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1 Het belang van manoeuvreren

Veel vermijdbare ongevallen gebeuren tijdens het uitvoeren van een manoeuvre op een 
bedrijfsterrein of op de openbare weg. 

Om goed te kunnen manoeuvreren, moet je onder andere rekening houden met:
• Gebouwen;
• Obstakels, zoals lantaarnpalen, borden, bloembakken;
• De openbare weg;
• Het karakter van het voertuig (wat is bijvoorbeeld de draaicirkel, lengte, breedte, 

hoogte, stuurkarakter enzovoorts).

Manoeuvreren wordt gezien als een speciale (bijzondere) handeling, waarbij je anderen 
altijd voor moet laten gaan.

Bij manoeuvreren moet je denken aan:
• Achteruitrijden (bijvoorbeeld bij docks);
• Keren en draaien;
• Indraaien van losplaats.

Wat is kenmerkend voor het manoeuvreren?
• Het gaat over het algemeen met lage snelheid;
• Er is weinig overzicht;
• De ruimte is vaak beperkt.

Omstanders zijn zich niet altijd bewust van de gevaren. Ze vinden het lastig, omdat ze even 
moeten wachten. Om goed en veilig te kunnen manoeuvreren, bespreken we drie zaken:

1. De omgeving;
2. Het voertuig;
3. Tips voor chauffeur.
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De omgeving waar we moeten manoeuvreren, verschilt sterk. 
Er kan sprake zijn van:

• Een afgesloten terrein; 
• Een openbare weg (binnen of buiten de bouwde kom);
• De openbare weg een afgesloten terrein op rijden.

Als chauffeur krijg je afhankelijk van het soort vervoer ook nog te maken met verschillende 
ondergronden. Denk hierbij aan chauffeurs met kiepers.

 2.1  Afgesloten terrein

Op een afgesloten terrein wordt vooral gemanoeuvreerd om:
• Te laden of lossen;
• Te parkeren.

 2.1.1  Laden en lossen
Laden en lossen kan op verschillende plekken, zoals:

• Aan docks;
• Onder kranen; 
• Bij installaties (bijvoorbeeld trailers waarin vloeistoffen in overpompt moeten 

worden);
• Bij interne transportmiddelen.

Vaak is er weinig ruimte en tijd, omdat de volgende komt laden of lossen.

2 Omgeving






