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 1.1 Gebruik van interne transportmiddelen

Voor transport en opslag van goederen binnen een magazijn of opslagplaats kunnen 
verschillende hulpmiddelen gebruikt worden.
Om goederen binnen een magazijn gemakkelijk op te kunnen slaan én terug te kunnen 
vinden, maken we gebruik van locatiebeheer.
In dit boek zullen zowel de hulpmiddelen als het locatiebeheer uitgebreid behandeld 
worden. Je zou kunnen zeggen: we gaan een magazijn inrichten.

 1.2 De verschillende transportmiddelen

Transportmiddelen worden onderverdeeld in:
• Opslagmiddelen;
• Intern transport;
• Hulpmiddelen.

De inzet van een opslag-, transport- of hulpmiddel wordt bepaald door drie factoren:
1. Het soort goederen;
2. De afstand die moet worden afgelegd;
3. De vorm van de goederen.

1 Intern transport en opslag
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 1.3 Goederen

Binnen een magazijn onderscheiden we de volgende soorten goederen:
• Stukgoederen;
• Bulkgoederen;
• Gevaarlijke goederen;
• Bederfelijke goederen.

Stukgoederen
Stukgoederen zijn alle goederen die per stuk worden vervoerd en opgeslagen. In jouw 
omgeving zal je vaak stukgoederen zien. Dit soort goederen wordt meestal in dozen 
verpakt en verplaatst.

Voorbeelden zijn levensmiddelen, spijkerbroeken, tv-apparatuur, fietsen, schoenen.

Bulkgoederen
Bulkgoederen zijn alle goederen die in grote hoeveelheden worden opgeslagen en 
vervoerd. Dit soort goederen wordt onverpakt opgeslagen en verplaatst. Er kunnen 
grote verschillen bestaan in de wijze waarop je met de diverse soorten bulkgoederen 
om moet gaan.

Voorbeelden zijn benzine, bouwzand en landbouwproducten als maïs en bieten.

Gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen zijn goederen die een bijzondere behandeling vereisen. Ze kunnen 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid of de omgeving. Als je bijvoorbeeld kijkt naar brand-
bare stoffen of chemische stoffen, dan zie je dat deze goed worden verpakt in tanks, 
flessen of dozen.

Voorbeelden zijn spuitbussen, schoonmaakmiddelen en lijmsoorten.
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Bederfelijke goederen
Bederfelijke goederen zijn goederen die een bijzondere behandeling vereisen omdat ze 
snel bederven.
Je moet bederfelijke goederen onder bepaalde condities (gekoeld) vervoeren en opslaan. 
Ze worden vaak verpakt opgeslagen en vervoerd in flessen of dozen, maar soms ook 
onverpakt vervoerd.

Voorbeelden zijn bederfelijke levensmiddelen, zoals vlees en groenten en bloemen en 
planten.

 1.4 De lay-out van het magazijn

De indeling en inrichting van magazijnen kan je aflezen aan de lay-out. Een lay-out is een 
soort plattegrond van een magazijn. In elk bedrijf worden de ruimten op een bepaalde 
manier ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met de goederen die getransporteerd 
en opgeslagen gaan worden. 
Vaak worden ruimten zo ingedeeld dat er zo veel mogelijk goederen kunnen staan. Er moet 
echter ook op gelet worden dat het interne transport snel en veilig kan gebeuren.

De routing in magazijnen
In een magazijn zijn goederen in beweging. De goederen kunnen via een vaste route 
langs de verschillende werkplekken vervoerd worden. We noemen dit routing.
De meeste nieuwe magazijnen worden zo gebouwd dat er intern verkeer mogelijk is. 
Daarbij mogen de aan en af te voeren goederen elkaar niet kruisen.



Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

 info@ondile.nl
 ondile.nl

 Ondile BV




