
HET BETERE     BOCHTENWERK

Het speciaal transport is op een zaterdag in 
maart. Het begint op een prettig tijdstip, de 

afstand is te overzien en onderweg lonken 
obstakels. Daar tekenen we voor.

We laten Peter Klanderman van HLS uit 
Almelo weten dat we van de partij 
zullen zijn en vervoegen ons die 
zaterdag bij machinefabriek Staring in 

Creil. Op het terrein wacht een mengmachine, omringd 
door een viertal vorkheftrucks, op wat komen gaat.  
De heftrucks zullen straks, synchroon opererend, de 
mengmachine op een dieplader plaatsen. Zo op het 
terrein van de machinebouwer komt de mengmachine 

niet bijster indrukwekkend over, maar schijn bedriegt. 
Al weegt het niet meer dan 15 ton, het apparaat is wel 
19,5 meter lang, zo’n vier meter breed en 410 cm hoog. 
Een flinke jongen dus en groot genoeg om de nieuwe 
tweeassige Broshuis SL dieplader, verrijkt met enkele 
verlengbalken, mooi te vullen. De hele 
combinatie is trouwens nieuw, want de 
Volvo FH 6x4 trekker is al even  
vers als de Broshuis.
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6. De route is vooraf 
grondig onderzocht. De 
grootste knelpunten 
zitten in het begin en aan 
het eind van de reis.

7. Bij Lelystad gaan de 
communicatiekanalen vol 
open.

8. Eenmaal op pad kan 
Bas er stevig de sokken 
in zetten.

KaDerKop
Dit transport werd uitgevoerd met een Volvo FH 
540 pk 6x4 XL en een 2 assige SL Broshuis 
dieplader met een extreem lage vloer met rijhoogte 
van 30 cm en een bed van 8 mtr. Deze vloer is 
uitschuifbaar met 6 meter en voor dit transport zijn 
er verlengbalken van 6 mtr lengte gebruikt, 
waardoor een lengte in het bed van 20 mtr 
ontstaat. 
Wanneer de verlengbalken niet gebruikt worden, 
kunnen ze in de vloer meegenomen worden. In dat 
geval ontstaat er dan een rijhoogte van 35 cm. De 
vloer is overigens gewoon te beladen, zodat een 
opgaande of retourlading meegenomen kan worden 
zonder dat de verlengbalken in de weg liggen.
HLS beschikt verder over 4, 5 en 6 assige Broshuis 
SL semidiepladers, zowel enkel als dubbel 
uitschuifbaar; 4 en 5 assige zeer lage (78 cm 
rijhoogte) volledig gestuurde Faymonville 
opleggers, ook dubbel en enkel uitschuifbaar; en 
een 4 assige verbreed- en verhoogbare huifsemi 
van Meusburger. 
De trekkers van de merken Volvo, Scania en MAN 
zijn allen 6x4 en hebben minimaal 540 pk EURO 5 
en 6 motoren. 
Enkele weken na dit transport werd het wagenpark 
van HLS uitgebreid met een 6x2 Volvo FH 
Globetrotter Mega trekker met een dubbel 
uitschuifbare TeleMEGA van Faymonville.

1. Volvo FH en de 
2-assige SL Broshuis 
vormen samen een 
superstrak span. 

2. Bas brengt de Broshuis 
op spanning.

3. De maten komen niet 
overeen met die op de 
vergunning.

4. Begeleider Bert helpt 
mee met het sjorren en 
zekeren van de 
mengmachine.

5. Het personeel van 
Staring zit in de 
starthouding om met het 
synchroom heffen aan te 
vangen.

eens goed vast en controleert samen met begeleider 
Bert Voschezang van Escort Logistics Services het hele 
spul van voren naar achteren. Daarna brengt hij de 
Broshuis op hoogte en dan kan de reis beginnen.

