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TECHNIEK 
Veldhuizen Wagenbouw creatief in transportoplossingen

U kent ze waarschijnlijk wel, een trekkend
voertuig dat is afgeleid van een bestelbus met
daarachter een aanhangwagen of zelfs een
oplegger die een volwassen vrachtauto niet zou
misstaan. En toch hoeft de chauffeur enkel in
bezit te zijn van een BE-rijbewijs. Illegale prak-
tijken? Nee, het zijn gevallen waar de construc-
teur van het getrokken materieel de grenzen
van het technisch mogelijke en wettelijk toe-

laatbare heeft opgezocht.
Een dergelijk constructeur is Pieter Veldhuizen
van Veldhuizen Wagenbouw. Zeventien jaar
geleden begon hij met het construeren van die-
pladertjes voor het vervoer van minikranen in
de werkplaats van zijn vader. Dat waren vier- of
zeswielige aanhangwagens die seriematig wer-
den geproduceerd. Deze waren gelimiteerd op
3500 kg.

Dit gewicht is een magische grens in de aan-
hangwagen wereld, onder de 3500 kg is het een
‘gewone’ aanhangwagen hetgeen betekent dat
alles goedkoop is zoals kogelkoppeling, oploop-
rem en er is geen APK-plicht. Daarboven gelden
andere regels waarbij de jaarlijks terugkerende
keuring met bijbehorende kosten het meest tot
de verbeelding spreken.
De creatieve wagenbouwer heeft van dit soort
uit de kluiten gewassen aanhangwagens flinke
aantallen op de weg gezet. Groot nadeel was
altijd dat, om het maximale binnen de wette-
lijke grenzen te doen, er een zware en dus dure
(terrein)wagen als trekkend voertuig moest die-
nen.

Kranige opleggers
Veldhuizen gebruikt voor zijn aanhangers of
opleggers onderdelen met een E-keur. Ze wor-
den afgeleverd met een garantiecertificaat,

BE-rijbewijs biedt ongekende mogelijkheden

Groot rijden met
klein rijbewijs
Alleen een BE-rijbewijs en toch met een totaalgewicht

van 7,5 ton op pad: het kan! Wagenbouwer Veldhuizen

maakt opleggers en aanhangwagens waarmee een

kleinrijbewijsbezitter zich een groot chauffeur zal voe-

len. AMT verdiepte zich in de creatieve constructies.

Een dergelijke combi-
natie mag nog met een
klein rijbewijs worden
bestuurd, ideaal voor
bedrijven met een com-
binatie van personen-
en groot materieel ver-
voer.
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een korte trekker-opleggercombinatie, met als
basis een Iveco-, Mitsubishi-, of Renault-trekker.
De oplegger is op een ingenieuze manier aan
de trekker verbonden. Op het chassis van de
trekker wordt een subframe gemonteerd, dat
met tussenkomst van luchtbalgen op het trek-
kerchassis wordt bevestigd. Door deze luchtve-
ring op de achteras wordt het maximum van
3500 kg onder de autoassen niet overschreden.
De druk in de luchtbalg is een maat voor de
belasting die vervolgens weer gebruikt wordt
om de intensiteit van de luchtremmen in te
stellen.
Op het frame zit een schotel, de oplegger wordt
met de kingpin hiermee verbonden net zoals
bij een vrachtauto-opleggercombinatie. De as
van de oplegger bevindt zich slechts 8 cm ach-
ter de achteras van het trekkend voertuig, hier-
door lijkt het net alsof de combinatie is voor-
zien van tandemas. De opleggeras is uitgevoerd

