
Tijdens de Praktijkdag Veilig op de Hoogte die op zaterdag 

20 maart j.l. werd georganiseerd, ontving staatssecretaris 

drs. M. Rutte uit handen van VSB-voorzitter R. Korstanje het

eerste exemplaar van de VSB-Waarborgregeling. De uitreiking

vond plaats in aanwezigheid van ruim 800 werknemers en

werkgevers in de schildersbranche. Zij kregen ook bij monde

van de staatssecretaris nog eens benadrukt dat veiligheid één

van de belangrijkste zaken is voor werknemers die werken op

hoogte.
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Uitreiking eerste Waarborgcertificaten
Feestelijk hoogtepunt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei j.l. werd gevormd door de uitreiking van

de Waarborgcertificaten aan alle VSB-leden. De uitreiking vormde de afsluiting van een hoofdstuk waarmee het

imago van de branche verder werd verbeterd. Tegelijkertijd werd het startsein gegeven voor het levend houden

van de regeling. Continue aanpassing van de regeling aan nieuwe ontwikkelingen garandeert ook voor de

toekomst de meerwaarde van de regeling.

Een eerste exemplaar van het Waarborgcertificaat werd

door de heer ing. L.P. van der Burght, voorzitter van de

interne begeleidingscommissie  overhandigd aan de heer

R. Korstanje, voorzitter van de VSB.Vervolgens werden

ook de bedrijven bekend gemaakt die officieel voldoen

aan de Waarborgregeling van de vereniging.

Alle VSB-leden hebben aangetoond te voldoen aan de

criteria die in de regeling worden gesteld. Met de regeling

is voor klanten, opdrachtgevers en overheden voor nu én

de toekomst een waarborg gecreëerd voor de kwaliteit,

veiligheid en continuïteit van de  aangesloten bedrijven.

Binnen de Waarborgregeling worden objectieve criteria

gehanteerd voor bedrijven die actief zijn op het gebied van

montage, productie, levering en verhuur van een tijdelijke

werkplek op hoogte. Hieronder worden verstaan:

stalensteigers, hoogwerkers, aluminium rol- en systeem-

steigers, hangbruginstallaties, (vouw-) ladders, trappen,
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hefsteigers, schaarliften, ondersteunings-

constructies en betonbekistingen.

De bedrijven die aan de Waarborg-

regeling voldoen, staan er borg voor dat

ze een goede kwaliteit leveren, waarbij

veilig werken en de veiligheid van de

gebruiker van een tijdelijke werkplek

voorop staan.

Het Waarborgsysteem voorziet verder

in een periodieke toetsing van de aan-

gesloten bedrijven op de zorg voor

kwaliteit en veiligheid, de scholings-

graad van het personeel, de naleving

van relevante wet- en regelgeving, de

toepassing van normen en de continuï-

teit van het bedrijf.

Alle VSB-leden voldoen aan de

Waarborgregeling;

de gecertificeerde bedrijven zijn:

Steigerbouwbedrijven
A.B.S. Steigerbouw B.V.

C.G.M. Steigerbouw B.V.

Cleton Maintenance B.V.

Degraform Bekistingen 

en Steigers B.V.

Dokter Montage Bouw B.V.

Drentse Stalen Steigers B.V.

Dutch Steigers B.V.

Groninger Montage Bedrijf B.V.

H&B Steigerbouw B.V.

Havico B.V.

Hünnebeck Nederland B.V.

Jaston Steigerbouw B.V.

Layher B.V.

Limburgs Steigerbouwbedrijf B.V.

Matemco Hulpconstructies B.V.

Mobuco Steigers B.V.

Nivo Steigerwerken B.V.

R&M Spreeuwenberg

Rojo Steigerbouw B.V.

Scafom International

SGB Holland B.V.

Steigerbouwbedrijf Son Nederland B.V.

De Steigerspecialist B.V.

Travhydro Nederland B.V.

Van Thiel United B.V.

Hoogwerkbedrijven
Aerial Work Platforms B.V.

Allift Nederland B.V.

Altrex B.V.,

Alu Steiger Verhuur Diemen

(ASVD) B.V.

Apeldoornse Ladderfabriek B.V.

Custers Hydraulica B.V.

Dirks Klimmaterialen B.V.

Doornbos Verhuur B.V.

Gjaltema Verhuur B.V.

Gunco B.V.

HEK Nederland B.V.

Hi-Reach B.V.

Instant Holland

Interveko Breda B.V.

Layher B.V.

Peinemann Hoogwerksystemen B.V.

Reco Handelsonderneming B.V.

SGB Holland B.V.

Skyworks B.V.

Spreeuwenberg Hoogwerk Systemen B.V.

Betonbekistingbedrijven
Doka Nederland B.V.

B.V. Bouwmechanisatie 

C. de Hon & Zn.

Hünnebeck GmbH

Matemco Hulpconstructies B.V.

Meva Bekistingssystemen B.V.

Miver Bekistingstechniek B.V.

NOE-Bekistingtechniek B.V.

PERI B.V.

Safe B.V. / Safe Montage B.V.

SGB Holland B.V.



Veilig op de Hoogte
De praktijkdag ‘Veilig op de Hoogte’ werd georganiseerd

door de VSB in samenwerking met de Arbeidsinspectie,

FNV Bouw, FOSAG en Hout en Bouwbond CNV.

De dag, die zich speciaal richtte op de schildersbranche

was bedoeld om werkgevers en werknemers te

informeren over het veilig werken op hoogte en de

keuze van het juiste arbeidsmiddel. Dat dit thema ook

op politiek niveau hoge prioriteit geniet, werd nog eens

onderstreept door de aanwezigheid van drs. M. Rutte,

staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.Tijdens zijn officiële openingswoord

benadrukte hij nog eens het belang van veiligheid bij het

werken op hoogte

Workshops
Door en namens de VSB werd aan de Praktijkdag op

verschillende manieren invulling gegeven. Inhoudelijk

werden workshops verzorgd, die voornamelijk vanuit de

VSB-commissies zijn georganiseerd. Ruim 300 werk-

gevers en –nemers bezochten de workshops over

ladders en trappen, hoogwerkers/hefsteigers, stalen
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Succesvolle praktijkdag 
’Veilig op de Hoogte’
De praktijkdag ‘Veilig op de Hoogte’ die op 20 maart j.l. in Papendal werd georganiseerd bleek een groot succes.

Maar liefst 800 werknemers en werkgevers uit de schildersbranche werden geïnformeerd over het veilig werken op

hoogte. Het thema, dat nauw aansluit op het werkterrein van de VSB-leden, werd ingevuld met inhoudelijke

presentaties en praktijkgerichte demonstraties.



steigers, rolsteigers en hangbrug-

installaties. De presentaties werden

verzorgd door VVT, STE, BPO en

SSPB. Daarnaast hielden

Bouwradius, de Arbeidsinspectie,

Stichting Arbouw en FNV Bouw

presentaties met als respectievelijke

onderwerpen ‘Welke cursussen en

opleidingen zijn verplicht?’, ‘Wet-

en regelgeving’, ‘Hoe maak je de

keuze voor het te gebruiken

arbeidsmiddel?’, ‘CAO a la carte en

het Jaarmodel’.

Praktijkgerichte
demonstraties
De dag ontleende de naam Praktijk-

dag verder aan de vele praktijk-

gerichte demonstaties, waarvoor

zowel een grote demonstratiehal als

het buitenterrein waren gereserveerd.

