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in de europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading 

voor wegtransport (17 mei 2006) staat een aantal uitgangspunten voor het 

beladen van vrachtwagen, trailer, wissellaadbak en dergelijke. dit boekwerk, 

dat als pdf-bestand van internet kan worden gedownload, is een handig 

startpunt voor verlader, transporteur en chauffeur in het wegtransport.

naast het voorschrift dat de ladingeenheid schoon, droog en veilig moet 

zijn, gelden de volgende algemene regels:

- Het kopschot moet bruikbaar zijn (onbeschadigd en sterk genoeg).

- de steun van een schuifzeil moet bruikbaar zijn en alle latten moeten   

 op hun plaats zitten.

- Slijtage en corrosie van de sjorpunten moet altijd de nodige deskundige

 aandacht krijgen.

- er moeten op het voertuig voldoende sjorpunten beschikbaar zijn.

- de zekeringsmiddelen moeten onbeschadigd, schoon en bruikbaar zijn.

gereedschap en ander toebehoren van een vrachtauto worden als lading 

beschouwd en het wordt daarom tot de verantwoordelijkheden van de 

chauffeur gerekend om ervoor te zorgen dat ook deze volkomen veilig 

w orden vervoerd. los liggend materiaal in de laadruimte van vrachtwagens 

zonder achterklep kan zeer ernstige ongelukken veroorzaken. zelfs het 

kleinste stuk gereedschap kan bij de hoge snelheden zoals die voorkomen 

op de snelweg tot een dodelijk projectiel worden. om nog maar niet te 

spreken van losliggende kettingen. 

Het is aan te bevelen om deze op te bergen in een aparte ruimte, maar bij 

voorkeur niet in de bestuurderscabine, omdat ze daar de chauffeur kunnen 

hinderen. in het verlengde hiervan moeten ook alle onderstellen, hijskranen, 

laadkleppen en dergelijke worden gestuwd en vergrendeld in overeenstem-

ming met de instructies van de fabrikant van het voertuig.

Hoofdstuk 7. 

ladingzekering 
in Het 
Wegvervoer
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Verankeringspunten

Spanbanden, spankettingen en andere zekerin-

gen kunnen worden bevestigd aan verankerings-

punten, ook wel sjorogen, sjorpunten of span-

ogen genoemd. alle massakrachten die ontstaan 

door de beweging van het voertuig en die niet 

worden geabsorbeerd door de wrijving, komen 

uiteindelijk bij deze verankeringspunten terecht. 

daarom zal duidelijk zijn dat niet alleen de span-

banden, maar ook de verankeringspunten aan 

technische normen moeten voldoen. de hiervoor 

geldende europese norm is en 12640-2000. 

 Zie Hoofdstuk 10 - Normen, keuringen en cer-

tificaten.

een verankeringspunt wordt gezien als een deel 

van het voertuig. ze moeten na het aanbrengen 

in het voertuig in staat zijn om bepaalde krachten 

te weerstaan die samenhangen met het maxi-

mum toegelaten massa (mtm) van het voertuig 

volgens onderstaande lijst:

TrekkrachT MTM

400 dan < 3,5 t

800 dan 3,5 tot 7,5 t

1.000 dan 7,5 tot 12 t

2.000 dan > 12 t

Het is op zich niet verboden om meerdere span-

banden aan een sjorpunt te bevestigen, maar 

dan moet er wel op worden gelet dat de totale 

belasting van de spanbanden de capaciteit van 

het sjorpunt niet overstijgt en dat er voldoende 

ruimte is voor de haken van de spanbanden. 

rails

de wanden, de vloer en het dak van de ctu 

k unnen voorzien zijn van rails waaraan bijvoor-

beeld spanbanden kunnen worden bevestigd of 

die geschikt zijn voor het aanbrengen van stan-

gen, scheidingswanden en dergelijke. Het grote 

voordeel ten opzichte van sjorogen is dat er meer 

bevestigingspunten zijn, maar de sterkte ervan is 

vaak minder. vloerrails kunnen gebruikt worden 

voor het vastzetten van driehoekige keggen 

waarmee ronde ladingeenheden, zoals rollen pa-

pier en stalen coils, op hun plaats kunnen worden 

gehouden. neersjorren met een spanband is dan 

meestal voldoende om de lading veilig te zekeren.

Balken en scheidingswanden in trucks en 

trailers

vooral bij goederendistributie in stad en regio 

komt het regelmatig voor dat de laadruimte niet 

meer volledig is gevuld. uiteindelijk kunnen er 

zelfs maar een paar dozen overblijven, maar ook 

die moeten nog steeds goed worden gezekerd. 
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Hulpmiddelen hiervoor zijn verstelbare afsteun-

balken waarmee grote vrije ruimtes in een ctu 

kunnen worden overbrugd. deze balken vragen 

om de nodige voorzichtigheid. ze moeten vol-

doende stabiel worden aangebracht en mogen 

niet boven hun vermogen worden belast, want 

anders knikken ze door.

vooral bij distributie is een verdeling van de laad-

ruimte in segmenten een betere oplossing. ieder 

segment kan dan naar behoren met goederen 

worden gevuld, zonodig ook met opvulmiddelen. 

bij huif- en schuifzeilwagens kunnen boordwand-

ankers, tussenwandverbindingen en klembalken 

worden gebruikt. een andere mogelijkheid is het 

gebruik van scheidingswanden. 

