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 1.1 Het verschil tussen horizontaal en verticaal transport

Misschien vraag je je af wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen horizontaal en 
verticaal transport. Aspecten om deze twee transportvormen te kunnen vergelijken, zijn 
de soorten verplaatsingen van de goederen. De overeenkomst is dat zowel bij horizontaal 
als bij verticaal transport, alleen goederen worden verplaatst. De verschillen zitten vooral 
in de afstand en de richting die de goederen afleggen en het materieel dat daarvoor 
wordt gebruikt.

Horizontaal transport
Bij horizontaal transport worden goederen over langere afstanden verplaatst in voer-
tuigen, vaartuigen of vliegtuigen.

Voorbeelden
• Het vervoeren van pakketjes over de weg van A naar B;
• Het vervoeren van een zending pallets met frisdranken van fabriek X naar distributie-

centrum Y;
• Het vervoeren van containers over de weg en over zee van de VS naar Italië.

Verticaal transport
Bij verticaal transport worden goederen over korte afstanden met hoogteverschillen 
verplaatst, hangend onder speciale werktuigen, namelijk kranen.

Voorbeelden
• Het lossen van containers uit of van schepen in de havens;
• Het laden van geloste containers op vrachtwagens, binnenschepen of treinen.

Horizontaal transport (het containerschip) en verticaal transport (de kranen).

1 Wat is verticaal transport?
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Een belangrijk verschil zit in het gebruik van het ‘eigen’ vakjargon:
• In het horizontaal transport spreken we van het vervoeren van vrachten en zendingen;
• In het verticaal transport spreken we van het hijsen van lasten.

Een scheepsmotor die vanuit een fabriek in Limburg naar een schip op een werf in 
Kinderdijk wordt verplaatst, wordt over de weg vervoerd en in het schip gehesen.
Vervoeren betekent hier dat de scheepsmotor als vracht in of op een voertuig geplaatst 
wordt. Hijsen betekent dat de scheepsmotor, als vrijhangende last, van het voertuig op 
het schip gehesen wordt. Bij hijsen wordt een last vrijhangend verplaatst. De last wordt 
van boven vastgehouden. Bij hijsen wordt de last omhoog of omlaag verplaatst.  
Tijdens het hijsen kan de last gaan slingeren of horizontaal gaan bewegen.

Goederen kunnen ook verticaal verplaatst worden door ze te heffen, bijvoorbeeld met 
een heftruck. Bij heffen wordt een last aan de onderkant ondersteund. Een last kan bij 
heffen niet gaan slingeren. Bij verkeerd heffen kan de heftruck wel omslaan of kantelen. 

Hijsen wordt vooral gebruikt voor: 
• Het verticaal verplaatsen van zware of volumineuze lasten;
• Het verplaatsen van lasten door de lucht.

Je zou kunnen zeggen dat je verticaal transport tegen kan komen op de zogenaamde 
overslagpunten, denk dan aan:

• Havens;
• Bouwprojecten;
• Onderhoudsprojecten.

Maar het kan ook ingezet worden bij calamiteiten.

 1.2 Verticaal transport

We kunnen de organisatie van verticaal transport op verschillende manieren bekijken:
1. Vanuit de opdrachtgevers;
2. Vanuit de kraanverhuurbedrijven.

 De werkwijze vanuit de opdrachtgevers
De werkwijze van verticaal transport vanuit de opdrachtgevers kan je in twee groepen 
onderscheiden:

1. Handels- en productiebedrijven met eigen hijsmiddelen;
2. De kraanverhuurders.
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1 Handels- en productiebedrijven met eigen hijsmiddelen
Bedrijven verzorgen zelf hun verticale transport, dit wordt niet uitbesteed.

Voorbeelden
• Havenbedrijven die bulkgoederen of containerschepen lossen;
• Grote bouwbedrijven die grote kantorencomplexen in bouwputten bouwen;
• Grote metaalbedrijven die grote metaalconstructies of zware machines maken. 

Je kan ook denken aan scheepswerven.

Deze bedrijven gebruiken meestal vaste kranen.

2 De kraanverhuurders
Particulieren, bedrijven of de overheid huren mobiele kranen bij kraanverhuurbedrijven.

Voorbeelden
• Bouwbedrijf X vraagt zes ‘big bags’ (1.500 kg) te hijsen van een vrachtauto;
• Een gezin vraagt een sceptictank (1.200 kg) uit de achtertuin te hijsen en op een 

vrachtauto te plaatsen;
• Openbare werken van de gemeente vraagt 20 pallets met stenen van een vrachtauto 

naar de derde etage te hijsen;
• Een olieraffinaderij vraagt vier gecoate stalen pijpen in een installatie te hijsen.

De werkwijze bij kraanverhuurbedrijven
We spreken over kraanverhuurbedrijven, als bedrijven het verticaal vervoeren van 
goederen van anderen als hoofdtaak uitvoeren. Dit gebeurt meestal met behulp van 
mobiele kranen. Maar deze bedrijven kunnen ook vaste kranen inzetten voor bijvoor-
beeld een langere periode op een bouwproject.

Kraanverhuurbedrijven voeren hijsopdrachten uit voor klanten. Klanten huren kranen 
met kraanpersoneel. In de transportwereld werken transportbedrijven vaak samen met 
verhuurders van mobiele kranen. Vrachtwagenchauffeurs werken vaak samen met 
kraanmachinisten.

Vaak worden vrachten met zware vrachtwagens vervoerd naar de plaats van bestemming, 
ook wel hijslocatie genoemd. Daar aangekomen worden de vrachten, die nu lasten 
genoemd worden, door de mobiele kranen precies op de gewenste locatie geplaatst.

Opdrachten voor de inzet van mobiele kranen zijn vaak van korte duur. Net zoals bij het 
horizontaal vervoer, wensen klanten/opdrachtgevers dat kranen op de juiste tijd, op de 
juiste locatie en met de juiste uitrusting verschijnen.
De klanten/opdrachtgevers zullen proberen de kranen zo kort mogelijk te huren.  
Ze betalen namelijk per uur voor de gehuurde kraan. Meestal betalen opdrachtgevers 
niet alleen de tijd voor de uitvoering, maar ook de tijd die nodig is voor de voorbereiding 
en afwerking van de uitvoering. 

 1.3 Verschillende soorten opdrachtgevers

Kraanverhuurbedrijven hebben verschillende soorten opdrachtgevers. In het verticale 
transport kennen we verschillende soorten opdrachten:

1. Incidentele hijsopdrachten van privépersonen als huurder van kranen;
2. Eenmalige opdrachten van bedrijven als huurder van kranen;
3. Eenmalige opdrachten van bedrijven als vaste klanten van kraanverhuurbedrijven;
4. Projectopdrachten van bedrijven als vaste klanten van kraanverhuurbedrijven.
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