Hier kregen werkgevers en werk-

nemers uit de schildersbranche

demonstraties van uiteenlopend

materieel. Ook de staatssecretaris

bleek daarbij meer dan gemiddelde

interesse te tonen voor de toepassings-

mogelijkheden van het materieel

dat door VSB-leden werd getoond.

De VSB-leden die de dag op deze

manier verlevendigden, waren:

- Aerial Work Platforms 

- Altrex

- Apeldoornse Ladderfabriek 

- Custers Hydraulica

- Dirks Klimmaterialen

- Hi-Reach

- Jaston Steigerbouw

- Layher

- Peinemann Hoogwerksystemen

- Skyworks

- Spreeuwenberg Hoogwerk

Systemen

- SGB Holland

Naast de VSB-leden droegen ook

relaties (sponsors) van de VSB bij

aan het succes van de dag.

De bijdragen van Argos Packaging

Systems,VNU Exhibitions Europe

en Lammerts van Bueren sloten

uitstekend aan op de VSB-inbreng.
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Inspelen op behoefte
Veel belangstelling blijkt er te bestaan voor branche-

gerelateerde informatie. De pagina’s met normen, richt-

lijnen en wet- en regelgeving staan hoog op de lijst met

meest bezochte pagina’s. Ook de zoek-en-vind optie,

bedoeld om de bezoeker snel toegang te geven tot een

VSB-bedrijf bij hem in de buurt, wordt veelvuldig

geraadpleegd. De vervolgbezoeken aan de ledenpagina’s

lijken er op te wijzen dat zo via de website een eerste

keuze voor een VSB-bedrijf wordt gemaakt. Blijkens de

vele aanvragen die het secretariaat bereiken, mag boven-

dien worden geconcludeerd dat het online-bestelformulier

voorziet in een behoefte aan meer informatie.

Actualiteit
Uit oogpunt van actualiteit worden bepaalde onderwerpen

op de website regelmatig ververst. De nieuwsitems,

de agenda, persberichten en natuurlijk de digitale

uitgaven van Hoog & Breed

zijn daar uitstekende voor-

beelden van. Uiteraard

blijven de wensen van de

website-bezoekers centraal

staan. Heeft u opmerkingen,

suggesties of aanvullingen?

Laat het ons weten

(vsb@fme.nl); per slot van

rekening is de website

bedoeld om u te informeren.
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VSB-website succesvol
De nieuwe website van de VSB is een succes. Het gebruik over de eerste vijf maanden toont aan dat de website

inderdaad de ‘portaal-functie’ vervult die bij de vernieuwing van de website voor ogen stond. Met een kleine

200.000 hits in vijf maanden wordt op alle punten aan de verwachtingen voldaan.

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

Uit communicatief oogpunt staat het eerste halfjaar van 2004 als een huis. Na de vliegende

start van onze nieuwe website, kunnen we terugblikken op een fantastische voorlichtings-

dag in Papendal. Niet alleen de directe contacten met schildersbedrijven en hun werknemers maar

vooral ook de wijze waarop de VSB aanwezig was, mogen een groot succes worden genoemd.

Een succes dat nog eens onderstreept werd door de vele publicaties die aan de Praktijkdag zijn

gewijd. De VSB heeft zich door deze activiteit en door het enthousiasme van haar eigen leden op een

voortreffelijke manier in de publicitaire schijnwerpers gezet. Het ligt voor de hand deze succesvolle

aanpak een vervolg te geven. Te meer daar het draaiboek voor een dergelijk evenement nu kant-en-

klaar op de plank ligt. Niet voor niets voert de PR-commissie daarom gesprekken om ook met andere

brancheorganisaties soortgelijke activiteiten te ontwikkelen. Kwaliteit en veiligheid voor het werken op

hoogte zijn daarbij trefwoorden.

Dezelfde trefwoorden hebben centraal gestaan bij

de ontwikkeling van de VSB-Waarborgregeling.

Een regeling die zijn hoogtepunt beleefde met de

uitreiking van de Waarborg-certificaten aan alle 

VSB-leden tijdens de Algemene Ledenvergadering

op 27 mei j.l.. Met de VSB-Waarborgregeling is

een uniek en onderscheidend instrument gecreëerd

om aspecten als veiligheid, kwaliteit en continuïteit

verder uit te dragen naar opdrachtgevers, over-

heden en andere betrokkenen in de branche.

Voor de PR-commissie is dit reden geweest om

een publiciteitsplan te ontwikkelen rondom de

Waarborgregeling. De uitreiking van de Waarborg-

certificaten, die sinds kort de ontvangsthallen van

panden van VSB-leden sieren, is een eerste stap.

Ook publicitair zal de Waarborgregeling breed

onder de aandacht worden gebracht. Op die

manier worden de thema’s waar de VSB voor staat 

– veiligheid én kwaliteit – nadrukkelijk gekoppeld

aan de activiteiten van de VSB-leden. Een goede

zaak voor de leden én –belangrijker nog- een

goede zaak voor de gebruiker van materieel! 

Ruud Stiekema
Voorzitter 
PR-commissie



Wat zijn de feiten?
Uitgangspunt is de verandering van de EG-regelgeving

op het gebied van het werken op hoogte. De EG richtlijn

wordt één op één overgenomen in de Nederlandse

Arbowet. Hoe deze wijzigingen worden toegepast,

wordt vermeld in de Notitie Veilig werken op Hoogte.

De notitie is opgesteld in goed overleg met de werk-

gevers verenigd in VNO-NCW (waaronder de glazen-

wasserbranche, schildersbranche, bouwbranche,

installatiebranche, metaalindustrie, zonweringbranche

en de VSB), de Bouw- en Houtbonden FNV en CNV,

de vakcentrales FNV, CNV en MHP en tot slot het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(inclusief de Arbeidsinspectie). De totstandkoming

van de Notitie is dan ook een unieke samenwerking

geweest van maatschappelijke organisaties en de

overheid. Dit, met als doel te komen tot eenduidige

interpretatie van de wet teneinde in Nederland het

veilig werken op hoogte te bevorderen.
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Ladder wordt niet
verboden
In de pers is de laatste tijd het nodige te doen geweest

over de ladder als werkplek. Gesuggereerd wordt dat

de ladder verboden wordt als arbeidsmiddel en dat

daarom het werken op de ladder vanaf 1 juli a.s. niet

meer is toegestaan. Aanleiding is een persbericht van

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dat door verschillende nieuwsverstrekkers is

uitgelegd als het einde van de ladder.



Invoering juli 2006: 
risico-evaluatie
Voor de nieuwe wetgeving geldt een

overgangstermijn van 2 jaar. Dat wil

zeggen dat er tot juli 2006 niets

verandert.Vanaf juli 2006 is de

nieuwe wetgeving van kracht.

Waar vroeger werk op hoogte kon

worden uitgevoerd met de ladder,

zal vanaf juli 2006 eerst moeten

worden nagegaan of niet ook een

ander werkmiddel kan worden

ingezet. Dus als bijvoorbeeld een

gevel moet worden geschilderd kan

men dat tot juli 2006 doen met een

ladder, zoals dat altijd gebeurde.

Vanaf die datum moet de gebruiker

eerst –op basis van een (risico)

evaluatie- nauwkeurig nagaan of

gebruik kan worden gemaakt van

een stalen steiger, een rolsteiger, een

hoogwerkers of een hangbrug-

installatie. De afwegingen worden

nauwkeurig weergegeven in de

schema’s die onderdeel uitmaken

van de Notitie Veilig werken op

Hoogte. Kunnen alternatieve

arbeidsmiddelen niet worden toe-

gepast, dan kan de ladder als werk-

plek worden gekozen.

