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Nederlandse betonbranche bijeen
op VSB-symposia
Een nieuwe locatie, een beproefd recept – zo laat
het VSB-symposiumprogramma tijdens de Beton
Vakdagen 2005 zich omschrijven. Na eerder in
Hardenberg het neusje van de zalm op betonbekistingsgebied te hebben getoond, pakten de
VSB-leden ditmaal uit in de Evenementenhal in
Gorinchem. Een mooie doop voor een betrekkelijk
nieuwe hal – want met de VSB kwam ook een aantrekkelijk en interessant symposiumprogramma.
Werd in 2004 nog één ochtendvullend
programma verzorgd, in 2005 werden maar liefst
drie ochtend-symposia georganiseerd.
De Beton Vakdagen vonden plaats van 13 t/m 15
december en trokken tal van opdrachtgevers,
aannemers, bouwondernemers, uitvoerders,
toeleveranciers en anderen die geïnteresseerd
zijn in of betrokken bij de betonbekistingbranche.
De VSB was ruim vertegenwoordigd, onder meer
met alle leden van de sectie Betonbekistingbedrijven. Bij De Hon, Doka Nederland,
Hünnebeck, Matemco, Meva Bekistingssystemen,
Miver Bekistingstechniek, NOE-Bekistingtechniek, PERI, SAFE en SGB Holland konden beursbezoekers tal van noviteiten ontdekken.
Daarnaast werden bezoekers iedere dag in 3 uur
tijd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op
het gebied van bekistingstechniek.
Tijdens de dagelijkse VSB-symposia kwamen in
vier lezingen de theorie en praktijk van de betonbekistingstechniek aan de orde. Onderwerpen
die daarbij de revue passeerden waren het
maken van een Veiligheids- en Gezondheidsplan

(V&G-plan) en een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), het voorkomen van betonbekistingsfouten, de gevolgen van de nieuwe Arbowet voor
het werken op hoogte in de bouw, optimalisatie
van en verantwoord werken met ondersteuningsconstructies en zekerheid en snelheid als kenmerkende eigenschappen voor concurrerende bouwmethoden. Deze lezingen werden dagelijks aangevuld met de behandeling van een case uit de
betonbekistingspraktijk. In deze Hoog & Breed zal
een aantal van de presentaties de revue passeren.
Op de website van de VSB (www.vsb-online.nl)
kunnen onder het menu-item Actueel>Nieuws
presentaties als PDF-bestand worden gedownload.
vervolg zie blz. 2
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Hoog Breed
vervolg van blz. 1

Succesvol jaar

Column

Voor u ligt de eerste editie van Hoog en Breed in
het nieuwe jaar. Een uitgave die bol staat met
informatie over de succesvolle symposia die de
VSB tijdens de Beton Vakdagen organiseerde.
De dagen vormden één van de hoogtepunten
uit een communicatief zeer succesvol jaar.
Andere hoogtepunten uit 2005 waren ongetwijfeld de presentatie tijdens de BouwBeurs en de
Hoog en Breed special Veilig Werken op Hoogte.
Deze laatste bleek gretig aftrek te vinden en is
naar meer dan 9500 relaties van de VSB verzonden. Daaruit blijkt nog eens duidelijk dat het
veilig werken op hoogte bij velen volop in de
belangstelling staat. De VSB en haar leden zijn
daarbij een onmisbare partij. Als specialisten op
het gebied van Veilig werken op hoogte kunnen
de VSB-leden u als geen ander informeren over
en voorzien van werkmiddelen die het veilig
werken op hoogte mogelijk maken. Ook dit jaar
zal de PR-commissie weer tal van initiatieven
ontplooien om dit -en andere relevante thema’sover het voetlicht te brengen. Daarbij vormt de
VSB-website (www.vsb-online.nl) een continue
bron van informatie. Hier vindt u sinds kort ook
een overzicht van onze donateurs.
Mocht u belangstelling hebben voor het donateurschap dan informeert het VSB-secretariaat u
daar graag over.

VSB – spin in het web
Met zo’n 7.000 werknemers zijn de 60 VSB-leden
goed voor een jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro. De vereniging vormt een bron van
kennis en ervaring op het gebied van steiger-,
hoogwerk- en betonbekistingtechniek. Binnen
de vereniging bestaat de sectie Betonbekistingen
uit bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire
bedrijven die actief zijn in de bouw.
De hoofdactiviteiten van de bedrijven is de productie, montage/opbouw en demontage van
betonbekistingen door eigen personeel, het projectmatig verhuren of het verkopen van betonbekistingen. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij
richtinggevende elementen. Niet voor niets voldoen de leden van de VSB aan de Waarborgregeling. Klanten, opdrachtgevers en overheden hebben daarmee de zekerheid dat het VSB-bedrijf
heeft aangetoond goede kwaliteit te leveren,
waarbij veilig werken en de veiligheid van de
gebruiker voorop staan. Daarbij werkt het VSBbedrijf onder meer aantoonbaar met geschoold
personeel, als specialistisch leverancier van een
tijdelijke werkplek op hoogte (arbeidsmiddelen)
en op een niveau dat aantoonbaar hoger ligt
dan de wettelijke minimumeisen. Andere actuele
onderwerpen die momenteel binnen de sectie
spelen zijn de cursus Ondersteuningbouwer, de
normalisatie van hulpconstructies en de optimalisatie van ondersteuningconstructies voor breedplaatvloeren.