Superstrak span
Het eerste obstakel bevindt zich direct buiten het terrein, 
een paar meter voorbij de bocht. Een pittoresk bruggetje 
van een rijstrook breed en een verhoogd wegdek vergen 
alles wat stuurman Bas en de Broshuis in huis hebben. 
Maar als deze test goed doorstaan is, kan het transport 
eindelijk écht op weg. Terwijl Bas op zijn gemak de polder 
doorkruist, vertelt hij over zijn werk voor HLS Transport. 
Hij is er al bijna vanaf het ontstaan van het bedrijf, zo’n 
zes jaar geleden, in dienst. Bas is de enige bij HLS die 
met een dieplader rijdt. ,,Deze Broshuis is een van de 
laagste trailers op de markt en hij loopt heel mooi achter 
de wagen. Ik vind het een superstrak span,’’ zegt hij, en 
vervolgt: ,,We hebben in principe allemaal een vaste 
truck met trailer. Afgelopen augustus is het wagenpark 
bijna helemaal vernieuwd en zijn er drie Volvo’s, drie 
MAN’s en drie Scania’s gekomen.’’ Bas rijdt veel met 
grote stalen tanks of met generatoren voor de 
windmolenindustrie naar bestemmingen in België en 
Duitsland. Bij HLS gaat het vaak om echt teamwork, 
want voor veel projecten is hij geregeld met meerdere 
collega’s op pad. Over zijn werk en werkgever is Bas zeer 
tevreden. De crisis zijn ze met wat geven en nemen 
doorgekomen en zodra het allemaal weer wat beter ging, 
kwam er een nieuwe Volvo waar hij zelf voor heeft 
mogen kiezen – mét alle denkbare luxe aan boord.

Bas Kuenenger, de trotse chauffeur van dit span, daalt 
behendig af uit de cabine en gaat, gewapend met 
meetlint en vergunning, direct aan de slag. Nadat alles 
tweemaal is nagemeten, blijken de vermelde maten op 
de vergunning niet overeen te komen met die van de 
lading. Bas is onverbiddelijk: dit moet eerst worden 
opgelost. 

Net iets te hoog
Om straks bij de klant gemakkelijk met de mengmachine 
te kunnen manoeuvreren, is er een aantal stalen balken 
met wielen onder het apparaat bevestigd. Dit levert 
uiteindelijk een hoogteverschil van zo’n twintig 
centimeter op en zoiets kan net te veel zijn voor deze 
route die vergeven is van de viaducten en fiets- en 
loopbruggen. Kortom: die aanzetijzers met wielen 
moeten eraf. Een kleine twintig minuten later is dat 
gebeurd en kan het personeel van Staring zijn 
heftruckkunsten vertonen. Geen idee hoe lang ze op 
deze choreografie geoefend hebben, maar het moet 
gezegd: de samenwerking is top. Bas zet de lading nog 
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1. De Volvo, Broshuis en 
lading meten in totaliteit 
3200 x 400 x 440 
centimeter. 

2. Bas is de laatste 
meters nog net zo 
geconcentreerd als aan 
het begin van de trip.

3. Na de laatste 
hindernis, het hek bij de 
klant, is het voorelkaar. 
Zonder een schrammetje.

4. Deze werd vaker over 
het hoofd gezien.

Na de afslag Lelystad Noord gaat de communicatielijn 
met de begeleider vol open. Hier liggen veel rotondes 
met gescheiden rijstroken, die echter minder lastig 
blijken dan ze eruit zien. ,,Met deze rotondes heb ik geen 
moeite, want de rijstroken zijn door afgeronde 
betonbanden gescheiden. Daar kan ik gemakkelijk, 
zonder schade te rijden, overheen. Lastiger wordt het 
straks bij de overspanningen voor fieters en die chicanes 
verderop in Lelystad.’’ En inderdaad, voorbij Batavia 
Stad is de rijbaan opgeleukt met kleine hindernissen. Ze 
moeten de snelheid van het autoverkeer terugbrengen. 

Ook zijn er wat fietsers- en voetgangersbruggen waar  
we net niet te hoog voor zijn. Bas is wel blij dat hij de 
stalen balkjes onder de mengmachine heeft laten 
weghalen. ,,Die twintig centimeters kunnen net het 
verschil maken,’’ zegt hij.  

Verkeersbord
Tijd om er verder bij stil te staan krijgen we niet, want de 
eerste chicane dient zich aan. Vanwege de lenge van de 
mengmachine gaat dat maar net goed. Veel uitwijk-
mogelijkheden heeft Bas niet, want de chicanes zijn ook 
nog eens voorzien van iets lagere lantaarnpalen. Daar 
hebben ze echt over nagedacht, zoveel is duidelijk. Na 
deze behendigheidswedstrijd naderen we dan eindelijk 
de bestemming. Nog een scherp bochtje en dan gaat het 
verder achterwaarts de straat in en het bedrijventerrein 
op. Alles verloopt vandaag vlekkeloos maar dat is, te zien 
aan een gemaltraiteerd verkeersbord, niet altijd zo. Het 
blijft een uitdaging, speciaal transport.  

BoNDa HoutmaN
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het eerste obstaKel is een 
pittoresK bruggetje van 
een rijstrooK breeD met 
een verhoogD wegDeK


