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REPORTAGE
Een modern bergingsvoertuig in de ‘takels’

Eén van de onderwerpen van dit
artikel is het bergingsvoertuig van
de firma Best Trucks uit Baren-
drecht. Dit bedrijf schafte vorig
jaar een spiksplinternieuwe DAF
95XF.480 aan met een Century op-
bouw van het Amerikaanse Miller
Industries. Het bedrijf is aangeslo-
ten bij de Nederlandse Vereniging
van Bergingsspecialisten waardoor
ze automatisch voor Rijkswaters-
taat mogen bergen. En voor Best
Trucks is dat een heel belangrijk
gegeven omdat het bedrijf is ge-
vestigd in de nabijheid van de twee

zeer drukke verkeers-aders en dat
zijn de A15 en de A16.

Veiligheid voorop
Bij elke berging vormen de veilig-
heidsaspecten de spil waar alles
om draait. Mede daardoor kan een
berging waarbij nog slachtoffers
bekneld in het voertuig zitten een
aanzienlijke hoeveelheid tijd in be-
slag nemen. Een goede communi-
catie tussen de verschillende hulp-
verleners is hierbij van levens-
belang. De berger komt overigens
in de meeste gevallen pas in touw

op het moment dat de slachtoffers
bevrijd zijn.

De berger speelt in het geheel
een prominente rol waar soms wat
geringschattend over wordt ge-
dacht, aldus een van de vaste be-
manningsleden van het voertuig
van Best Trucks, Arie de Koning.
“Een goede berger heeft niet alleen
verstand van het bergen van voer-
tuigen, maar moet daarnaast op
technisch vlak een soort duizend-
poot zijn. Allereerst zijn de krach-
ten die je met het voertuig kunt op-
wekken enorm, we werken veel

Opruimers van gestrande bussen en vrachtauto’s

Wachten op de klap
Meestal zijn ze stand-by, maar als hét moet gebeuren rukken ze onmiddellijk uit

om de doorgang van het (snel)verkeer te garanderen. En dat vereist naast een

optimale technische uitrusting ontzettend veel vak- en mensenkennis.

Vorig jaar schafte BEST  Trucks uit
Barendrecht een spiksplinter-
nieuw bergingsvoertuig aan.Deze
DAF 95XF.480 is voorzien van een
Century 1060S SDU II opbouw en
er was  een investering van een
kleine acht ton mee gemoeid.
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Voor de eigen klanten haalt BEST
Trucks de gestrande voertuigen
zelfs vanuit het buitenland op.Dit
doet men onder meer om een snel-
le en financieel geplande reparatie
te kunnen garanderen.

Het bergingsvoertuig is vanaf bei-
de zijden te bedienen.Daarnaast
bestaat er ook nog de mogelijk-
heid om het draadloos te ‘doen’.
Voor het fijne werk geeft de berger
de voorkeur aan de manuele be-
diening omdat hij zo de oliestroom
proportioneel kan sturen.

De 54 tons kraanarm is uitschuifbaar 
en 360° zwenkbaar.

Achter op het bergingsvoertuig bevindt
zich een tweetraps hydraulisch uit-
schuifbare liftarm met een zogenoemde
powertilt.Deze uitrusting is de enige
waarborg om veilig en probleemloos
een moderne touringcar te bergen.

Om kleine reparaties zoals bijvoor-
beeld het terugstellen van de rem-
men of het verwijderen van tussen-
assen uit te kunnen voeren,heeft
de berger een eigen gereed-
schapsset aan boord. In de deur
staat de capaciteit van de kraan on-
der verschillende hoeken vermeld.
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keer getuige van geweest dat men
trachtte het slachtoffer te bevrijden
met behulp van een hydraulische
krik, maar na iedere ‘slag’ veerde
de cabine terug. Ten langen leste
heeft men, na overleg, de hulp van
de lier ingeroepen hetgeen veel
eerder had moeten gebeuren!” En
naast die fysieke inspanning is in
dergelijke gevallen ook de geeste-
lijke belasting enorm; goed met
mensen om kunnen gaan, zeker als
de nood erg hoog is én na afloop
die indrukken een plaats kunnen
geven, daar draait het om.

Soms bergt men met grof ge-
weld. Bijvoorbeeld tijdens de spits
als Rijkswaterstaat de verkeersader
weer snel vrij wil hebben. De (eco-
nomische) belangen zijn dan zo
groot dat de eventuele schade die
ze door de ‘snelle’ berging aan-
richten in het niet vallen. Maar in-
dien de tijd ruimer is dan proberen
ze het voertuig zo ongeschonden
mogelijk naar ‘huis’ te brengen.