De ladder als werkplek?
Is de ladder daarmee per juli 2006

verboden als werkplek? De risico-

evaluatie moet duidelijk maken of

er geen ander werkmiddel kan

worden gekozen. Kan dat niet,

dan kan de ladder worden ingezet.

Indien de ladder moet worden

gekozen als werkplek omdat andere

alternatieven niet kunnen,

dan moeten alle veiligheidsaspecten

rondom de ladder zijn gewaarborgd.

Als de wetgeving van toepassing

wordt en de Notitie door de

gebruiker correct wordt toegepast,

zal dus een verschuiving plaats-

vinden naar het gebruik van andere

werkmiddelen. Overigens kan de

ladder ook na juli 2006 sowieso

worden gebruikt om een persoon

zich in hoogte te laten verplaatsen.

Dat is immers geen werkplek.

Rol VSB
Ook voor de leveranciers van ladders

die zijn aangesloten bij de VSB,

geldt dat het leveren van een ladder

in toenemende mate een specialisme

is. Het VSB-lid levert niet alleen de

ladder, maar ook alle deskundige

middelen en kennis om er veilig

mee om te gaan. Naast ladders

worden door VSB-leden ook andere

werkmiddelen voor het veilig

werken op hoogte geleverd.

Hierbij kan worden gedacht aan

stalen steiger, rolsteigers, hefsteigers,

hoogwerkers, hangbruginstallaties,

e.d.. Een compleet overzicht vindt u

op onze homepage.VSB-bedrijven

voldoen aan allerlei kwalificaties,

waaronder de VSB-waarborgregeling,

hetgeen de klant meer zekerheid

geeft over het veilig werken op

hoogte.

Communicatie centraal
Er is in de afgelopen periode al veel

gecommuniceerd over het veilig

werken op hoogte, in het bijzonder

over de toekomstige inzet van de

ladder als werkplek Dit jaar staat

dan ook in het teken van communi-

catie rondom de Notitie. Het eerste

grootschalige evenement van 

20 maart j.l. richtte zich op de

schilderbranche. Ook naar alle

andere betrokken partijen zal in de

loop van dit jaar worden gecommu-

niceerd over de Notitie. De partijen

hebben inmiddels ook hun achter-

ban ingelicht of zullen dit in de

komende periode gaan doen.

De verwachting is dat ook in de

komende periode een aantal

bijeenkomsten en evenementen zal

worden georganiseerd om het Veilig

werken op hoogte te promoten.

De rol van de VSB-leden,

als leveranciers van een tijdelijke

werkplekken, is daarbij van groot

belang.

Notitie wordt leidraad
Dat deze intensieve communicatie

vruchten begint af te werpen,

blijkt uit de recente beantwoording

van kamervragen over dit onderwerp.

Bij de beantwoording verwees de

staatssecretaris naar de inhoud van

de Notitie, waarmee ook de formele

status van de Notitie werd bevestigd.

De Notitie is nu omgedoopt tot

Leidraad Veilig werken op hoogte

en is opvraagbaar bij de betreffende

brancheorganisaties.
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Steigerbouw 
Award 2005
Voorinschrijving voor Steigerbouwwedstrijd
open

De Internationale Bouwbeurs begint in zicht te komen

en daarmee gaan ook de voorbereidende activiteiten

van start. Een voor de steigerbranche wel zeer belang-

rijke activiteit is de VSB Steigerbouwwedstrijd.

Deelname aan de wedstrijd staat open voor VSB

steigerbouwbedrijven; de winnaar weet zich verzekerd

van de VSB Steigerbouw Award 2005.

Aanmelding Steigerbouwwedstrijd
Teams die aan de VSB Steigerbouwwedstrijden willen

deelnemen, kunnen zich aanmelden bij het 

VSB-secretariaat. Met de aanmelding is men gegarandeerd

van een uitdagende klus: het bouwen van een constructie

voor een denkbeelding object. Bij de bouw van die

constructie zal niet alleen worden gekeken naar snelheid

maar ook naar criteria, zoals zorgvuldigheid, het gebruik

van persoonlijke beschermingsmiddelen en veilig gedrag

tijdens het bouwen. Minstens zo belangrijk als wedstrijd

is de uitstraling die het evenement met zich meebrengt.

Een uitstraling waarbij de begrippen inzicht, vakman-

schap en teamgeest trefwoorden zijn.
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Nieuwe samenstelling 
VSB-bestuur

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is

M.C.R. Radder als penningmeester toegetreden tot

het algemene bestuur van de VSB. Hij volgt de heer

ing. J.J.T.Thomassen op. Eerder al nam de heer

Radder de funtie van voorzitter van het bestuur

van de sectie betonbekistingbedrijven over van de

heer Thomassen. De heer Thomassen blijft binnen

het bestuur van deze sectie aan als bestuurslid.

Namens alle VSB-leden wordt de heer Thomassen

nogmaals hartelijk bedankt voor zijn inspirerende

en enthousiaste bijdrage aan de verdere

ontwikkeling van de vereniging.

Ve r e n i g i n g s n i e u w s
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De ARBO-regelgeving ten aanzien van hoogwerkers leidt voor velen nog tot onduidelijkheid. Daarom heeft de

BMWT, de vereniging van fabrikanten en handelaren in bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines

en transportmiddelen, in samen-

werking met de VSB de brochure

"Veilig werken met de hoogwerker"

ontwikkeld.

De intentie achter deze brochure is

vooral helderheid te verschaffen in

de warboel van regels, keurings-

systemen en trainingen.

Handige tips en aanwijzingen leiden

de gebruiker al snel tot het veilig en

verantwoord werken met de hoog-

werker. Zo wordt achtereenvolgens

aandacht besteed aan het ingebruik

nemen en starten van de hoogwerker,

het controleren van het werkterrein

en het opstellen van de hoogwerker.

Verder wordt ingegaan op het werken

met de hoogwerker en wordt aan-

dacht besteed aan aspecten,

zoals onderhoud, service, reparatie,

keuring en vervoer.

De brochure is te bestellen via de

BMWT, tel 070 – 3010103 of via het

VSB-secretariaat.

Inlichtingen:
BMWT 

T. 070-3010103

E: secr@bmwt.nl

Duidelijkheid regelgeving hoogwerkers



Nieuwe richtlijn 
kwaliteitscriteria huurbekistingen
Door de Technische Commissie van de sectie Betonbekistingbedrijven is een nieuwe richtlijn samengesteld voor

kwaliteitscriteria van huurbekistingen. De richtlijn is gebaseerd op de Duitse GSV-richtlijn van januari 2000.

Huurbekistingen
Het verhuren van bekistingen is de belangrijkste

bedrijfsactiviteit geworden voor de bekistingfabrikant,

en een beduidende markt voor materieeldiensten en

verhuurbedrijven van bouwmachines. Zij bezitten het

beschikbare huurmateriaal, dat in de markt aangeboden

en ingezet wordt. Het GSV (Güteschutzverband

Betonschalungen e.V.) heeft in merkblad 3

"Huurbekisting" het materiaal en de verhouding tussen

huurder en verhuurder gedefinieerd.Tevens worden de

algemene kwaliteitscriteria van de huurbekisting

beschreven, waarvan de precieze omschrijving in deze

richtlijn wordt uiteengezet.

