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 1.1 Vormen van specifiek vervoer

Specifiek vervoer kan je ook gespecialiseerd vervoeren noemen; voorbeelden zijn:
1. Exceptioneel vervoer;
2. LZVvervoer;
3. Gecombineerd vervoer.

 
Kenmerk is dat de voertuigen aan de goederen zijn aangepast en vaak geen andere 
goederen kunnen vervoeren. Dit vraagt om speciaal materiaal en ook om specifieke 
kennis. In dit boek zullen wij exceptioneel, LZVvervoer en gecombineerd vervoer 
bespreken.

1 Exceptioneel vervoer

Kenmerken
• Voor goederen die te hoog, te breed, te lang of te zwaar zijn;
• Voor dit exceptioneel transport wordt vaak gebruikgemaakt van gespecialiseerde 

transportmiddelen, er kan gedacht worden aan diepladers. Deze voertuigen zijn ook 
veelal voorzien van een of meerdere meesturende assen, zodat bochten gemakkelijker 
genomen kunnen worden. Denk hierbij aan de volgende soorten van vervoer:
 - Transport van machines of onderdelen van machines;
 - Transport van ketels;
 - Transport van bouwelementen (van bijvoorbeeld beton of staal).

2 LZV-vervoer

Kenmerken
• Verlengde trekker oplegger combinaties tot 25,25 m;
• Vooral voor transport tussen distributiecentra (DC’s);
• Wagenlading vervoer;
• Door deze combinatie kan op een route een 1/3 meer lading vervoerd worden met 

eenzelfde brandstof verbruik.

1 Specifiek vervoer
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3 Gecombineerd vervoer

Kenmerken
• Vrachtauto’s of trailers worden voor een deel van het transport op een ander 

transportmiddel geladen:
 - Trein;
 - Schip.

• Kan zo een betere benutting krijgen van de transportcapaciteit.
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Exceptioneel transport is transport dat niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan 
worden. Het vervoer van goederen is breder, langer, hoger of zwaarder dan wettelijk is 
toegestaan. Deze eisen staan beschreven in Overzicht maten en gewichten in Nederland 
(bijlage 1). Als dit transport moet worden uitgevoerd, moet een ontheffing aangevraagd 
worden bij de Dienst Wegverkeer (RDW).

Enkele voorbeelden van exceptioneel transport zijn het vervoer van betonnen balken, 
machines, werktuigen en landbouwwerktuigen. Vaak gebeurt dit transport met trailers 
of diepladers die kunnen uitschuiven. Dit soort voertuigen wordt vaak op maat voor de 
klant gemaakt.

Er wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen:
• Diepladers;
• Semidiepladers;
• Vlakke trailers;
• Ballast trailers.

Vaak worden deze auto’s ook nog uitgerust met een autolaadkraan voor het laden en 
lossen van bijvoorbeeld machines of onderdelen. Er zijn ook trailers waar wielen van 
machines in vastgezet kunnen worden.

 2.1 Ontheffingen

We bespreken de verschillende soorten ontheffingen die er zijn en welke voorwaarden 
hieraan verbonden zijn. Deze gelden als er met voertuigen wordt gereden die buiten de 
reguliere maten en gewichten vallen.

Incidenteel 
Een incidentele ontheffing is een ontheffing die per keer wordt afgegeven. 
De ontheffing kan voor de volgende typen lading aangevraagd worden:

• Ondeelbaar;
• Deelbaar (zoals ballast/kraandelen en LZV);
• Zelfrijdende werktuigen.

2 Transport van exceptionele lading
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