hierop staat vermeld voor welke belasting het
voertuig geschikt is. Dit certificaat is voldoende
om bij de RDW een kentekenbewijs te krijgen.
In sommige gevallen voert Veldhuizen samen
met de RDW proefsessies uit op de testbaan in
Lelystad om bijvoorbeeld te controleren of het
getrokken deel de vereiste remvertraging haalt.
In 1994 begon hij met het bouwen van kleine
opleggers. Stimulator van dit project was de
Iveco-importeur die vroeg of Veldhuizen een
Iveco Daily geschikt kon maken voor het trek-
ken van een oplegger. Vanwege de hoogte van
de laadvloer was deze uitgerust met kleine wie-
len. Al snel bleek dat deze oplossing niet
geschikt was voor de praktijk, men had te kam-
pen met overmatige warmteontwikkeling, niet
zelden ontstaan omdat de gebruiker iets te
overmoedig met de maximum belasting
omging. De banden waren daar niet tegen opge-
wassen en de lagers liepen vanwege de extreme
belasting eruit.
Volgende fase was een oplegger met grote wie-
len naast de bak. Dat bleek een hele verbete-
ring: niet alleen waren deze goed bestand tegen
het per ongeluk nemen van een stoepje, ook
hadden ze een veel lagere rolweerstand en een
lager zwaartepunt. Deze opleggers waren voor-
zien van trommelremmen die door een luchtci-
linder worden aangestuurd, voor deze opleg-
gers geldt een vrijstelling voor ABS, schijfrem
en stootbalk. Veldhuizen construeert deze
opleggers zo dat ze met een met een klein (BE)
rijbewijs te rijden zijn. Dat betekent dat het
totaalgewicht niet boven de 7,0 ton mag komen
en dat het trekkend voertuig is ingericht om
dergelijke lasten te behappen.

Eigen as
Om echt het maximale te benutten zocht
Veldhuizen naar mogelijkheden om de oplegger
zo licht mogelijk te houden. Een mogelijkheid
vond hij in de gebruikte assen. Voorheen
gebruikte hij altijd de producten van de beken-
de asfabrikanten maar het was hem opgevallen
dat deze nodeloos zwaar waren gedimensio-
neerd. Hij ontwierp een zelf geconstrueerde as,
uitgangsproduct was de as van een Mercedes
Sprinter. Deze is dermate compact met geïnte-
greerd ABS, handrem, vering en automatische
remstellers dat ook de laadvloerhoogte minder
werd. Daarnaast won hij gewicht waardoor het
nuttig laadvermogen steeg. Tegenwoordig
bouwt Veldhuizen assen met Iveco-componen-
ten, deze zijn prijstechnisch interessanter en
gedimensioneerd voor zwaardere belastingen
en geschikt voor dubbellucht.

Luchtvoorziening
Omdat de wetgeving voorschrijft dat dergelijke
opleggers worden voorzien van luchtremmen
en het trekkende voertuig een luchtvoorziening
ontbeert bouwt Veldhuizen een luchtsysteem
op de combinatie. De luchtcompressor wordt
rechtstreeks door de motor aangedreven en

door de motorolie gesmeerd. Juist die laatste
eigenschap maakt de luchtvoorziening onder-
houdsvrij. Voor de courante trekkende voertui-
gen heeft men een eigen steun ontwikkeld die
op het motorblok wordt gemonteerd. In tegen-
stelling tot een luchtaggregaat is deze oplos-
sing niet alleen onderhoudsvrij maar ook bij-
zonder betrouwbaar: elektrische storingen of
startproblemen ten gevolge van een lage accu-
spanning komen niet voor.
De mechanisch aangedreven compressor wordt
ingezet in combinatie met een luchtdroger met
regeneratieketel, wat een schone en droge lucht
voor de pneumatische installatie waarborgt. Dit
vertaalt zich in een probleemloze werking.

Nieuwe korte combinatie
Sinds kort heeft Veldhuizen een nieuw product
ontwikkeld waarmee een BE-rijder het maxima-
le uit zijn rijbewijs kan halen. Deze Clixtar is

Veldhuizen begon met de productie
van aanhangwagens. Echter, om een
dergelijke combinatie optimaal met
een BE-rijbewijs te benutten was
men afhankelijk van het maximum
trekgewicht van het voertuig wat
een hoge aanschafprijs betekende.

Omdat Veldhuizen lichte bedrijfsau-
to’s met een hydraulisch bediend
remsysteem gebruikt moet men voor
de oplegger een apart luchtcircuit
aanleggen. Het liefst gebruikt men
een door de motor aangedreven
compressor die gesmeerd wordt met
de motorolie.

Veldhuizen gebruikt ‘eigen’ assen.
Uitgangsmateriaal zijn de assen van
Iveco die geschikt worden gemaakt
voor oplegger gebruik. Dit soort
assen zijn berekend op hoge
belasting en vaak lichter dan die van
de bekende asfabrikanten.