De onderhavige richtlijn "Kwaliteitscriteria van huur-

bekistingen" definieert de kenmerken van huur-

bekistingen, die bij de uitlevering van het huurmateriaal

aangehouden dienen te worden en bij de retourlevering

als referentiepunt van het materiaal dienen. De inhoud

van de richtlijn in de uitgave januari 2000 betreft

uitsluitend paneelbekistingen. In het geval dat geen

verdere overeenkomsten tussen huurder en verhuurder

worden afgesloten, gelden de algemene huur- en

leveringvoorwaarden van de verhuurder.
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Uitgangspunt
Het merkblad 3 definieert de huur-

bekisting als een in het algemeen

gebruikt gereedschap. Derhalve zijn

beschadigingen aan de huur-

bekisting ten gevolge van slijtage

toelaatbaar. De huurbekisting dient

zich in gereinigde, technisch

bruikbare en functionele staat te

bevinden. De huurbekisting wordt

volgens deze GSV-Richtlijn en in

sommige gevallen volgens de voor-

waarden van de verhuurder op zijn

inzetbaarheid getest. Bij afwijkingen

die niet overeenkomen met de voor-

geschreven toestand, worden

overeenkomstige maatregelen

noodzakelijk om de bekisting in

bruikbare toestand te krijgen,

die door de verhuurder en voor zijn

kosten zijn door te voeren.

Reparaties moeten door de

fabrikant doorgevoerd worden.

De toelaatbare beschadigingen

worden vervolgens opgesomd en

ten dele met behulp van foto’s

onderbouwd. De aangegeven

waarden oriënteren zich op

beschadigingen die door normaal en

vakkundig gebruik op de bouw-

plaats voorkomen, en de gebruikelijke

eisen die aan de kwaliteit van het

betonoppervlak worden gesteld.

Schades die door een onvakkundige

gebruik zijn ontstaan, bijvoorbeeld

mechanische beschadigingen door

geweld, worden niet behandeld.

Ze zijn ontoelaatbaar. Het wordt

aanbevolen om voor verloren, resp.

niet te repareren, beschadigd huur-

materiaal, vooraf afkoopvoorwaarden

af te spreken tussen huurder en

verhuurder.

Digitale exemplaren van de richtlijn

"Kwaliteitscriteria huurbekistingen"

kunnen worden opgevraagd bij het

VSB-secretariaat (vsb@fme.nl).
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In overleg met de gemeente Amsterdam heeft de ad hoc-

commissie Inklimbeveiliging een adviesvoorstel ont-

wikkeld voor inklimbeveiliging van steigers. Het voor-

stel  geeft de minimale eisen, die in acht moeten

worden genomen bij het plaatsen van een stalen of alu-

minium (rol)steiger in de binnenstad van de Gemeente

Amsterdam.

In het adviesvoorstel zijn 3 mogelijkheden uitgewerkt

om een steiger tegen het inklimmen te beveiligen.

1. Steiger dichtgezet vanaf de grond tot een hoogte 

van 2,40 m.

Inklimbeveiliging van niet doorzichtig materiaal is

uitsluitend toegestaan indien er géén nissen in de

steiger ontstaan, dus alleen bij éénduidige recht-

hoekige afzettingen. Het afschermmateriaal dient

rondom strak tegen de steiger bevestigd te zijn.

De afstand inklimbeveiliging-gevel en inklim-

beveiliging-werkvloer mag maximaal 20 cm

bedragen.

2. Steiger vanaf het 1e vloerniveau voorzien van een

inklimbeveiliging (min. hoogte = 2,20 m).

De minimale hoogte van de inklimbeveiliging

bedraagt 1,00 m Bij afwezigheid van de gebruiker

dient de steiger voorzien te zijn van een niet 

-toegankelijke vloer. Een vuilvanger kan als vervanger

van de inklimbeveiliging worden gezien. De afstand

afscherming-gevel mag maximaal 20 cm bedragen.

3. Steiger op een bouwplaats.

Indien een steiger is opgebouwd op een bouwplaats

waarvoor een vergunning is afgegeven, gelden de

regels zoals deze voor een bouwplaats gelden.

Bouwhekken zijn in een dergelijke situatie

toegestaan.

Naast de beschrijvingen zijn in het voorstel per optie

ook tekeningen opgenomen. Het voorstel is vanaf 

1 januari 2005 voor de VSB-leden realiseerbaar.

Voor die tijd zal het voorstel met eventuele laatste

aanpassingen door de gemeente Amsterdam worden

opgenomen in de Algemene Politie Verordening.

We houden u op de hoogte.
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VSB ontwikkelt  adviesvoorstel
Inklimbeveiliging steigers
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Donateurprofiel
Donateurs van de VSB dienen bedrijven of instellingen

te zijn die een direct verband hebben met de activiteiten

van VSB-leden. In de praktijk zal het er op neerkomen

dat de donateurs met name toeleveranciers zijn van

VSB-leden of stichtingen. Hierbij valt te denken aan

leveranciers van hulpmaterialen zoals hout, afdek-

materialen, verhuurders,Aboma Keboma, verzekerings-

maatschappijen, etc. Het is echter uitgesloten dat

bedrijven of instellingen die qua opzet passen binnen

het profiel van een VSB-lid worden toegelaten.

Bedrijven die reeds steigers en bekistingen verkopen en

verhuren en onderaannemers, etc kunnen dan ook geen

donateur worden; voor deze bedrijven staat het gewone

VSB-lidmaatschap immers open.

Activiteiten
Bedrijven of instellingen die donateur van de VSB worden,

sluiten met de VSB een overeenkomst af voor minimaal

3 jaar. Gedurende deze periode kunnen zij gebruik

maken van en deelnemen aan:

• De ledenvergaderingen.

• Een vermelding van naam en adresgegevens (met link)

op de VSB-website. Hiertoe zal een aparte webpagina

met donateurs worden gecreëerd, zodat geen

verwarring ontstaat met leden.

• Vermelding  van relevant productnieuws in 

Hoog & Breed.

• Eenmalige presentatie in Hoog & Breed.

• Deelname -op uitnodiging- aan commissies binnen de

VSB.

• Vermelding op de donateurlijst als bijlage bij 

Hoog & Breed.

Procedure
Voor de toelating van donateurs wordt een subcommissie

van de PR-commissie verantwoordelijk gesteld.

Deze toetst of potentiële donateurs voldoen aan het

donateurprofiel en beslist op basis daarvan over de

toelating. De extra fondsen die via het donateurschap

worden aangeboord, zullen uitsluitend worden besteed

aan PR-activiteiten. Op deze manier kunnen de VSB en

haar leden nog sterker in de markt worden gezet.

De kosten voor het VSB-donateurschap bedragen 

€ 1,500,- per jaar met een contractperiode van 3 jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of informatie

inwinnen via het VSB-secretariaat (vsb@fme.nl).
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Donateurschap  VSB
Regelmatig bereikt de VSB verzoeken van bedrijven die hun betrokkenheid bij het werkterrein van de VSB vorm
willen geven. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan toeleveranciers van VSB-bedrijven. Om aan deze
wens tegemoet te komen, wordt binnenkort gestart met een donateurschap. De PR-commissie ontwikkelde een
profiel van de donateurs en de donateuractiviteiten.



De grote stijging van de metaalprijzen is deels terug te

voeren op de sterke economische groei van China.

Waar de Europese economie momenteel kwakkelt,

kent de Chinese economie een ongekende groei.

