
Praktijkdagen
De invoering van de richtlijn is voor de VSB reden geweest om

met verschillende doelgroepen, zoals de schildersbranche,

bouw, installatiesector en de glazenwassers, praktijkdagen te

organiseren.Via de praktijkdagen wil de VSB als collectief haar

kennis overdragen over het veilig gebruik van arbeidsmiddelen

waarmee op hoogte wordt gewerkt.

Tegelijkertijd vormen de praktijk-

dagen voor VSB-leden een uitstekende

gelegenheid om direct de doelgroep te

informeren over de geboden producten

en diensten.Theorie en praktijk gaan

daarmee tijdens de Praktijkdagen hand

in hand.

Manifestatie 20 maart
De eerste Praktijkdag rond de Europese Richtlijn 

‘Veilig Werken op Hoogte’ wordt gehouden op zaterdag 

20 maart. Samen met FOSAG, FNV Bouw, Hout- en

Bouwbond CNV en de Arbeidsinspectie is de VSB actief

betrokken bij de organisatie van de Praktijkdag ‘Veilig op de

hoogte’. Op deze dag in Papendal (Arnhem) worden zo’n 
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Veilig op de hoogte
Grootschalige manifestatie voor schildersbedrijfstak

Op zaterdag 20 maart wordt in het Nationaal Sportcentrum

Papendal de manifestatie ‘Veilig op de hoogte’ georganiseerd.

De praktijkdag die het nuttige met het aangename combineert,

is de start van de communicatie over de invoering van de

Europese Richtlijn ‘Veilig Werken op Hoogte’.

Ve r e n i g i n g s n i e u w s



1.500 bezoekers verwacht die

werken in de schilderssector.

Hiertoe behoren medewerkers en

directies van bedrijven uit de

schildersector, eventueel vergezeld

van partners en kinderen en

medewerkers van de participerende

organisaties.

Het karakter van de Praktijkdag is

een combinatie van voorlichting,

educatie (workshops), demonstraties,

lezingen én ontspanning.

Daarmee is de dag zo ingericht dat

het ook aantrekkelijk is voor

partners en kinderen.

Naar verwachting zal 10 % van de

bezoekers van deze mogelijkheid

gebruik maken.

Veelzijdig programma
De Praktijkdak Veilig op de Hoogte

wordt om 10 uur geopend door de

staatssecretaris van het Ministerie

van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, drs. M. Rutte.

Aansluitend hierop worden in 

12 zalen workshops en lezingen

georganiseerd.Tijdens deze 

20 minuten durende sessies komen

praktische en voor de VSB relevante

zaken aan de orde. Hierbij kan

worden gedacht aan het gebruik van

ladders en trappen, de bediening

van hoogwerkers en hefsteigers,

aandachtspunten bij het gebruik van

stalen steigers, veiligheidsaspecten

bij de opbouw van rolsteigers en het

veilig werken met hangbrug-

installaties.

Objectieve invulling
Namens de commissie van de VSB

wordt door verschillende

onafhankelijke organisaties vanuit

hun specialismen aandacht besteed

aan de veiligheidsaspecten van de

arbeidsmiddelen waarmee op

hoogte wordt gewerkt. Zo zal BPO

namens de commissie

Hangbruginstallaties ingaan op het

veilig werken met hangbrug-

installaties. Namens de commissie

Ladders, trappen, rolsteigers en

systeemsteigers zal STE het veilig

werken met de rolsteiger en  het

toezicht daarop behandelen.

Een tweede serie workshops die

STE parallel verzorgt, gaat over

draagbaar klimmateriaal, de inspectie

ervan en het veilig werken ermee.

Informatie over opleidingen wordt

verschaft door Bouwradius, terwijl

SSPB de invulling verzorgt van de

workshops over stalen steigers.

Tenslotte zal de Vereniging Verticaal

Transport ingaan op de veiligheids-

aspecten bij het gebruik van hoog-

werkers en hefsteigers.

Cursussen en opleidingen
Vanzelfsprekend zal ook een

toelichting worden gegeven op de

notitie ‘Veilig werken op hoogte’ en

wordt een overzicht gegeven van rele-

vante cursussen en opleiding. Zelfs een

mini-cursus rondom dit onderwerp

staat op het programma. Ook wordt er

een grote ruimte met 30 computers

ingericht, waar werknemers uit de

schildersbranche kunnen kennismaken

met de "CAO a la carte".

Binnen- en buitenexpositie

Voor de praktijkgerichte invulling

van de dag wordt een binnen- en

buitenexpositie gehouden. In de

grote centrale hal en de aangren-

zende ruimtes komen stands van

naar schatting 15 tot 20 VSB-leden

en organisaties te staan. Elk bedrijf

kan hier zijn producten en diensten

tonen en toelichting geven over de

mogelijkheden die het biedt voor

veilig werken op hoogte. Naast de

grote centrale hal is op het buiten-

terrein ruimte voor de machines,

steigerbouw- en  hangbrug-

installaties, e.d.. De buitenruimte

sluit aan op de grote hal, zodat binnen

een ‘voorproefje’ kan worden van

het echte werk op het buitenterrein.
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Entertaining
Omdat de Praktijkdag op een

zaterdag wordt georganiseerd, is er

ook veel aandacht besteed aan

entertaining. De gehele dag door

treden een goochelaar en een dweil-

orkest op, wordt een demonstratie

gegeven van mountainbiken over

stalen steigers en kunnen partners

onder leiding van een kunstenaar

een enorm schilderij maken.

In samenwerking met de Stichting

Kinderopvang is ook een kinder-

programma opgesteld, zodat

bezoekers er zeker van kunnen zijn

dat ook hun kinderen worden

onderhouden .

Al met al, bieden VSB, FOSAG,

FNV Bouw, Hout- en Bouwbond

CNV en de Arbeidsinspectie op 

20 maart een unieke gelegenheid

om in één dag volledig te worden

geïnformeerd over ‘Veilig werken

op hoogte.’ Graag nodigen de VSB-

leden u uit voor een bezoek aan hun

stand.
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Communicatie centraal
Verandering is vaak een kwestie van gewoon doen. Dat zult u ongetwijfeld hebben gemerkt bij het ontvangen van

Hoog en Breed. In dit nummer van Hoog & Breed weer veel nieuws. En terecht want de VSB is een actieve

vereniging in een branche die bol staat van de dynamiek. Een goede communicatie met opdrachtgevers en andere

betrokken partijen is daarbij van grote waarde. Die communicatie vergt een continue inspanning want in de

branche waarin VSB-bedrijven actief zijn, lijkt verandering de enige constante.

Een deel van het resultaat van de inspanningen heeft u

inmiddels kunnen ervaren via onze nieuwe website

www.vsb-online.nl. Sinds medio januari is de

vernieuwde website online. Met de nieuwe website zet

de VSB een belangrijke stap naar een verbeterde infor-

matievoorziening; een schat aan informatie is nu via één

muisklik bereikbaar. Dat de PR-commissie daarmee de

goede weg is ingeslagen, blijkt uit de bezoekersaantallen

die in één maand tijd werden genoteerd. Sinds het

online gaan van de website werd deze maar liefst 

1.100 keer bezocht. Ook voor leden biedt de site extra

mogelijkheden. Zo is er een archief  aangelegd met

documenten en relevante informatie en is er ruime voor

discussie over technische onderwerpen, wet- en regelgeving,

etc. Elders in deze uitgave van Hoog & Breed wordt u

uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe website.