Altijd paraat
Een erkende VBS berger is gebon-
den aan een groot aantal regels. Zo
is precies omschreven wat de mini-
male uitrusting van het voertuig en
alles wat daar omheen hangt moet
zijn. Ook wat betreft het personeel
worden eisen gesteld. Minimaal
drie (geschoolde) leden moeten het
voertuig kunnen bemannen. En
uiteraard moet men een 24-uurs
dienst garanderen. Ingeval van va-
kantie of andere inzetbelemmeren-
de zaken moet de dienst overgedra-
gen worden aan een collega berger.

Al met al komt het erop neer dat
een bergingsvoertuig ‘zijn’ tijd
grotendeels wachtend doorbrengt.
Vraag is hoe een dergelijke forse
investering rendabel te maken is.
Bij Best Trucks draait dit verhaal
om synergie. Omdat men vanuit
een truckwerkplaats ‘opereert’
houd men nogal eens wat werk
over aan de bergingsactiviteiten. In
dergelijke gevallen regelt men ook
de afwikkeling van de lading, bij-
voorbeeld door een huurvoertuig te
organiseren. Daarnaast haalt Best
Trucks voor de eigen cliëntèle de
gestrande voertuigen op en de
landsgrenzen tellen daarbij niet.
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BEST  Trucks heeft gekozen voor een Amerikaanse opbouw.Dit betekent
onder andere dat de complete opbouw is geassembleerd door Miller In-
dustries in Ooltewah en vervolgens verscheept naar Antwerpen.

‘s Ochtends halen, ’s middags gemonteerd,dat lijkt het verhaal.Uiteraard
is hier een goede voorbereiding aan vooraf gegaan zodat de fabriek in
Amerika de opbouw naar de wensen van de klant en afgestemd op de
maatvoering van het chassis van de DAF 95XF.480 heeft afgeleverd.

Groter en sterker
Falkom bv in Tiel heeft de Century
opbouw van het nieuwe bergings-
voertuig van Best Trucks geleverd.
Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd
in bergingsmaterieel en dat  van
groot tot klein.Jaarlijks levert men
gemiddeld vijf  zware bergingsvoer-
tuigen in Nederland en België.
De opbouw voor Best Trucks is ge-
heel in Amerika gebouwd.Op basis
van het wensenpakket en de maat-
voering van de truck is deze kant en
klaar geleverd;de verbintenis van
truck en opbouw was binnen één
dag(!) gerealiseerd.
Een andere mogelijkheid is de zoge-
noemde Europese opbouw.Alle
‘hardware’komt in dit geval van Miller
Industries (de Amerikaanse produ-
cent) en  Falkom bouwt daar dan een
Europese bekasting omheen die on-
der andere meer opbergruimte biedt.
Een ander verschil is dat de pomp

rechtstreeks op de pto zit in plaats
van met een as.
Uiteraard zijn de maatvoering en de
gewichtsverdeling voor dergelijke
voertuigen ontzettend belangrijk.
Terreingewichten van 100 ton zijn
geen uitzondering, vierassers zijn
dan wel een minimale specificatie,
een retarder om de bedrijfsrem bij te
staan een zinvolle optie.Er zou zelfs
een berger zijn die plannen heeft met
een zesasser.In verband met de ge-
wichtsverdeling (20% op de vooras)
plaatst Falkom soms wel 3 ton lood
op het voertuig.Bij dergelijke zwaar-
gewichten behoren vanzelfsprekend
krachtige motoren;450 pk of meer is
heel normaal.Qua merk voertuig
gaan de bergers voornamelijk  voor
de Zweden maar ook DAF scoort
goed.Dit komt omdat het chassis van
deze trucks zonder al te veel modifi-
caties geschikt is voor deze inzet.
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De kraanarm is uitgerust met twee hy-
draulisch aangedreven 25 tons lieren
die voorzien zijn van een vrijloop.

De minimale uitrusting van een (VBS)
bergingsvoertuig staat omschreven.
Alle voorgeschreven hulpmaterialen
worden netjes opgeborgen in de bekas-
ting van de Century opbouw.

Om als VSB erkend bergingsbedrijf te
boek te staan moeten het bedrijf,het
voertuig en de berger voldoen aan eisen.

met lieren en iedereen weet hoe
gevaarlijk dat kan zijn. Daarnaast
moet een goede berger veel weten
over de techniek van de zware ver-
voerssector. Vooral omtrent de op-
hanging van de cabine, want daar
draait het in geval van beknellin-
gen vaak om. Trek je op de ver-
keerde plek of gebruik je de ver-
keerde hulpmiddelen dan kan het
voor het slachtoffer wel eens heel
vervelend worden. Zo ben ik er een
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