
 

 

 

De reuzenkiepwagen 
Grote machines 
 

Wij zijn hele grote machines. Wij kunnen dingen bouwen, slopen, tillen, hakken, zagen, malen, slepen 

en graven. Dat is wat we doen. Dit is een hele grote kiepwagen, die heel veel stenen kan vervoeren. 
 

Wij zijn hele grote machines. We kunnen dingen bouwen. Wij zijn hele grote machines. We kunnen dingen 

slopen, tillen, hakken, zagen, malen, slepen en graven is wat we doen, want daar zijn hele grote machines voor 

bedoeld. Hele grote machines.  

Hij is klaar. Wat een enorme machine. Het is een reuzenkiepwagen. Hij wordt ook wel mijnbouwtruck 

genoemd. Hij is te breed om over gewone wegen te rijden, maar in deze steengroeve is er genoeg ruimte. 

Reuzenkiepwagens vervoeren enorme ladingen stenen en aarde. De chauffeur lijkt heel klein, ze is net een 

dwergje, ze komt maar tot halverwege de band. De reuzenkiepwagen is even hoog als een gebouw van twee 

verdiepingen.  

Zo wordt deze reuzenkiepwagen geladen met stenen. Hij staat helemaal te schudden. Dat komt omdat de 

graafmachine er stenen in gooit. De reuzenkiepwagen weegt 140 ton. Dat is evenveel als 30 olifanten. Hij kan 

50 kilometer per uur rijden, maar niet heuvel op. Als hij een heuvel op moet, rijdt hij heel langzaam. Op een 

scherm in de cabine is te zien hoe alles gaat en wat de wagen moet doen. Ik ben blij dat ik er niet vlak naast 

stond, dan was ik drijfnat geworden. De reuzenkiepwagen gaat zijn vracht naar de steenvergruizer brengen. De 

stenen glijden de vultrechter in, dan worden ze vermalen. 
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