Een ander aandachtsgebied waarover u kunt lezen, is de

invoering van de nieuwe Europese Richtlijn ‘Veilig

werken op Hoogte’. De PR-commissie ziet in de

promotie hiervan een belangrijke taak voor zichzelf

weggelegd. Samenwerking met andere partijen staat

daarbij centraal; alleen op die manier kan het belang van

een veilige werkplek op hoogte goed voor het voetlicht

worden gebracht. Het eerste resultaat daarvan krijgt op

20 maart a.s. vorm. Dan wordt in Papendal de

Praktijkdag ‘Veilig op de Hoogte’ georganiseerd. Samen

met andere partijen geeft een 20-tal VSB-leden hier

prominent acte de présence.

Uiteraard is er ook veel nieuws uit de branche. Nieuwe

producten, bedrijfsnieuws en informatie over nieuwe

normen en regelgeving;

u leest het allemaal in

deze Hoog & Breed.

Ik wens u veel

leesplezier.

Ruud Stiekema
Voorzitter VSB 
PR-commissie



Na een korte aanloopperiode waarin de VSB-leden zelf

kennis konden maken, heeft nu ook een breed publiek

haar weg gevonden naar de nieuwe VSB-website.

Sinds het online gaan van www.vsb-online.nl werd de

website maar liefst 1.100 keer bezocht en konden ruim

100.000 ‘hits’ worden geteld.

Verenigingsinformatie
De website is in grote lijnen opgedeeld in een boven- en

onderdeel.Via de bovenzijde van de website krijgen

bezoekers toegang tot informatie over de vereniging

zelf. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de

indeling naar secties en een overzicht van de verschillende

commissies, maar ook aan informatie over en een online

aanvraagformulier voor het VSB-lidmaatschap. In dit

kader wordt uiteraard ook de VSB-Waarborgregeling in

hoofdlijnen gepresenteerd.

Het aanvragen van de belangrijkste VSB-publicaties is

via een online bestelformulier mogelijk gemaakt.

Verdere informatie wordt geboden in de vorm van

online exemplaren van Hoog & Breed, persberichten en

een nieuwsrubriek. Bezoekers die ondanks de grote

hoeveelheid informatie op de website geen antwoord

kunnen vinden op een vraag, kunnen gebruik maken van

de ‘vraagbaak’-functie. Hierbij kan via een online
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Nieuwe VSB-website online
Sinds 16 februari jl. is de nieuwe website van de VSB operationeel. De website (www.vsb-online.nl) vervult een

'portaal-functie' voor iedereen die samenwerkt met en geïnteresseerd of actief is in de steiger-, hoogwerk- en

betonbekistingbranche.



formulier een vraag worden gesteld;

getracht wordt deze per omgaande

te beantwoorden.

Branchespecifieke informatie
Via drie hoofdbuttons centraal op

de pagina wordt toegang verkregen

tot branchespecifieke informatie per

werkgebied (steiger-, hoogwerk- en

betonbekistingbedrijven).

Van iedere sectie wordt een

compleet overzicht gegeven van

geldende normen, wet- en regel-

geving, opleiding en scholing en de

betrokkenheid van de VSB bij de

totstandkoming hiervan.

Ook kunnen hier per sectie de VSB-

leden worden gevonden.Van ieder

lid is de belangrijkste bedrijfs-

informatie en het producten- en

dienstenaanbod beschikbaar.

Uiteraard kan vanaf deze leden-

pagina’s direct worden doorgeklikt

naar de website van het betreffende

lid.

Bezoekers van de website die

gericht zoeken naar leveranciers van

een bepaald type dienst of product,

zullen veel gebruik maken van de 

‘zoek-en-vind’-optie. Met het aan-

klikken van het gewenste product of

dienst in een tabel, wordt een

compleet overzicht van alle

bijbehorende VSB-bedrijven

verkregen.

Op de hoogte
Wie continu op de hoogte wil

blijven van de ontwikkeling in de

steiger-, hoogwerk- en beton-

bekistingbranche, zal geregeld de

VSB-website bezoeken. Het laatste

nieuws is altijd te vinden onder de

knop Actueel – Nieuws. Hier vindt

u ook de Agenda en persberichten

van de VSB. Heeft u op- of

aanmerkingen op de site? Laat het

ons weten vsb@fme.nl; per slot van

rekening is de website bedoeld om u

te informeren.
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Veilig werken op Hoogte
In overleg met werkgeversorganisaties binnen VNO-NCW,

de werknemersorganisaties en het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid is de commissie de afgelopen vier jaar actief

geweest bij het totstandkomen van regelgeving op nationaal niveau

over het veilig werken op hoogte. De besprekingen spitsten zich

met name toe op het bereiken van een eenduidige notitie voor het

terugdringen van het gebruik van de ladder als werkplek en de

keuze voor andere arbeidsmiddelen. Hierbij moet worden gedacht

aan het gebruik van stalen steigers, rol- en systeemsteigers, hoog-

werkers, hefsteigers en hangbruginstallaties. Op dit terrein is tot nu

toe veel geregeld. Het ontbrak echter aan een helder overzicht van

de regelgeving tussen werkgever en werknemer en een uniforme

communicatie tussen deze partijen en met de arbeidsinspectie.

De Praktijkdag van 20 maart vormt een aankondiging van de later

dit jaar in werking tredende regelgeving op dit gebied. In het

overleg met werkgeversorganisaties binnen VNO-NCW is ook

aandacht besteed aan het gebruik en de montage en demontage van

rolsteigers. Ook hier werd een duidelijk overzicht gerealiseerd van

bijvoorbeeld de verplichtingen van de werkgever bij het gebruik en

de montage en demontage van rolsteigers. Op basis van het overleg

willen de betrokken partijen inzichtelijk maken wat van de

werkgever in verschillende situaties  wordt verwacht.
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VSB-inbreng bij nationale en internationale
normen
Aan de Notitie die geleid heeft tot de Praktijkdag ‘Veilig werken op Hoogte’ werd een belangrijke bijdrage geleverd

door de Commissie Ladders, Trappen, Rolsteigers en Systeemsteigers van de VSB. Mede door de inspanningen

van de commissie kwam de richtlijn voor het gebruik van ladders als werkplek tot stand. De inbreng in de

Richtlijn vormde één van de vier aandachtspunten waar de commissie zich de afgelopen periode mee bezighield.



Herziening EN 131 
jaren vertraagd 
Naast het thema Veilig werken op

Hoogte, is de commissie Ladders,

Trappen, Rolsteigers en

Systeemsteigers nauw betrokken bij

de herziening van de Europese

Norm voor draagbaar klimmaterieel

EN 131. In Nederland is deze norm

nooit ingevoerd, omdat het

beschreven veiligheidsniveau lager

is dan wettelijk vastgelegd in de

Warenwet. In de Arbo-regelgeving

staat daarnaast dat ladders en

trappen moeten voldoen aan de

Warenwet en de NEN 2484.

In het overleg over de herziening

van deze EN131 is het niet gelukt

om een breed draagvlak voor

veranderingen te krijgen. Het gevolg

is, dat veel landen tal van nationale

afwijkingen (deviaties) hebben

aangemeld.Voor Nederland heeft

onze commissie ook diverse

deviaties ingediend, die door de

NEN zijn overgenomen. Het lijkt

onwaarschijnlijk dat de voor-

gestelde, herziene EN131

ongewijzigd wordt ingevoerd,

omdat dit voor vrijwel elk land

nationale afwijkingen zal betekenen.