De krachtige groei gaat gepaard met een groeiende

behoefte aan metaalschroot. Na staal en koper stortte de

Chinese markt zich ook en masse op het aluminium-

schroot. De grote afname van schroot, dat goedkoper is

dan het primaire materiaal, heeft echter ook grote

gevolgen op de prijzen van de primaire metalen staal en

aluminium. En juist in die markt werd een aantal jaren

geleden de kraan iets dichter gedraaid. De verminderde

productie van nieuw metaal en alumunium en de grote

afname van het schroot leidt momenteel tot een sterkte

prijsstijging. De Europese aluminiummarkt wordt

daarnaast geconfronteerd met de importtax op

aluminium. In eerste instantie bedoeld om recycling van

aluminium te stimuleren, lijkt deze regeling zich nu

tegen de markt te keren. De heffing maakt het kleine

verwerkende bedrijven lastiger, nu er geen schroot meer

te vinden is en de aluminiumprijzen blijven stijgen.

Ongetwijfeld zal de negatieve spiraal door de

uitbreiding van de EU nog eens worden versterkt.

Voor VSB-leden die aluminium of staal in hun

producten, zoals steigers, trappen en ladders verwerken,

heeft de prijsstijging gevolgen.
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Staal- en aluminiumprijzen 
rijzen de pan uit
Met een breed pakket materieel van staal en aluminium zien met name de producerende VSB-leden zich
geconfronteerd met de steeds hoger wordende staal- en aluminiumprijzen. Een verontrustende trend die ook
van invloed kan zijn op het prijsniveau van het materieel.
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De sectie steigerbedrijven van de VSB is sinds 3,5  jaar

aangesloten bij de bouwkoepel AVBB. In totaal zijn 

17 branches lid van de AVBB. Deze zijn verdeeld over 

3 secties: de gespecialiseerde aannemers (GA) van

Conga, waar ook de VSB bij aangesloten is, Bouwned

(B&U- aannemers) en GWWO (grond-, weg- en water-

bouw). Omdat de besluitvorming binnen AVBB zeer

traag tot stand komt, heeft de commissie Anderson in

opdracht van AVBB een voorstel gedaan voor een nieuwe

bouwkoepel. Het voorstel is om alle 17 branche-

organisaties op te heffen en elk bedrijf direct lid te

maken van de nieuwe bouwkoepel. Bepaalde specialismen

zouden zich daarbij kunnen verenigen in vakgroepen en

in 5 regio's. In de november vergadering van de VSB

onderscheven de leden het bestuursstandpunt om de

VSB sectie steigerbedrijven niet op te heffen. Dit ligt in

lijn met de besluiten van de overige Conga-branches.

Ontstane situatie
In de nieuw ontstane situatie heffen 8 van de 17 branches

van het AVBB zich op en gaan over naar de nieuwe

bouwkoepel.VBKO (baggeraars) twijfelen nog zeer,

7 Conga-branches en de OBN (stratenmakers) heffen

hun branches niet op en kunnen dus geen lid worden

van de nieuwe bouwkoepel.Voor de VSB waren er

meerdere redenen om niet toe te treden tot de nieuwe

bouwkoepel.Allereerst wordt het opheffingsbesluit als

een (te) vergaande stap ervaren, waarvan de voordelen

eerst in de praktijk moeten worden bewezen.

Daarnaast is de opzet van een koepel met misschien wel

15 vakgroepen en secties verspreid over 5 regio's

behoorlijk gecompliceerd. De vraag is of er in die

situatie wel sprake van verbetering is. Hetzelfde geldt

voor de belangenbehartiging die in de nieuwe opzet via

vakgroepen zal verlopen. Deze aanpak wordt als te

vrijblijvend ervaren waarbij het verlies aan identiteit

reëel aanwezig is.Tenslotte geldt als bezwaar dat naast

de contributie aan de nieuwe bouwkoepel ook de

kosten van de eigen vakgroep moeten worden betaald.

In de praktijk leidt dit tot een hogere contributie.

Vervolg
Wat gaat VSB sectie steigerbedrijven nu doen?

Allereerst hebben Conga en OBN uitgesproken zoveel

mogelijk te willen samenwerken met de nieuwe bouw-

koepel. Daarnaast zal de participatie binnen Conga

intensiveren en zal samenwerking worden gezocht met

andere bouwgerelateerde branches zoals OBN.

We houden u op de hoogte.

Gijs Buijs

Sectie Steigerbedrijven
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VSB niet in nieuwe bouwkoepel



SGB en Van Dorland
samen in Groningen
Met ingang van 17 mei jl. zijn SGB Holland en Stalen

Steiger van Dorland hun gezamenlijke activiteiten

vanuit Groningen gestart. Vanuit het pand aan de

Protonstraat 22-1 richten zij zich op de bouwprojecten

in de regio Noord.

Stalen Steigers van Dorland, reeds gevestigd in

Groningen, is specialist in montage van gevelsteigers en

ondersteuningen. SGB Holland biedt naast steigers en

ondersteuningen een breed scala aan bereikbaarheids-

oplossingen, zoals hoogwerkers en aluminium klim-

materieel. SGB verplaatst haar activiteiten van Assen

naar Groningen.

In de samenwerking richt Van Dorland zich uitsluitend

op de montage van steigers en ondersteuningen.

SGB Holland zorgt voor de berekeningen, tekeningen

en het juiste materiaal.

Gunco en Geveke
onder één dak verder
Gunco, gespecialiseerd in de verhuur, verkoop en lease van

hoogwerkermaterieel, vorkheftrucks, verreikers, aluminium

rolsteigers en intern transportmaterieel, heeft sinds kort

een nieuw pand in Valkenswaard betrokken. Het pand

wordt gedeeld met Geveke Zwaar Materieel en Geveke

Motoren die grondverzetmachines leveren van het merk

Caterpillar voor de grond- weg- en waterbouw,

de industrie, overslag en bulkverwerking in de havens en

motoren voor de scheepvaart en generatoren.

Ook in het nieuwe onderkomen zullen beide bedrijven

gescheiden blijven.Toch levert het samengaan een

aantal wezenlijke voordelen op. Zo zullen belangrijke

functies, zoals de werkplaats, transport, administratie en

receptie worden gedeeld. In de praktijk zorgt dit

gedeelde gebruik voor efficiëntie en verlaging van de

overheadkosten. Daarnaast bedienen Gunco en Geveke

deels dezelfde klanten. Deze weten zich nu onder meer

verzekerd van een grotere knowhow, completere

werkplaats en nog betere service.

De nieuwe adresgegevens zijn:
Postadres Postbus 511, 5550 AM  Valkenswaard

Bezoekadres Dragonder 35, 5555 XZ  Valkenswaard

industrieterrein Schaapsloop 2

Telefoon 040-2082588, Fax 040-2085460

E-mail verhuur.valkenswaard@gunco.nl

Beide bedrijven hopen door deze uitbreiding hun

opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn.
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Markt van
afschermingsmiddelen
in beweging

Eén van de VSB-relaties (sponsors) die een actieve bij-

drage leverde aan de Praktijdag van 20 maart j.l. was

Argos Packaging Systems in Honselersdijk, leverancier

van steigernetten, krimpfolie en dekkleden.

Bescherming en afscherming
Binnen de bouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt

van bescherming- en afschermingsystemen. Door het

gebruik van de juiste materialen wordt niet alleen de

veiligheid vergroot, maar kan bovendien vaak langer

worden doorgewerkt. De steigernetten, krimpfolies en

dekkleden van leveranciers als Argos passen binnen deze

trend. De producten vormen slechts een deel van het

volledige assortiment. Het bedrijf is van huis uit

gespecialiseerd in verpakkingsmaterialen, maar maakte

enkele jaren een belangrijke stap richting de bouw.