Foto’s: Veldhuizen Wagenbouw
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met luchtremmen en ABS en heeft een draag-
vermogen van 6000 kg. Het subframe is ther-
misch verzinkt.
Als trekkend voertuig gebruikt Veldhuizen veel-
al Iveco’s. Deze hebben een hoog toegestaan ter-
reingewicht waardoor de maximale mogelijkhe-
den van een BE-rijbewijs ten volle benut kun-
nen worden. Dat hoge terreingewicht vindt zijn
oorzaak in de robuustheid van het chassis en
de aandrijflijn. Tegenwoordig worden er ook
Mistubishi Canters ingezet als trekkend voer-
tuig. Voordeel van de Clixtar-oplegger is dat
men het maximale laadvermogen en een groot
volume weet te bereiken met erg bescheiden
afmetingen. Ander voordeel is dat de beperkte
lengte het rijgedrag ten goede komt.

Productie en verhuur
Per jaar zet Veldhuizen 250 nieuwe BE-opleg-
gers op de weg. Honderdvijftig worden recht-
streeks verkocht, de resterende 100 worden
ingezet in de verhuurvloot, de neventak van het
bedrijf. Daarnaast manifesteert Veldhuizen
Wagenbouw zich ook nog als voertuigaanpas-
ser. Denk daarbij aan het geschikt maken van
trekkers voor BE-inzet door het monteren van
de koppelschotel en het installeren van de
luchtinstallatie. Jaarlijks neemt Veldhuizen op
deze manier 350 trekkers onderhanden.
Daarvan worden er 100 gebruikt voor de ver-
huurafdeling, 100 gaan naar dealerbedrijven en

150 worden rechtstreeks aan de klant verkocht.
De verhuurvloot bestaat uit 180 trekkers en 220
opleggers. Een combinatie draait drie jaar mee
in de verhuur en wordt daarna verkocht.
De Clixtar-oplegger is leverbaar in vele varian-
ten zoals gesloten of open oplegger, met Hyva-
haakarm en afneembare container, of als com-
binatie met houtversnipperaar die wordt aange-
dreven door de motor van de trekker. En alle
varianten zijn leverbaar in verschillende
gewichtsklassen. De verschillen worden daarbij
bepaald door de gebruikte onderdelen zoals de
assen. ●

Hans Doornbos

Veldhuizen is niet alleen actief in wagenbouw,
maar manifesteert zich ook als verhuurder. Men
beschikt over een vloot van 180 trekkers en 220
opleggers voor verhuur.

Het nieuwste product gaat als Clixtar
door het leven. Het gaat om een
oplegger die op slechts 8 cm achter
de trekker is gekoppeld.

Op het chassis van de trekker komt
een subframe met een koppelscho-
tel. Aan de achterkant is het subfra-
me via twee luchtbalgen met het
chassis verbonden.

sche mogelijkheden
van het trekkend
voertuig en de maxi-
male trekhaaklast
zijn limiterend. Ook
het trekkend voer-
tuig mag niet zwaar-
der zijn dan 3500 kg,
het combinatiege-
wicht is hierbij niet
van belang.
Wanneer moet de
bestuurder dan een
vrachtwagenrijbewijs
(C) hebben? In die
gevallen waarbij
hij/zij een voertuig
bestuurt waarvan de
toegestane maxi-
mummassa meer dan
3500 kg bedraagt.
Indien er in die ge-
vallen ook nog een
aanhanger/oplegger
getrokken wordt met
een toegestane maxi-
mum massa van meer
dan 750 kg dan is E
bij C wettelijk ver-
plicht. Rijdt de be-
stuurder beroepsma-
tig met een voertuig
of combinatievoer-
tuig dat zwaarder is
dan 7500 kg inclusief
lading dan is een
chauffeursdiploma
vereist. ●

B, BE of C?
Het rijbewijs geeft
informatie over de
maximale mogelijk-
heden voor wat be-
treft de belading.
Met rijbewijs B (E)
mag een auto be-
stuurd worden van
maximaal 3500 kg.
Met het rijbewijs B
mag een bestuurder
een voertuig met
aanhangwagen rij-
den, vooropgesteld
dat de aanhangwa-
gen inclusief laadver-
mogen niet meer
weegt dan 750 kg. In
sommige gevallen
mag dit hoger zijn.
Voorwaarde is dan
dat de aanhangwa-
gen inclusief last de
ledige massa van het
trekkend voertuig
niet overschrijdt en
de toegestane maxi-
mum massa van de
combinatie niet
meer bedraagt dan
3500 kg.
Met rijbewijs BE is de
bestuurder niet be-
perkt in het gewicht
van de aanhangwa-
gen. Dat betekent
overigens niet dat
alles mag, de techni-
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