bij het toepassen van al deze middelen moet 

goed worden gelet op de krachten die ze kunnen 

verdragen. vaak zijn ze niet in staat om een echt 

grote belasting op te vangen. ze zijn eigenlijk al-

leen geschikt voor het transport van lichte goe-

deren. Wanneer zwaardere goederen worden 

vervoerd in een niet geheel gevulde ctu met 

vlakke laadvloer is kopsjorren in de meeste 

g evallen onontkoombaar.
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Vooral voor het distributievervoer is lading zekeren een uitdaging. 
hulpmiddelen als verstelbare dwarsbalken en sterke netten 
kunnen van pas komen. Foto’s: Dolezych, DortmunD



een container wordt 
met een sjorstang 
op het dek van een schip 
vastgemaakt.
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Foto: MAtRANS
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ScHeepSbeWegingen

Schepen zijn aan meer soorten bewegingen blootgesteld dan voertuigen 

die zich over land bewegen. een schip kan op zes verschillende manieren 

door de golven in beweging worden gebracht. Het kan bijvoorbeeld verticaal 

omhoog en omlaag en horizontaal naar stuurboord en naar bakboord. maar 

ook kan het in de lengterichting op en neer worden bewogen, waarbij nog 

verschillende soorten draaiingen en zwaaiende bewegingen kunnen ont-

staan. een container aan boord van een schip staat bloot aan dezelfde 

b ewegingen als het vaartuig. dat zijn er zes. zowel de engelse als de neder-

landse termen worden vaak gebruikt.

Waar bij een vrachtwagen voornamelijk voor- en achterwaartse en z ijwaartse 

krachten optreden, kunnen zich bij een schip of een ponton ook sterke o p- 

en neerwaartse krachten voordoen en kan de lading flink door elkaar w orden 

geschud. dit stelt extra eisen aan het zekeren van de lading, niet alleen op 

zee maar ook op de binnenwateren. een lichter die een breed water als de 

Westerschelde of het Hollands diep moet passeren, zal ook rekening moe-

ten houden met een flinke golfslag.

eeuwenlang hebben schepen hun lading vervoerd in verpakkingseenheden 

als kisten, vaten en balen. Sommige zaken, zoals huiden, boomstammen en 

staal werden zonder extra verpakking elk op hun eigen manier gestapeld. 

dit is het zogeheten conventionele stukgoed. bij het laden van zulke goede-

ren in het ruim van een schip moet rekening worden gehouden met de-

zelfde factoren als bij het vullen van containers of trailers. door middel van 

sjorren en het opvullen van lege tussenruimtes werd voorkomen dat de 

lading kon gaan bewegen. de introductie van de container bracht een hele 

nieuwe situatie. Hoe een container verantwoord kan worden gevuld, wordt 

besproken in Hoofdstuk 5 - Het veilig beladen van een transportmiddel. 

maar de containers zelf moeten ook nog op het schip bevestigd worden, om 

te voorkomen dat ze er vanaf kunnen vallen of dat ze door onderlinge be-

wegingen elkaar kunnen beschadigen. dit zeevast sjorren van containers 

Hoofdstuk 8.

ladingzekering 
in de 
ScHeepvaart
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op schepen is een gespecialiseerd vak. Het komt 

zeer vaak voor in havens als die van rotterdam, 

antwerpen en zeebrugge en wordt aan de haven-

vakscholen onderwezen. daarom wordt ook 

hier aan in dit hoofdstuk ruime aandacht besteed.

een speciale plaats in de scheepvaart wordt in-

geruimd voor de zogeheten projectlading. daar-

toe behoort eigenlijk alles wat te groot is voor 

een container, uiteenlopend van een jacht dat 

van een werf naar de bestemming wordt ver-

voerd, tot een booreiland dat van de ene oceaan 

naar de andere moet worden gebracht. Het zee-

vast maken van zulke grote en vaak kostbare 

transporten is het werk van specialisten. daarom 

wordt aan project lading in dit boek geen aan-

dacht besteed. voor het feitelijke bevestigings-

werk gelden dezelfde regels zoals die beschre-

ven zijn in het hoofdstuk over ladingzekering in 

het algemeen.

De zeecontainer

de eerste containers werden al in de jaren ‘50 van 

de vorige eeuw gebruikt, maar de grote door-

braak kwam pas in de jaren ‘70. bij het rotter-

damse stuwadoorsbedrijf Quick dispatch loste op 

3 mei 1966 de ‘fairland’ van rederij Sea-land 226 

zeecontainers. dat gebeurde aan de toen pas ge-

graven prinses beatrixhaven. Het was de eerste 

internationale vaart van een volcontainerschip en 

de aanzet tot de eerste geregelde containerdienst 

tussen de toen nog twee grootste wereldhavens 

van destijds, new York en rotterdam. 

rollen (roll): deze beweging kan in het ergste geval 
leiden tot kapseizen. Veroorzaakt door de combinatie 
van golven en wind op de X-as, en kan versterkt 
worden door gieren. ook verzetten genoemd

Gieren (yaw): het schip draait naar bak- of stuur-
boord over de Z-as. deze beweging wordt door het 
roer veroorzaakt, maar treedt ook op door invloed van 
golven en wind. dan moet er worden bijgestuurd. 

Slingeren (sway): zijwaartse beweging over de Y-as 
die over het algemeen slechts van beperkte invloed is 
op de vaart van het schip. oorzaak: golven en wind.

3.8.1. scheepsbewegingen

3
4

21

5 6

Schrikken (surge): de voortstuwing is aanwezig 
over de gehele lengte van het schip (X-as). 
surfers maken van deze kracht gebruik om 
vooruit te komen.

Deinen (heave): een op- en neergaande 
beweging langs de Z-as, veroorzaakt door golf-
bewegingen. dit noemt men ook dompen.

Stampen (pitch): een rijzende en dalende 
beweging op de Y-as van boeg tot achter-ste-
ven, meestal veroorzaakt door de beweging van 
de golven en harde tegenwind.