Sander Hegie, verantwoordelijk voor de bouw-

nijverheid: "Inmiddels vormen de steiger-gerelateerde

producten een belangrijk deel van ons assortiment.

De doorwerksystemen worden bovendien aangevuld

met een randassortiment dat uitstekend bij de bouw

past. De gereedschaphouders, veiligheidsschoenen,

steigerhamers, steigerlabels, e.d. worden als service-

product geleverd.

Steigerbouwpakket
De steigernetten worden in diverse kleuren geleverd

met knoopsgaten om de 20 cm. Met een breedte van

2,07, 2,57 of 3,07 meter wordt aangesloten op de meest

gangbare maten in de steigerbouw. De netten, al dan

niet in windreducerende uitvoering, worden aangevuld

met gewapend steigerfolie, steigerdekkleden,

signaleringsnetten en (bedrukt) PVC-gaas. Naast de

netten bestaat er ook LDPE krimpfolie.Voor de 

UV-gestabiliseerde folie wordt is een compleet

assortiment toebehoren beschikbaar, zoals een gasbrander,

handschoenen, buisklemmen en steigergereedschap.

Het leveringspakket wordt gecompleteerd met dek-

kleden in verschillende kleuren en maatvoeringen.

Zelfstandig importeur 
"Als importeur moet je tegenwoordig een goede service

en advisering bieden", aldus Sander Hegie. "Bovendien

moet over een grote voorraad worden beschikt die altijd

een snelle levering mogelijk maakt." 

Die kenmerken moeten de bedrijven combineren met

een no-nonsense mentaliteit en knowhow van de branche.

Meer informatie:
Argos Packaging Systems

T. 0174 630011

E. info@argos.nu

W. www.argos.nu
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Bij Mercon wordt sinds oktober 2002 gewerkt aan boor-

modules voor een platform voor Azerbeidzjan dat

wordt geplaatst in de Kaspische zee. Het platform, dat

uit verschillende modules bestaat, wordt binnen en

buiten de werf van Mercon geproduceerd, getest en

vervolgens weer gedemonteerd voor vervoer naar Baku.

SGB Holland levert hier alle producten en diensten ten

behoeve van een veilige werkplek op hoogte. Een scala

aan producten als hoogwerkers, steigers, hefsteigers en

aluminium steigers staat de bouwers van het platform

ten dienste.

Circa tien personen van SGB zijn bij het project

betrokken, dat tot 2006 zal voortduren. Dat veiligheid

hoog in het vaandel staat, blijkt onder meer uit de

speciale dag die Mercon voor de diverse aannemers had

georganiseerd. Mede dankzij een strikt veiligheidsbeleid

is de bouw van het platform tot nu toe zonder

ongevallen verlopen.
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Beloning voor veilig werken
Op 6 maart jongstleden werd SGB Holland op speciale wijze gewaardeerd voor de behaalde vijfhonderdduizend

veilig gewerkte uren op Mercon te Gorinchem. Een speciale oorkonde werd uitgereikt aan de uitvoerders en mon-

teurs van SGB door oud-voetballer Hans van Breukelen.



21Nieuwsbr ie f  jun i/ ju l i  2004

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

De gereconstrueerde kerk gaat een belangrijke rol

spelen in de promotionele activiteiten van Utrecht.

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

krijgt een hoogte van 44 meter en wordt gesierd door

twee zijbeuken met een hoogte van 20 meter.

De eerste steiger werd op 6 mei j.l. gebouwd door

mevrouw A. Brouwer, burgemeester van Utrecht en 

Gijs Buijs van Travhydro. Half juni staat het midden-

schip weer als een kap over het Domplein. Daarmee

wordt in ruim 30 dagen herbouwd waar destijds 30 jaar

voor nodig waren.

Travhydro start met Domkerk
Op 6 mei is het startschot gegeven voor het project Dom 750. Het project omvat een unieke steigerconstructie

waarmee het middenschip van de Domkerk, dat in 1674 instorrte als gevolg van een tornado, weer in ere wordt

hersteld. Het ontwerp, de berekening en de bouw van de steigerconstructie wordt verzorgd door Travhydro.



De schoorsteen - met een diameter van 8 meter - heeft

vier rookkanalen met een diameter van 2.60 meter, die

ieder het einde vormen van één afvalverwerkingslijn.

Het streven van het AEB is om één maal per jaar de

rubbercoating, die is aangebracht op de metalen mantel

van een rookkanaal, te controleren en beschadigingen te

repareren. Het nalaten van voorzieningen zou het

metaal zeer snel aantasten. Deze inspectiewerkzaam-

heden worden uitgevoerd door het Belgische bedrijf 

La Cologne.

De vraag die AEB bij SGB neerlegde luidde ‘maak een

zo veilig mogelijke voorziening om deze mensen hun

controlewerkzaamheden in het rookkanaal te kunnen

laten uitvoeren’. Niet alleen de hoogte, maar ook de

doorsnede van de schoorsteen maakte dit bereikbaar-

heidsprobleem een uitdaging voor SGB.

’Vluchttakel’
Naast een bedrijfszekere oplossing, stond ook een vei-

lige en prettige werkwijze voor de monteurs centraal.

Dit werd allereerst bereikt door ‘deuren’ te maken.

Eén op ca. 90 meter hoogte, zodat men vanuit de

schoorsteen het rookkanaal kan bereiken. Op deze

hoogte wordt ook een voorziening aangebracht om de

bovenste takel te kunnen monteren. Deze zogenaamde
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Inspectie op honderd meter
De jaarlijkse inspectie van de binnenkant van de 110 meter hoge schoorsteen van het Afval Energie Bedrijf

Amsterdam (AEB) is niet bepaald een routineklus. SGB Holland heeft een speciale constructie ontwikkeld om het

rookkanaal van deze schoorsteen veilig te betreden.



‘vluchttakel’ is vereist om de

inspecteurs en monteurs van SGB in

geval van nood altijd uit het rook-

kanaal te kunnen trekken.

De andere ‘deur’ werd aangebracht

op ca. 40 meter hoogte. Hier worden

ook de onderdelen  opgeslagen die

iedere keer in elkaar gebout moeten

worden om de ronde hangbrug, die

uit allemaal driehoekige segmenten

bestaat, te kunnen samenstellen.

Om zowel de ‘vluchttakel‘ boven,

als de hangbruginstallatie beneden

in het rookkanaal te kunnen

monteren, wordt er eerst op twee

hoogtes een vloer gemaakt van

Cuplok stalen steigerbuizen en

houten delen. Hierop kunnen de

SGB monteurs hun werkzaam-

heden verrichten. Op 90 meter

hoogte wordt tevens dwars door het

rookkanaal heen een stalen buis

gemonteerd die als ophangpunt

voor de ‘vluchttakel’ fungeert.

Aan dezelfde staalkabel die uit de

'vluchttakel' naar beneden hangt, is

de takel van de ronde hanginstallatie

bevestigd. Deze takel is bedoeld om

de inspecteurs in de gelegenheid te

stellen de hangbrug te bedienen om

in het rookkanaal te kunnen stijgen

en dalen.

Oplevering
Na de installatie en test van de

hangbrugconstructie worden de

vloeren weggehaald en is de

installatie gereed voor gebruik.