De kans is daarbij dus groot dat te

zijner tijd de verschillende Europese

partijen weer met elkaar aan de tafel

komen om alsnog tot verdere

aanpassing van de EN 131 te

komen.

Actualisering NEN 2484
In het verlengde van de EN 131

heeft de commissie zich ook bezig

gehouden met de strengere

Nederlandse norm voor ladders en

trappen, de NEN 2484.

Door de VSB is inmiddels een

geactualiseerde versie van deze

norm opgesteld, die in elk geval de

komende 5 jaar duidelijkheid zal

verschaffen inzake het veiligheids-

niveau voor ladders en trappen.

De geactualiseerde versie van de

NEN 2484 is door de VSB voor

vaststelling aangeboden aan NEN.

Later dit jaar wordt u via Hoog &

Breed uitgebreid geïnformeerd over

de geactualiseerde versie.

Aanscherping HD 1004
Een laatste punt van aandacht van

de commissie is de inbreng in de

nieuwe Europese norm voor rol-

steigers, de EN1004. Met name op

het gebied van berekeningen aan en

testen van rolsteigers heeft het over-

leg geleid tot een flink aantal

wijzigingen. De aanpassingen op de

norm worden naar alle waar-

schijnlijkheid deze zomer in

stemming gebracht. In dat geval zal

medio 2005 de aangepaste norm

van kracht worden. Uiteraard leest u

dan meer over de aanpassingen in

Hoog & Breed.
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Sinds 2001 maakt de Sectie Steigerbedrijven van de

VSB deel uit van het AVBB . Hierdoor is de vereniging

rechtstreeks betrokken geraakt bij het totstandkomen

van de Bouw CAO, met name waar het gaat om het

specialistische gebied van de steigerbouwmontage.

Hiertoe beschikt de VSB over een CAO-commissie,

die rechtstreeks door de ledenvergadering wordt

gevoed.

CAO onderhandelingen in voorbereiding
De vakbonden vragen aandacht voor een aantal nieuwe

onderwerpen. Zo stelt men de invoering van een zomer-

kledingpakket in de vorm van dunne, gladde overalls

voor. Een groot aantal steigermonteurs werkt echter in

de industrie.Vanuit de branche wordt naar voren

gebracht dat zomerkleding niet bij uitstek een CAO-

bepaling is. Een ander onderwerp vormen de weers-

omstandigheden. Zo zou op industriële plants bij

temperaturen boven de 25 °C na maximaal 1,5 uur

werken een pauze moeten gelden. De steigerbouw-

bedrijven hebben echter al jaren regelingen voor

extreme omstandigheden die bovendien per locatie

kunnen verschillen. De branche pleit daarom voor

maatwerk. Een ander punt op de lijst van de vakbonden

zijn de functioneringsgesprekken; een onderwerp dat

met name met de Ondernemingsraad al op bedrijfs-

niveau is geregeld. In het kader van de beloning-

systematiek wordt voorgesteld  leeftijd- en opleiding-

afhankelijke periodieken in te voeren.Voor de functies
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Bouw CAO-onderhandelingen

Steigerbouwers krijgen alle aandacht
De Bouw CAO-onderhandelingen zijn weer van start gegaan. Ook de leden montagebedrijven zijn daarbij

vertegenwoordigd door de Sectie  Steigerbedrijven van de VSB. Bij de onderhandelingen komt een aantal thema’s

op waarover positief kritisch wordt meegedacht.



in de steigerbouw gelden echter de

meest uitgebreide functie-

omschrijvingen in de Bouw-CAO,

waarover een goede overeen-

stemming bestaat. Hierbij is een

duidelijk  koppeling aanwezig met

de genoten opleiding en de ervaring.

Een laatste punt is scholing bij over-

gang naar een andere functie.

Hierbij wordt loonsuppletie op

basis van het bouwloon voorgesteld

wanneer die functie buiten de bouw

ligt. De Bouw-CAO en daarmee

ook de bouwlonen behoren echter

tot de duurste van Nederland.

De vraag rijst dan wie de suppletie

voor zijn rekening moet nemen

wanneer iemand lichter werk in een

andere sector gaat verrichten.

Goed overleg
Heel politiek Nederland praat over

het verminderen van regels en lasten

voor ondernemers. Bij toename van

het aantal regels en de lastendruk

zullen partijen zich moeten

afvragen:

• Waar is de eigen verantwoordelijk-

heid van de werknemer in deze tijd

van individualisering?

• Wat is de functie van de

Ondernemingsraden?

• Om niet gebonden te zijn aan de

Bouw-CAO, worden steeds meer

bouwwerkzaamheden vanuit andere

branches en CAO’s uitgevoerd.

Voorbeelden daarvan zijn de

installatiebedrijven en de schoon-

maakbranche. Deze praktijk geldt al

jaren en zal door de voorgestelde

maatregelen alleen maar worden

versterkt.

• Hoe moeten de voorgestelde

regelingen worden betaald?

• Bedrijven worden gedwongen met

buitenlandse werknemers te gaan

werken en dit zal ten koste gaan van

de werkgelegenheid in Nederland en

de bouwsector.

De CAO-commissie van de Sectie

Steigerbedrijven zal in goed overleg

met de vakorganisaties discussiëren

om op deze en andere vragen een

antwoord te kunnen geven.

Wordt vervolgd. 
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Technische Commissie buigt zich
over Richtlijn Steigers

VSB, BouwNed\KOMAT
en Aboma+Keboma
werken samen 
De afgelopen periode hebben de reken-

meesters van de Technische Commissie van

de sectie Steigerbouwbedrijven zich gebogen

over de tabellen die worden gehanteerd

voor berekeningen en tekeningen van

steigers. De inspanningen zijn ingebracht

in de Richtlijn Steigers.

De Richtlijn Steigers zal gaan gelden als hét

document voor steigerbouwend Nederland

en voor de gebruikers van de steigers.

VSB, BouwNed\ KOMAT en Aboma+

Keboma streven ernaar om met dit document

de diverse wet- en regelgeving op dit

gebied te kanaliseren.

De Richtlijn Steigers wordt een overzichtelijk

en gebruiksvriendelijk document en biedt

informatie voor iedereen die betrokken is

bij het product "steiger" in al haar toe-

passingen. Naast berekeningen en tekeningen

omvat die informatie onder meer een

overzicht van steigertypes en steiger-

toepassingen, wet en regelgeving, belastingen

en verankeringen, veiligheid, toezicht,

oplevering en inspectie en het gebruik van

de steiger.

Naar verwachting zal het conceptdocument

eind 2004 worden voltooid. Daarna dient

het document met betrokken overheids-

instanties, zoals de Arbeidsinspectie en het

Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, te worden besproken.

Uiteraard wordt u via Hoog & Breed op de

hoogte gehouden van de ontwikkelingen.



