheftruck het liefst achteruit?  
 
 

 

 

 
 
30. Waarvoor gebruik je een autolaadkraan? 
 
 

 

 

 
 
31. Kun je een meeneemstapelaar bij elke oplegger gebruiken? Leg uit. 
 
 

 

 

 



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met Support.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo of neem contact met ons op. 

We helpen u graag verder.

www.perspectiefmbo.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl
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