Maar niet voordat eerst een testrun

naar beneden (van 40 meter naar 

15 meter) en naar boven (ca.95 meter)

wordt gemaakt. Daarna kan de

contructie veilig worden betreden

door de mensen van het reparatie-

bedrijf.

Aan dit project hebben vele

instanties meegewerkt:

de technische dienst van AEB,

de tekenkamer van SGB,

het Liftinstituut (voor de afgifte van

een typegoedkeuring), Ringeling

Staalwerken Amsterdam-Noord,

Tractel Benelux (leverancier van de

takels) en SGB monteurs/uitvoerders

om alles veilig te monteren en te

demonteren.
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Nieuwe schildersteiger
van Layher
Nieuw in het programma van Layher is de Layher

Blitz Schildersteiger. De steiger leent zich bij uitstek

voor het verrichten van schilderswerk, gevelreiniging,

voegwerk en andere renovatiewerkzaamheden aan

lage gebouwen.

Met behulp van de nieuwe basisbalk kan men met de

bestaande Blitz onderdelen de steiger opbouwen en

eenvoudig af laten steunen tegen de gevel.

Daarmee wordt een aantrekkelijk alternatief geleverd

voor de ladder. Ook muurtjes en struiken vormen geen

probleem bij het gebruik van deze steiger.

De tussenliggers maken het mogelijk om ook op elke

hoogte een werkvloer realiseren. Indien verankerd, kan

de Blitz steiger worden uitgevoerd met een zeilkap.

Daarmee kan ook onder slechte weersomstandigheden

gewoon worden doorgewerkt.

Meer informatie

T: 0162-586800

F: 0162-586888

E: mail@layher.nl
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Jaap de Klerk is geen onbekende in de verkoop en het

verhuursegment. Bijna 13 jaar geleden begon hij binnen

Skyworks als Technisch Adviseur in Zwolle. Na enkele

jaren richtte hij de vestiging van Skyworks in Arnhem

op. Sinds een aantal jaren werkt hij als Divisie Manager.

In zijn nieuwe functie geeft Jaap leiding aan de Divisie

Managers die op hun beurt leiding geven aan de

Vestigingsmanagers in de 13 Skyworks-vestigingen.
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Jaap de Klerk benoemd tot 
Salesmanager Skyworks
Met ingang van 1 mei jl. is Jaap de Klerk benoemd tot Sales Manager van Skyworks. Met de benoeming wordt

voor de buitenwereld en voor de eigen organisatie een transparantere organisatiestructuur gecreëerd.

Met de nieuwe structuur verwacht Skyworks de doelstellingen voor de komende jaren te kunnen blijven

realiseren.

Jaap de Klerk



De spinhoogwerkers lenen zich bij uitstek voor werk-

zaamheden waarbij men door nauwe doorgangen of

ruimtes heen moet om op de uiteindelijke plaats van het

werk te komen. Zo heeft de Leo 16 meter bijvoorbeeld

een breedte van slechts 0,94 meter. Daarmee kan de

hoogwerker  zonder problemen een openbare instelling

worden ingereden, waar de toegangsdeuren vaak een

breedte hebben van 1,00 meter.

Andere kenmerkende eigenschappen zijn onder andere

het geringe geluid, de elektrische motor en de zeer lage

grondbelasting. Hierdoor kunnen de machines op elke

ondergrond worden gebruikt. Ook het uitvoeren van

werken in atriums en op parkeerdekken en daken vormt

geen enkel probleem.

Uiteraard voldoen alle hoogwerkers aan de strengste en

meest recente norm- en regelgeving.

Meer informatie

T.: 010 - 850 80 00

F.: 010 - 850 81 20

E.: info@doornbosverhuur.nl

W.: www.doornbos.biz
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Hoogwaardige spin-rupshoogwerkers van
Doornbos Verhuur
Doornbos Verhuur bv heeft haar toch al omvangrijke vloot flink uitgebreid. De bestaande range Teupen spin-

rupshoogwerkers van het type Leo is uitgebreid met twee nieuwe types uit dezelfde ‘familie’. Hiermee wordt deze

machine nu in vier verschillende werkhoogtes geboden: 16, 19, 23 en 30 meter.



Met de nieuwe metselsteiger komt SGB volledig tegemoet

aan de nieuwe Tilnorm, waarin is voorgeschreven dat de

metselaar een werkbereik moet hebben van 20 tot 

170 cm, en een vrije werkruimte van 40 cm. Parallel aan

de ontwikkeling van de metselsteiger vindt ook de

ontwikkeling van een uitschuifbare console plaats.

SGB test thans twee prototypes voor de metselsteiger;

een zogenaamd A-frame en een Z-frame. Het aluminium

A-frame kenmerkt zich door een symmetrische vorm, en

is daarom eenvoudig te versjouwen en te transporteren.

Het aluminium Z-frame heeft een asymmetrische vorm.

Het grote voordeel van dit frame is dat tijdens de montage

van de steiger er direct een leuningstaander aanwezig is.

De monteur staat daardoor altijd veilig achter een

leuning bij de montage van de volgende slag.

Het aluminium metselframe is een vervolg op de trend

naar lichtgewicht en veilige snelbouwsteigers. Zo heeft

SGB afgelopen jaar het aluminium H-frame voor

renovatiewerkzaamheden ontwikkeld.

Meer informatie:

SGB Holland 

T.: 0183 - 56 96 96

F.: 0183 - 56 96 56

E.: info@sgbholland.nl
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Aluminium snelbouw metselsteiger op komst?
SGB Holland onderzoekt momenteel toevoeging van een nieuw aluminium snelbouw metselframe aan haar

Cuplok-steigersysteem. Met behulp van deze ultralichte frames (10 kg) kan de metselaar snel slaghoogtes maken

van 1,50 meter, met een breedte van 1,60 meter. De Cuplok aluminium metselsteiger is met belastingklasse 4

belastbaar tot 300 kg/m2, en vormt een uitbreiding op het bestaande Cuplok-programma.



De Premium Dubbele trappen zijn leverbaar in

verschillende grootten variërend van 2 x 2 treden tot en

met 2 x 12 treden. De trappen worden geleverd met

vaste of neerklapbare kniebeugel. Net als de Premium

aluminium Bordestrappen zijn de Dubbele trappen

duidelijk herkenbaar aan de blauwe coating op de stijlen

en het matte geanodiseerde aluminium van de treden.

De Premium Dubbele trappen kenmerken zich door

degelijkheid en professionaliteit. De bevestiging van de

traptreden is uniek en gebaseerd op dezelfde, uiterst

sterke felstechniek die ook bij ladders wordt toegepast.

Het lassen en popnagelen van de treden aan de stijlen is

hiermee overbodig geworden. Het speciaal ontwikkelde

dubbelwandige kokerprofiel van de treden geeft de

Premium trap bovendien een opmerkelijk grote

stijfheid. Hierdoor is de Premium trap uitermate

geschikt voor intensief en professioneel gebruik.

Meer informatie:

Skyworks 

T.: 010 5140050 

F.: 010 5140055

E.: info@skyworks.nl
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Skyworks introduceert nieuwe Premium
Dubbele trap
Sinds de succesvolle introductie van de Premium blauwe Bordestrap heeft Skyworks de Premium productlijn

uitgebreid met nog meer bordestrappen. Sinds kort is hier een volledig nieuw ontworpen serie Premium Dubbele

trappen aan toegevoegd.