Waar Arbouw voorheen met name een kennisinstituut

was, is Arbouw meer en meer een service-instituut aan

het worden: een plaats waar werkgevers en werknemers

terecht kunnen met hun specifieke vragen en wensen

over arbeidsomstandigheden. Steeds vaker levert

Arbouw voor de onderscheiden branches producten op

maat. ‘Een bestratingbedrijf heeft nu eenmaal andere

informatie nodig dan bijvoorbeeld een ondernemer in

de afbouw- en onderhoudssector’, zegt algemeen

directeur Cees van Vliet van Arbouw. ‘We willen de

bedrijven steeds actiever gaan vragen wat ze nodig

hebben. Onze kennis willen we zo nóg dichter bij de

mensen brengen. Dit betekent dat we informatie zo veel

mogelijk toesnijden op de branche en de daarmee

samenhangende risico’s.

Van kennis naar kunde
Van Vliet vindt deze actieve kennisoverdracht naar

bedrijven één van de belangrijkste taken voor zijn

stichting. ‘Kennis verzamelen is één, maar het gaat erom

dat de mensen er iets mee kunnen. In het verleden lag

het accent vooral op het genereren van kennis op het

terrein van arbeidsomstandigheden met als doel de

sociale partners te ondersteunen bij het uitzetten van

een goed ARBO-beleid. In de loop der jaren hebben we

derhalve veel kennis verzameld en de nodige onder-

steuning geleverd op diverse fronten. Zo durf ik rustig te

stellen dat Arbouw haar steentje heeft bijgedragen aan

de ingezette daling van het ziekteverzuim in de bouw-

nijverheid, waardoor het ziekteverzuim nu op het

landelijk niveau ligt. Ook is bereikt dat bedrijven steeds

vaker veiligheidsmaatregelen treffen voor hun werk-

nemers. Zo is het inmiddels heel normaal geworden om

persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te

stellen. Ook wordt er van de door Arbouw georganiseerde

preventieve medische keuringen steeds vaker gebruik

gemaakt.’ 

Concrete producten
Arbouw biedt al steeds meer informatie per beroep en

risico aan. Naast de bestaande periodieken, zoals

Arbouw Journaal en Arbouw Pijlers, diverse brochures

en instrumenten, komt Arbouw dit jaar voor werkgevers

met een samenvatting van de A-bladen. In de A-bladen

staan de afspraken die sociale partners met elkaar

hebben gemaakt om veilig en gezond te werken.

Naast de samenvatting voor de werkgevers, komt er een

speciale editie in posterformaat voor de werknemers,
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Arbouw servicegericht: de klant bepaalt!
Door de jaren heen heeft Arbouw een schat aan informatie verzameld voor het  bevorderen van veilig en gezond

werken in de bouwnijverheid. Maar sluit de informatie voldoende aan op de wensen van de ondernemingen? 

En (hoe) komt de informatie van Arbouw op de juiste plek? Dat zijn vragen die Arbouw bij voortduring stelt.

En juist in een tijd dat het de bouwnijverheid niet mee zit, wil Arbouw werkgevers en werknemers op maat onder-

steunen bij een onderwerp dat de aandacht van een ieder blijft verdienen: veilig en gezond werken.



bestemd voor in de bouwkeet.

Verder brengt Arbouw dit jaar een

serie beroepenfolders uit, waarin

wordt beschreven welke risico’s de

metselaar bijvoorbeeld tegenkomt

en wat hij er zelf aan kan doen om

deze risico’s te beperken.

Werkgevers kunnen deze folders

mede gebruiken om aan hun voor-

lichtingsverplichting voor werk-

nemers te voldoen.Werkgevers

kunnen verder met al hun vragen

tijdens kantooruren naar de infor-

matielijn van Arbouw bellen 

(020 580 55 99), of een kijkje

nemen op www.arbouw.nl.

Sinds begin december 2003 is deze

website geheel vernieuwd.

De website heeft een nieuw gezicht,

de informatie wordt overzichtelijker

aangeboden, er is een mogelijkheid

om publicaties te downloaden en

bezoekers die op de hoogte willen

blijven van de producten en diensten

van Arbouw kunnen zich gratis

abonneren op de digitale nieuws-

brief ‘Arbouw Actueel’. Het is de

bedoeling dat op de website ook

steeds meer informatie en publicaties

gratis worden aangeboden.

De brancheorganisaties
Arbouw heeft de kennis en kunde in

huis om producten op maat te

maken, maar de brancheorganisaties

zijn hard nodig om die producten

bij hun achterban te krijgen.

‘Natuurlijk zijn de brancheorganisaties

meer dan alleen een doorgeefluik

van onze informatie’, zegt Van Vliet.

‘Om onze producten nog beter af te

stemmen op de wensen van de

werkgevers willen we vaker intensief

met de brancheorganisaties van

gedachten wisselen. Zij zijn erg

belangrijk voor ons bij het achter-

halen van wat er in de bedrijven

speelt.’ 

Van Vliet is ervan overtuigd dat

branchespecifieke informatie de

veiligheid en gezondheid in de

bouwnijverheid nog meer verhoogt.

‘Dat is voor alle partijen van belang.

Of het nu voor de timmerman is,

of voor zijn baas, of het nu voor de

brancheorganisatie is of voor de

arbodienst.Al deze groepen kunnen

rekenen op de ondersteuning van

Arbouw, de serviceverlener voor

veilig en gezond werken in de

bouw.’ 
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NEN-EN 280
De NEN-EN 280 is van toepassing op hoogwerkers

waarbij de verticale projectie van het zwaartepunt van

het werkplatform zich zowel binnen als buiten de

kantellijnen kan bevinden. Ook geldt de norm voor

hoogwerkers die met en zonder geheven werkplatform

kunnen rijden.

NEN, het Nederlandse Centrum voor Normalisatie,

heeft de norm nu ook in de Nederlandse taal

uitgebracht. De norm, voluit "Hoogwerkers -

Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria -

Constructie - Veiligheid - Inspecties en Beproevingen"

bevat een lijst met gevaren die voortkomen uit een

risicobeoordeling van de hoogwerker. De lijst geeft aan

welke ontwerpmaatregelen moeten worden genomen

om de gevaren weg te nemen of te minimaliseren.

Naast deze ontwerpaspecten, geeft de norm ook aan

welke eisen worden gesteld aan de informatie, zoals de

gebruiksaanwijzing, die met de hoogwerker wordt

meegeleverd.

De Nederlandse uitvoering van de NEN-EN 280 kan

worden besteld via NEN (tel. 015 2690391).
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NEN-EN 280 nu in Nederlandse taal
Sinds kort is de Europese norm voor Hoogwerkers ook in de Nederlandse taal beschikbaar. Dit is het resultaat

van de samenwerking tussen de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de commissie Hoogwerkers van de VSB.

C o m m i s s i e n i e u w s
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HAVICO NV onderdeel van ALTRAD
De Franse groep ALTRAD heeft met ingang van 15 januari jl. een meerderheidsbelang verworven in HAVICO.

De overname biedt het bedrijf de mogelijkheid om de activiteiten in België en Nederland verder uit te breiden.

Het bestaande productenpakket Plettac-Assco steigers blijft daarbij de basis vormen.

Sinds 1995 vertegenwoordigt HAVICO steigers van de

merken Plettac en Assco op de Belgische markt.

Met de overname in 2002 van het Nederlandse APS

verkreeg HAVICO ook de distributie in handen van

beide steigermerken voor de Nederlandse markt.

Op de Belgische markt heeft HAVICO in zeven jaar een

naam opgebouwd in de bouwwereld. Het uitgebreide

programma en de hoge kwaliteit van de steigers en

steigeraccessoires die HAVICO op de markt brengt vult

het bedrijf aan met technische ondersteuning.

Daarmee geldt het bedrijf voor klanten als betrouwbaar

en gewaardeerd leverancier. Het streven is om die

positie ook op de Nederlandse markt te verwerven.

De Franse groep ALTRAD nam op 1 januari van dit jaar

het Duitse bedrijf Stama over. Naast Stama -producent

van de Assco en Plettac steigers- werd ook de

commerciële afdeling Plettac-Assco overgenomen.

De Groep ALTRAD is in Frankrijk marktleider als

steigerfabrikant; wereldwijd is het bedrijf de nr. 1 op het

gebied van betonmolenproductie. Met vestigingen en

productie-eenheden in Frankrijk, Duitsland, Polen en

Tunesië heeft het bedrijf een brede internationale basis.

De jaaromzet van € 118 miljoen zal door de overname

van Plettac-Assco sterk toenemen. Daarmee wordt de

groep ALTRAD één van de belangrijkste spelers op de

Europese markt voor steigers.

De interesse van groep ALTRAD in HAVICO was

groot.Als gezond en goed draaiend bedrijf wordt

HAVICO gezien als springplank voor uitbreiding van de

activiteiten in België en Nederland. Door het verwerven

van 80 % van de HAVICO-aandelen per 15 januari 2004

is dan ook de basis gelegd voor een ver doorgevoerde en

nauwe samenwerking. Daarbij zal in de komende

maanden worden gezocht naar mogelijkheden om 

-naast het bestaande pakket Plettac-Assco steigers en

steigeraccessoires- andere producten van de ALTRAD-

groep op de markt te brengen. Met de overname is de

financiële en commerciële basis van de firma HAVICO

versterkt en kan vol vertrouwen de toekomst tegemoet

worden gezien.
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Als totaal leverancier van professionele klim- en toegangs-

materialen is Skyworks in geheel Nederland vertegen-

woordigd. De jarenlange ervaring, een uitgebreide

knowhow en een hoge mate van technische kennis staan

garant voor het motto "Veilig werken op hoog niveau".

Dat het bedrijf daarbij veel waarde hecht aan een nauw

contact met haar opdrachtgevers, blijkt uit de landelijke

spreiding.Via de vestigingen in Apeldoorn, Zwolle,

Arnhem, Eindhoven, Utrecht,Amsterdam,Alkmaar,

Den Haag, Berkel en Rodenrijs, Rotterdam-Noord,

Rotterdam-Zuid, Twente en sinds kort ook Drachten

weten klanten zich altijd verzekerd van een Skyworks-

vestiging bij hun in de buurt.

De adres- en contactgegevens van de

Skyworks nieuwste vestiging in

Drachten zijn:

Skyworks Drachten

Industrieterrein De Haven

Gangboord 55

9206 BJ  DRACHTEN

Tel. 0512-538485

Fax 0512-537252

E-mail: drachten@skyworks.nl

Skyworks opent nieuwe vestiging in Drachten
Met ingang van 1 maart heeft Skyworks een nieuwe vestiging in Drachten. Met deze nieuwe vestiging is het bedrijf

nu ook in het noorden van het land aanwezig. Daarmee kan beter en sneller worden ingespeeld op de groeiende

vraag in deze regio.

B e d r i j f s n i e u w s



Eerder al tekende de Belgische zustermaatschappij voor

een soortgelijk project. In Luik werd ter gelegenheid van

het nieuwe millennium de Sint Lambertus Kathedraal

met steigers en zeildoek gereconstrueerd. Ditmaal vormt

het 750-jarig bestaan van de Utrechtse Dom de aanleiding.

De burgemeester van Utrecht maakte de reconstructie

bekend tijdens de nieuwjaarstoespraak.

In de schijnwerpers
De gereconstrueerde kerk gaat een belangrijke rol

spelen in de promotionele activiteiten van Utrecht,

dat als vierde stad van Nederland meer aandacht wil.

Niet alleen Utrecht maar ook de steigerbranche komen

met het project volop in de schijnwerpers te staan.

Maar liefst 260.000 kilogram stalen steigerbuizen zullen

worden gebruikt om de kerk weer in haar oude vorm te

krijgen.Voor het ontwerp van de constructie werd

teruggegrepen op oude afbeeldingen. Het middenschip

wordt gebouwd op de oorspronkelijk fundamenten,

die nu nog duidelijk zichtbaar zijn in de bestrating.

Het middenschip krijgt een hoogte van 44 meter en

wordt gesierd door twee zijbeuken met een hoogte van

20 meter. Het schetsontwerp, waarin het oorspronkelijke

ontwerp direct herkenbaar is, en de bijbehorende

berekeningen zijn inmiddels voltooid.Vervolgens zal

met een simulatieprogramma de sterkte van de

constructie worden berekend. Na goedkeuring door de

gemeente kan Travhydro vervolgens van start gaan.

Die start staat gepland op 6 mei; half juni staat het

middenschip weer als een kap over het Domplein.

Daarmee wordt in ruim 30 dagen herbouwd waar

destijds 30 jaar voor nodig waren.

Foto Prince Productions
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Utrechtse Domkerk 
herrijst door steigerconstructie
Promotie voor Utrecht en steigerbouwbranche

Waar nu nog een open plein is tussen de Utrechtse Dom en de bijbehorende Domkerk, verrijst in de loop van mei

een unieke steigerconstructie. Met de constructie wordt het middenschip van de Domkerk, dat in 1674 instorrte als

gevolg van een tornado, weer in ere hersteld. Het ontwerp, de berekening en de bouw van de steigerconstructie

worden verzorgd door Travhydro.



Het gebruik van de Allround systeemsteiger voor beton-

ondersteuningsconstructies heeft een geweldige vlucht

genomen. Die vlucht zal zich ongetwijfeld doorzetten

met de komst van de valkop. Bij toepassing van de

valkop zijn de dragers (onderslagen) snel weer  te

gebruiken voor nieuwe beuken of verdiepingen.

De onderstempeling blijft staan totdat het beton op

sterkte is; de dragers kunnen worden vrijgemaakt zodra

het beton vormvast is. Met de nieuwe valkop en dragers

heeft het Allround systeem weer een extra toepassing

gekregen. Het valkopsysteem kent naast de valkop en de

valkopspindel 3 verschillende aluminiumsysteem-

dragers in lengtes van 1,40 m, 2,07 m en 2,57 m.

Bij de ontwikkeling van het valkopsysteem zijn er

verschillende prototypes gemaakt die in het veld

werden getest en positief werden ontvangen. Ook de

verschillende onderdelen werden intensief beproefd bij

AIB Vinçotte en na enige aanpassingen goed bevonden.

Voor het gebruik van het Allround systeem in beton-

ondersteuningsprojecten stelde Layher een boekje

samen. Hierin worden de mogelijkheden en belastingen

van deze stabiele ondersteuningsconstructie

beschreven. Het boekje Ondersteunen met Layher

Allround systeemsteiger is op aanvraag verkrijgbaar.

Meer informatie:

T. 0162 58 68 00

W. www.layher.nl
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Nieuwe valkopondersteuning
Enkele jaren geleden nam Layher het initiatief om het Allround steigersysteem te promoten voor beton-

ondersteuningsprojecten. Door de dubbele gebruiksmogelijkheid is een hogere benuttinggraad te verkrijgen van

het Allround systeem en hoeft niet apart ondersteuningsmateriaal te worden aan- en afgevoerd. Naar aanleiding

van vragen uit de markt  breidde Layher het systeem verder uit met een valkop en dragers.