Het SGB Extraguard-systeem voldoet niet alleen aan

alle strenge eisen van de laatste Europese norm. Dankzij

het uitgekiende ontwerp wordt de gebruiker ook extra

veiligheid geboden door de grote zichtbaarheid, de vol-

wand gaasstructuur en de unieke, foolproof bevestigings-

wijze door een gepatenteerd borgingssysteem.Tot de

toepassingsgebieden behoren de utiliteitsbouw, woning-

bouw en infrastructurele werken. De beveiliging

voldoet aan de vereisten voor Class A en is daarmee

geschikt voor een eventuele hellingshoek tot 10 graden.

De Extraguard randbeveiliging wordt samengesteld uit

slechts drie basiscomponenten: volgaaspanelen van 

115 cm hoog, leuningstaanders en houders voor de

leuningstaander. De volgaaspanelen zijn van een uniek

sterke 3-draads constructie, aangevuld met een geïnte-

greerde gesloten voetstootrand. Duurzaamheid is

verzekerd door dubbele bescherming middels galvanise-

ren en poedercoaten.

Het systeem kent één universele leuningstaander en drie

typen houders. De leuningstaander wordt bij alle houders

door middel van een gepatenteerd systeem automatisch

geborgd tegen uitlichten. Er zijn drie typen houders

beschikbaar. Een geschroefde houder voor de meer

permanente voorziening, een houder die op de gangbare

bekistingsdragers (75 tot 100 mm) voor de ruwbouw-

fase kan worden geklemd en een houder met snel-

spindel die zowel om de vloer als om de borstwering

(tot 550 mm dikte) kan worden geklemd.

Door het gekozen ontwerp is Extraguard snel, gegarandeerd

veilig en zonder speciale hulpmiddelen aan te brengen.

Vooralsnog heeft SGB Holland dit product in haar

verkoopprogramma opgenomen. Opname in haar verhuur-

programma wordt in de toekomst echter zeker voorzien.

Meer informatie:

SGB Holland 

T.: 0183 - 56 96 96

F.: 0183 - 56 96 56

E.: info@sgbholland.nl
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SGB Holland introduceert nieuwe
valbeveiliging
Vallen van hoogte is een groot risico in de bouw. Om het vallen te voorkomen, is een groot aantal randbeveiliging-

methodes beschikbaar. De tot dusver in Nederland gebruikelijke systemen voldoen echter veelal niet aan de laatste

Europese norm op dit gebied EN13374. Daarom introduceerde SGB Holland het SGB Extraguard-systeem.

Deze randbeveiliging stelt bedrijven in staat hun veiligheidsbeleid aan te passen aan de laatste stand der techniek.
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Steigerbedrijven

A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 2882004

www.abs-steigerbouw.nl

C.G.M. Steigerbouw BV
HERKENBOSCH
+31 (0)475 534660

www.cgm-steigerbouw.nl

Cleton Maintenance BV
KLAZIENAVEEN
+31 (0)591 390690

www.cleton.com

De Steigerspecialist BV
BREDA
+31 (0)76 565 64 66

www.steigerspecialist.nl

Degraform Bekistingen 
en Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52

www.degraform.nl

Dokter Montage Bouw BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 493 93 33

www.doktersteigers.nl

Drentse Stalen Steigers BV
HOOGEVEEN
+31 (0)528 275400

www.drentse-stalen-steigers.nl

Dutch Steigers BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 630 41 00

www.dutchsteigers.nl

Groninger Montage Bedrijf BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl

H&B Steigerbouw BV
HETEREN
31 (0)26 474 37 37

wwww.hbsteigerbouw.nl

HAVICO BV
ROTSELAAR (België)
00 32 16448373

www.havico.be

Hünnebeck Nederland BV
KLUNDERT
+31 (0)168 38 74 40

www.hunnebeck.nl

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.



Jaston Steigerbouw BV
ZWOLLE
+31 (0)38 4603040

www.jaston.nl

Layher BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 586800

www.layher.nl

Limburgs Steigerbouwbedrijf BV
GELEEN
+31 (0)46 4742410

www.lsb-groep.com

Matemco Hulpconstructies BV
EDE
+31 (0)318 696133

www.matemco.nl

Mobuco Steigers BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 4452100

www.mobuco.nl

Nivo Steigerwerken BV
MOERDIJK
+31 (0)168 41 92 92

R&M Spreeuwenberg
BRIELLE
+31 (0)181 667300

www.rmspreeuwenberg.nl

Rojo Steigerbouw BV
DELFT
+31 (0)15 251 24 24

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 497204

www.scafom.com

SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696

www.sgbholland.nl

Steigerbouwbedrijf Son Nederland BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 5498000

www.sonsteigerbouw.nl

Travhydro Nederland BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 4191100

www.travhydro.nl

Van Thiel United BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 469060

www.thiel.nl

Hoogwerkbedrijven

Aerial Work Platforms BV
ALPHEN A/D RIJN

+31 (0)172 496502

www.awp.nl

Allift Nederland BV
HEESCH
+31 (0)412 474719

www.allift.com
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Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 4557700

www.altrex.nl

Alu Steiger Verhuur Diemen BV
DIEMEN
+31 (0)20 6903350

www.advdbv.nl

Apeldoornse Ladderfabriek B.V. 
APELDOORN
+31 (0)55 5219224

www.ladderfabriek.nl

Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 553000

www.custers.nl

Dirks Klimmaterialen BV
HELMOND
+31 (0)492 53 81 24

www.dirks-ladders.nl

Doornbos Verhuur B.V.
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00

www.doornbosverhuur.nl

Gjaltema Verhuur BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl

Gunco BV
SON
+31 (0)499 47 71 01

www.gunco.nl

HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50

www.hek.nl

Hi-Reach BV
NUNSPEET
+31 (0)341 27 44 27

www.hi-reach.nl

Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (0)55 3602602

www.instant-holland.nl

Interveko Breda BV
BREDA
+31 (0)76 587 12 50

www.interveko.nl

Layher BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 586800

www.layher.nl

Peinemann Hoogwerksystemen BV
HOOGVLIET
+31 (0)10 2955000

www.peinemann.nl

Reco Handelsonderneming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 9120

www.reco-nl.com

SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696

www.sgbholland.nl
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Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 5140050

www.skyworks.nl

Spreeuwenberg Hoogwerk Systemen BV
SPIJKENISSE
+31 (0)181 650111

www.spreeuwenberg.nl

Betonbekistingbedrijven

B.V. Bouwmechanisatie 
C. de Hon & Zn.
LEEUWARDEN
058 255 55 88

www.de-hon.nl

Doka Nederland BV
OSS
0412 65 30 30

www.doka.com

Hünnebeck Nederland BV
KLUNDERT
0168 38 74 40

www.hunnebeck.nl

Matemco Hulpconstructies BV
EDE
+31 (0)318 696133

www.matemco.nl

Meva Bekistingssystemen BV
GOUDA
0182 570 770

www.meva.nl

Miver Bekistingstechniek BV
HEEZE
040 2241122

www.miver.nl

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
0183 56 98 88

www.noe.nl

PERI BV
SCHIJNDEL
073 547 91 00

www.peri.nl

Safe BV / Safe Montage BV
AARLE/RIXTEL
0492 386638

www.safe-bekisting.nl

SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696

www.sgbholland.nl
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Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging 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 de VSB-leden leveren of verhuren

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

bekistingen en ondersteuningsconstructies. Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen worden

aangevraagd bij het secretariaat.

Redactie
M. Franke

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 