Veiligheid op diepte is geen loze kreet. Denk maar eens

aan de grote hoeveelheid sleuven en schachten die

dagelijks worden gegraven.Vaak wordt daarbij vergeten

om de sleuven en schachten te beschermen tegen

instortingsgevaar. Dat geldt met name voor sleuven met

sleufdiepten van circa 2 tot  3 meter in onstabiele

grondslag.Toch kan ook bij deze geringe diepte iemand

bedolven raken met alle gevolgen van dien.

De nieuwe ARBO-vriendelijke aluminium sleuf-

bekisting GIGANT van Miver Bekistingstechniek biedt

hiervoor een oplossing. Deze robuuste, duurzame

bekisting is geschikt voor sleuven en schachten tot circa

3 meter diepte en 2 meter breedte.Aantrekkelijk voor-

deel is de mogelijkheid om de bekisting eenvoudig op te

bouwen. De lichtgewicht uitvoering is bijzonder onder-

houdsvriendelijk en vertoont  nagenoeg geen corrosie.

De aluminium schotten die de basis vormen voor deze

sleufkist kunnen op een kleine vrachtwagen of zelfs

aanhangwagen worden vervoerd en met de hand

worden gelost.

De toepassingsgebieden van de nieuwe sleufbekisting

zijn veelzijdig. Zo kan de GIGANT worden ingezet bij

rioolrenovatie, randbeveiliging bij straten en het leggen

van kabels, gas- en waterleidingen in onstabiele grondslag

met weinig werkruimte. Maar ook als schachtbekisting

bij storingen en reparatiewerkzaamheden door

nutsbedrijven bewijst de GIGANT haar waarde.

Voor meer informatie over de GIGANT en andere

bekistingsoplossingen kunt u terecht op de website

www.miver.nl, tel. 040 224 11 22.
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Nieuwe aluminium sleufbekisting
‘Veilig werken op hoogte’ is binnen de branche een actueel thema. Dat veiligheid niet alleen op hoogte maar ook op

‘diepte’ gestalte kan krijgen, bewijst Miver Bekistingstechniek met de introductie van aluminium sleufbekisting Gigant.



Na de ontwikkeling van de Alkus kunststof bekisting-

plaat heeft Meva inmiddels ca. 95 % van zijn volledige

huurpakket (ca. € 80 miljoen) hiermee uitgevoerd.

Dit tot volle tevredenheid van de uitvoering en de

opdrachtgevers.

In vervolg op dit succes heeft Meva nu een volledig

nieuw concept ontwikkeld voor de woningbouw.

Door een combinatie van de standaard openelementen

en de kunststof Alkus beplating kunnen er naadloze

wanden worden gecreëerd.

Meva leverde 3 sets wanden met een naadloze plaat van

6250 mm en 7500 mm lang en met een hoogte van 

2500 mm aan aann. Mij. J.P. van Eesteren Rotterdam t.b.v.

het project Stadshart Almere Blok 6a.Aangezien de

kunststof plaat eenvoudiger te reinigen is en slechts 1x op

de drie storts ontkistingsolie benodigd is, kunnen aanzien-

lijke tijd- en kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Meva Bekistingssystemen b.v. levert als volle dochter

van Meva Schalungs-Systeme GmbH uit Duitsland al

meer dan 15 jaar het volledige pakket bekisting-

materiaal op de Nederlandse markt.

Dit pakket bestaat o.a. uit 4 verschillende wand-

systemen waaronder het sterkste groot paneelsysteem

Mammut (96 kN/m2), het aluminium vloerssysteem

MevaDec, eindwandsteigers met de KLK 230, KAB 190

en de LAB 130 en de MEP ondersteuningsconstructie.

Meer informatie

T 0182 - 570770

E info@meva.nl
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Schone systeemkist voor de woningbouw
Meva Bekistingssystemen heeft een nieuw product op de markt gebracht waarmee schone woningbouw wanden kunnen

worden gerealiseerd. Hiermee is men in staat elke wandlengte en -hoogte naadloos op de bouwplaats te leveren.



Met de nieuwe onderdelen wordt een wezenlijke

bijdrage geleverd aan een verbetering van de steiger-

vloerkwaliteit en een veilige werkplek.

De nieuwe staalvloer kan worden gebruikt voor een

overbrugging tussen twee stalen vloerdelen of een stalen

vloerdeel en een ligger. Hierdoor blijft de vloer gelijk en

wordt een veilige werkomgeving gecreëerd. De stalen

vloerdelen zijn uitgevoerd in een breedte van 19 cm en

in lengten van 32 en 64 cm. De maximale vloerbelasting

van de delen bedraagt 3000 N/m2.

Meer informatie:

T.  010 445 21 00

W. www.mobuco.nl
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Nieuw hulpstuk voor doorvoering in stalen
steigervloer
Bij steigers met doorvoeringen wordt voor een gladde stalen steigervloer vaak gebruik gemaakt van raveel- en

combi-raveelkortelingen die gecombineerd worden met standaard stalen vloeren van een kleinere afmeting.

Wanneer dit niet passend is, worden in de praktijk houten vloerdelen gebruikt voor overlappingen. Door het

gecombineerde gebruik van houten en stalen vloerdelen ontstaat een ongelijke vloer die struikelgevaar tot gevolg

heeft. Om dit te voorkomen ontwikkelde Mobuco Steigers een nieuwe staalvloer.
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Altrex introduceert 
speciale coating voor steigers
Altrex presenteert een speciaal coatingconcept voor aluminium rol- en vouwsteigers in de 5000-serie. Het concept

biedt diverse opties qua samenstelling, kleur en logovermelding.

Afhankelijk van de doelstelling van de eigenaar of

gebruiker kan de keuze worden gemaakt uit diverse

opties. Naast het coaten van alleen bepaalde onderdelen

kan ook de gehele steiger worden gecoat. Standaard is

de coating blank, maar het is ook mogelijk de steigers in

diverse kleuren uit te voeren. Combinaties met logo-

vermeldingen maken de steiger voor de eigenaar uniek.

De speciale Altrex-coating heeft een aantal belangrijke

voordelen. Zo voorkomt de beschermende coating dat

gebruikers vuile handen krijgen. Dit is voor diverse

doelgroepen zoals schilders een zeer groot voordeel.

De coating zorgt er verder voor dat het aluminium

minder koud aanvoelt, waardoor het gebruiksgemak

wordt vergroot.

De coating heeft een gegarandeerde lange levensduur en

wordt in combinatie met water niet glad.

Herkenbaarheid, bedrijfsuitstraling en diefstalpreventie

worden verder bevorderd door de gekleurde coating te

combineren met logo’s op steigers. Deze voordelen gel-

den in versterkte mate voor rental companies.

Alle Altrex steigers voldoen aan de NEN 2718 en 1298.

Meer informatie:

T  038 455 77 00

W www.altrex.nl



Iedereen die bij de bouw of het gebruik van steigers is

betrokken, wordt geconfronteerd met de eisen die

gesteld worden in de nieuwe beleidsregel ‘tillen op de

bouwplaats’ (de tilnorm). Eén van de eisen is dat de

minimale afstand tussen bouwwerk en steiger 60 cm

moet bedragen. Met de nieuwe korteling uit het Tube-

Lock concept kan daar moeiteloos aan worden voldaan.

De korteling is namelijk voorzien van een inwendige en

tot 60 cm uitschuifbare drager. Deze laat, geheel

uitgeschoven, een maximale belasting toe van maar

liefst 150 kg.

Op het systeem kunnen één, twee of drie planken vóór

de binnenstaanders worden aangebracht en net zo

simpel weer worden verwijderd.Vanaf de binnen-

staander is de steigervloer dus te verbreden met

respectievelijk 20, 40 of 60 cm. Het resultaat is dat de

metselaar met behoud van de vereiste 60 cm vrije

bewegingsruimte, moeiteloos door de slag heen kan

metselen. Met de kortelingen sluit de steigervloer altijd

perfect aan op de (ruw-)bouw. De vloer is ook exact op

dezelfde hoogte te situeren als de verdiepingsvloer;

een praktisch en kostenbesparend voordeel omdat

ruwbouwbeveiliging daardoor overbodig wordt.

De dragers zijn veilig geconstrueerd; een speciale nok

voorkomt dat vingers tijdens het inschuiven beklemd

raken tussen het buiseinde en de verstelbare drager.

Alle Tube-Lock conceptonderdelen kunnen worden

gemaakt van gebruikte buizen uit uw eigen voorraad.

Daarmee blijft de investering tot een minimum beperkt.

Kortelingen zijn verkrijgbaar als traditionele en als

systeemkortelingen en wegen ca. 13 kg.

Meer informatie:

T. 0492 46 90 60

W. www.thiel.nl
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Uitbreiding Tube-Lock concept steigerassortiment 

Het bekende Tube-Lock steigerconcept van Thiel United is sinds kort uitgebreid met een verrassend functionele

systeemkorteling. Daarmee is het zeer eenvoudig steigers te bouwen conform de nieuwe tilnorm tegen een

minimale investering.



Met de lepelbeschermer introduceert Mobuco een

nieuw hulpmiddel waarmee ook de veiligheid op en

rond de bouwplaats verder wordt vergroot.

De CE-genormeerde lepelbeschermer kan bij het rijden

met én zonder last op de lepels van de heftruck

bevestigd blijven. Het arbeidsintensieve en fysiek

belastende wisselen van beschermbanden of 

–pallets behoort daarmee tot het verleden. Omdat de

lepelbeschermer niet hoeft te worden verwijderd, wordt

het in- en uitstappen van chauffeurs met 50% verminderd.

Bovendien wordt zo voorkomen dat de beschermer

onverhoopt wordt vergeten.

Meer informatie:

T.  010 445 21 00

W. www.mobuco.nl
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CE-genormeerde lepelbeschermer voor heftrucks
In de steigerbouw is de vorkheftruck een veelgebruikt hulpmiddel voor het verplaatsen van lasten. Op tijden dat

de heftruck zonder last rijdt, is er echter sprake van een groot risico bij aanrijding: de voorzijde van de lepels zijn

scherp en kunnen lelijke verwondingen veroorzaken. In de praktijk wordt dit meestal voorkomen door de lepels te

beschermen met een autoband of een lege houten pallet. Een charmantere en efficiëntere oplossing is een nieuwe

lepelbeschermer die sinds kort door Mobuco Steigers op de markt wordt gebracht.



De trappen zijn vervaardigd uit onderhoudsvrij

aluminium en RVS bevestigingsmaterialen.

Het assortiment bevat  diverse uitvoeringen van een

steektrap, bordestrap en overstapbordes.Alle trappen

zijn standaard voorzien van grof geprofileerde antislip-

ponstreden voor optimale grip bij zowel binnen- als

buitengebruik.

Naast de uitgebreide range standaarduitvoeringen zijn

ook maatwerkoplossingen mogelijk.

Uiteraard voldoen alle bordestrappen aan de strengste

en de meest recente norm- en regelgeving: EN-ISO

14122 voor permanente toegangsmiddelen tot

machines.

Meer informatie:

T  038 455 77 00

W www.altrex.nl
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Nieuw assortiment Altrex bordestrappen
Altrex heeft recent een nieuw, uniek en compleet assortiment aluminium modulaire bordestrappen geïntroduceerd.

Deze bordestrappen zijn ideale permanente of mobiele toegangsmiddelen.



De Premium Bordestrap is voorzien van een robuuste

felsverbinding tussen treden en stijlen, waardoor een

optimale stabiliteit is gegarandeerd. Extra brede treden

dragen bovendien bij aan een stevig en veilig stavlak.

Het grote, comfortabele stabordes zorgt voor een

verantwoorde en arbovriendelijke stapositie, terwijl

grote rubberen veiligheidsloffen de trap uitstekende

antislipeigenschappen bieden.

Met een afstand tussen de treden van 25 cm en een

dubbele spreidstandbeveiliging is duidelijk veel

aandacht besteed aan veiligheid.Voor het opbergen van

klein materiaal is de trap voorzien van een materiaal-

bakje. De aluminium Premium Bordestrap is

verkrijgbaar in hoogten van 1, 1,25 en 1,50 m en met

respectievelijk 4, 5 en 6 treden.Andere typen Premium

aluminium trappen zijn op aanvraag leverbaar.

De Premium Bordestrap voldoet aan de Nederlandse

norm NEN 2484, warenwet ‘besluit draagbaar

klimmaterieel ‘ en Europese norm EN 131.

Meer informatie:

T. 010 514 00 50

W. www.skyworks.nl
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Nieuwe aluminium Premium Bordestrap
Professionele gebruikers van trappen stellen steeds hogere eisen aan een veilige werkplek. Inspelend op die trend

ontwikkelde Skyworks de aluminium Premium Bordestrap. De bordestrap, die zich bij uitstek leent voor

gebruikers in de industrie en bouw alsook voor de schilder en installateur, is licht van gewicht en uitgevoerd in

hoogwaardige, duurzame materialen. De speciale blauwe coating draagt niet alleen bij aan een fraai ogende

afwerking maar voorkomt bovendien vuile handen door aluminiumcorrosie.

P r o d u c t n i e u w s



A.B.S. Steigerbouw B.V.
LEEUWARDEN
+31 (058) 288 20 04

www.abs-steigerbouw.nl

Aerial Work Platforms B.V.
ALPHEN AAN DEN RIJN
+31 (0172) 2882004 

www.awp.nl

Allift Nederland B.V.
HEESCH
+31 (0412) 47 47 19

www.allift.nl

Altrex B.V.
ZWOLLE
+31 (038) 455 77 00

www.altrex.nl

Alu Steiger Verhuur Diemen
(ASVD) B.V.
DIEMEN
+31 (020) 690 33 50

www.asvdbv.nl

Apeldoornse 
Ladderfabriek B.V.
APELDOORN
+31 (055) 521 92 24

www.ladderfabriek.nl

C.G.M. Steigerbouw B.V.
HERKENBOSCH
+31 (0475) 53 46 60

www.cgm-steigerbouw.nl

Cleton Maintenance B.V.
KLAZIENAVEEN
+31 (0591) 39 06 90

www.cleton.com

Custers Hydraulica B.V.
VENRAY
+31 (0478) 55 30 00

www.custers.nl

Dirks Klimmaterialen B.V.
HELMOND
+31 (0492) 53 81 24

www.dirks-ladders.nl

Degraform Bekistingen 
en Steigers B.V.
RAAMSDONKSVEER
+31 (0162) 51 21 52

www.degraform.nl

Doka Nederland B.V.
OSS
+31 (0412) 65 30 30

www.doka.com

Dokter Montage Bouw B.V.
AMSTERDAM
+31 (020) 493 93 33

www.doktersteigers.nl

Doornbos Verhuur B.V.
ROTTERDAM
+31 (010) 850 80 00

www.doornbos.biz

Drentse Stalen Steigers B.V.
HOOGEVEEN
+31 (0528) 27 54 00

www.drentse-stalen-steigers.nl

Dutch Steigers B.V.
AMSTERDAM
+31 (020) 630 41 00

www.dutchsteigers.nl

Gjaltema Aluminium Steigers
en Hoogwerkers B.V.
GRONINGEN
+31 (050) 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl

Groninger Montage 
Bedrijf B.V.
GRONINGEN
+31 (050) 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl
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VSB-ledenlijst

De VSB heeft een zorgvuldig selectiesysteem voor het lidmaatschap. Uitgangspunt zijn de statuten van de

vereniging en de VSB-Waarborgregeling. Alle leden onderschrijven aantoonbaar de kwaliteitsnormen volgens 

ISO en alle geldende eisen op het gebied van veiligheid. Waar van toepassing wordt voldaan aan de eisen 

volgens de VCA.



Gunco B.V.
SON
+31 (0499) 47 71 01

www.gunco.nl

H&B Steigerbouw BV
HETEREN
+31 (026) 474 37 37

www.hbsteigerbouw.nl

Havico B.V.
ZEVENBERGEN
+ 32 16448373 

www.havico.be

HEK Nederland B.V.
WAALWIJK
+31 (0416) 67 44 50

www.hek.nl

Hi-Reach B.V.
NUNSPEET
+31 (0341) 27 44 27

www.hi-reach.nl

B.V. Bouwmechanisatie 
C. de Hon & Zn.
LEEUWARDEN
+31 (058) 255 55 88

www.de-hon.nl

Hünnebeck Nederland BV
KLUNDERT
+31 (0168) 38 74 40

www.hunnebeck.nl

Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (055) 360 26 02

www.instant-holland.nl

Interveko Breda B.V.
BREDA
+31 (076) 587 12 50

www.interveko.nl

Jaston Steigerbouw
ZWOLLE
+31 (038) 460 30 40

www.jaston.nl

Layher B.V.
RAAMSDONKSVEER
+31 (0162) 58 68 00

www.layher.nl

LSB Groep BV
GELEEN
+31 (046) 474 24 10

www.lsb-groep.com

Meva Bekistingssystemen B.V.
GOUDA
+31 (0182) 57 07 70

www.meva.nl

Matemco 
Hulpconstructies B.V.
EDE GLD
+31 (0318) 69 61 33

www.matemco.nl

Miver Bekistingstechniek B.V.
HEEZE
+31 (040) 224 11 22

www.miver.nl

Mobuco Steigers B.V.
VLAARDINGEN
+31 (010) 445 21 00

www.mobuco.nl

Nivo Steigerwerken B.V.
MOERDIJK
+31 (0168) 41 92 92

NOE-Bekistingtechniek B.V.
ARKEL
+31 (0183) 56 98 88

www.noe.nl

Peinemann
Hoogwerksystemen B.V.
HOOGVLIET ROTTERDAM
+31 (010) 295 50 00

www.peinemann.nl

PERI b.v.
SCHIJNDEL
+31 (073) 547 91 00

www.peri.nl

Rojo Steigerbouw B.V.
DELFT
+31 (015) 251 24 24

R&M Spreeuwenberg
BRIELLE
+31 (0181) 66 73 00  

www.rmspreeuwenberg.nl

Safe B.V. / Safe Montage B.V.
AARLE RIXTEL
+31 (0492) 38 66 38

www.safe-bekisting.nl

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0495) 49 72 04

www.scafom.com
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Skyworks B.V.
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (010) 514 00 50

www.skyworks.nl

Steigerbouwbedrijf Son
Nederland B.V.
SCHIJNDEL
+31 (073) 549 80 00

www.sonsteigerbouw.nl

Spreeuwenberg 
Hoogwerk Systemen BV 
SPIJKENISSE
+31 (0181) 65 01 11

www.spreeuwenberg.nl

SGB Holland bv
ARKEL
+31 (0183) 56 96 96

www.sgbholland.nl

De Steigerspecialist BV
BREDA
+31 (076) 565 64 66

www.steigerspecialist.nl

Van Thiel United B.V.
BEEK EN DONK
+31 (0492) 46 90 60

www.thiel.nl

Travhydro Nederland B.V.
ROTTERDAM
+31 (010) 419 11 00

www.travhydro.nl
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Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de Verenigings van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB). Het

blad wordt gratis toegestuurd aan relaties die actief zijn in, samenwerken met of geïnteresseerd zijn in de steiger-,

hoogwerk- en betonbekistingbranche. Belangrijke productgroepen die door de VSB-leden worden geleverd of

verhuurd zijn stalen steigers, systeem-, rol- en hefsteigers, hoogwerkers, ladders en trappen, hangbruginstallaties

en betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Exemplaren van of een abonnement op Hoog en Breed

kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.

Redactie
P.J.H.M. Hecker

B. Janssen,

sectie Betonbekistingbedrijven 

Mevr. C. Moerman,

sectie Steigerbouwbedrijven

Mevr. J.M. Nijmeijer-Bosch,

sectie Hoogwerkbedrijven 

N. van Ruitenburg,

sectie Steigerbouwbedrijven

H.A.F. Siefert,

sectie Betonbekistingbedrijven 

H.R.M. Stiekema,

sectie Hoogwerkbedrijven 

C.A. Suijkerbuijk,

sectie Steigerbouwbedrijven 

Secretariaat
Postbus 190,

2700 AD  ZOETERMEER

Tel.: (079) 353 12 66

Fax: (079) 353 13 65

E-mail: vsb@fme.nl 

of info@vsb-online.nl

Website: www.vsb-online.nl

Ing. P.J.H.M. Hecker

mevr.A.C. Heerekop 

Eindredactie en productie
BETA Public Relations

Amaliastraat 5,

2514 JC Den Haag

Tel.: (070) 427 5200

E-mail: info@betapr.nl

Opmaak en lay-out
Ontwerpburo Huwae Bno

Alphen a/d Rijn

VSB
De VSB is onmisbaar bij de belangen-

behartiging van de steigerbouw-,

hoogwerk- en betonbekisting-

branche. De vereniging zorgt voor

het noodzakelijke platform om het

belang van haar leden optimaal te

kunnen dienen. Speerpunten bij de

invulling hiervan zijn:

- Veiligheid 

- Kwaliteit 

- Normalisatie 

- Arbeidsvoorwaarden (Bouw CAO,

Sectie Steigerbedrijven) 

- Technische aangelegenheden,

projecten en (innovatief) onderzoek 

- Scholing en onderwijs 

- Economische aangelegenheden 

- Public Relations, in- en externe

communicatie 

- Belangenbehartiging 

- Verenigingszaken en bestuurs-

aangelegenheden 

- Secretariaat en commissies 