Ruud Stiekema
Voorzitter PR-commissie
Beton Vakdagen 2006
Ook dit jaar zullen de Beton Vakdagen weer
worden georganiseerd. Van 5 t/m 7 december
opent de Evenementenhal Gorinchem haar
deuren voor ondernemers en relaties uit de
betonbranche. Drie dagen lang kunnen zij
hun netwerk uitbreiden, contacten leggen,
producten en/of diensten tonen en vakinformatie
uitwisselen. Over de activiteiten van de VSB
houden we u uiteraard op de hoogte.
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Gevaren beheersen en elimineren met
V&G Plan en RI&E
In één van de presentaties ging Adri Frijters van
Arbouw in op het maken van een Veiligheids- en
Gezondheidsplan (V&G-Plan) en een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het onderwerp blijkt
door de regelgeving en de onduidelijke definities een
item te zijn dat leeft in de bouw. Alhoewel de plannen een eenduidig gebruiksdoel hebben, doen zich in
de praktijk verschillende verschijningsvormen voor.
In de praktijk staan werkgevers niet te trappelen
om de RI&E uit te voeren. Het is in de ogen van
velen een verplichte en ingewikkelde oefening
die lang niet altijd wat oplevert. Die gedachte is
volgens Adri Frijters niet terecht. De RI&E is
bedoeld om zowel op bedrijfs- als projectniveau
gevaren te beheersen en te elimineren. Het voorzien van die gevaren en het plannen van maatregelen om die gevaren te voorkomen, brengt
bovendien een belangrijk voordeel met zich mee.
Niet alleen kan het aantal ongevallen zo worden
verminderd ook de kosten als gevolg van ziekte
worden door een gestructureerde procesbeheersing voorkomen.

gevaren en evaluatie van risico’s. Op basis van
het resultaat worden maatregelen gepland.
Deze worden vervolgens bedrijfsbreed besproken,
vastgelegd en uitgevoerd. De relatie tussen de verschillende plannen binnen het bedrijf en op de
bouwplaats, wordt weergegeven in de afbeelding.

De daadwerkelijke risico-evaluatie richt zich op
de waarschijnlijkheid dat een ongeval zich voordoet en de zwaarte van het letsel dat eruit voortvloeit. De praktijk blijkt volgens Frijters eenvoudiger dan velen verwachten. Na een selectie
van beroepen binnen het bedrijf worden de
risico’s per beroep geïnventariseerd en geëvalueerd. Daarmee is feitelijk de klus geklaard.
Op basis hiervan wordt vervolgens een Plan
van Aanpak samengesteld. Op projectniveau
richt de RI&E zich op werkzaamheden of taken.
Per taak worden de gevaren geïnventariseerd
en risico’s geëvalueerd. Hierna kunnen vervolgens maatregelen worden gepland.
Ook voor het V&G Plan wordt een identieke
‘route’ doorlopen. Afzonderlijke werkzaamheden
worden geanalyseerd inclusief inventarisatie van

Om het uitvoeren van de plannen voor ondernemers zoveel mogelijk te vereenvoudigen, kunnen
via de Arbouw-website verschillende instrumenten worden gedownload.
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Hoog Breed
10% kostenbesparing door optimalisatie
bouwproces

Integrale aanpak inkoop en ontwerp
van ondersteuningsconstructies

Van de kant van het Gietbouwcentrum werd tijdens de
Beton Vakdagen door Cor de Bruijn ingegaan op verschillende bouwsystemen. Welk bouwsysteem is het
meest gunstig? Welke afstemming moet plaatsvinden?
Hoe wordt de bouwtijd bepaald? En waar zitten
winstmogelijkheden? Deze en andere vragen kwamen
tijdens de presentatie aan de orde. Bij de beantwoording van die vragen, bleek al snel dat het verstandig is
om het bouwproces als uitgangspunt voor de keuze te
hanteren. Ieder project is per slot van rekening anders
terwijl het proces altijd hetzelfde is.

Cor de Bruijn van Buro OP ging tijdens de Beton
Vakdagen in de presentatie in op de optimalisatie van
ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren.
Iedere breedplaatvloer vereist een ondersteuning.
Er zijn echter tal van mogelijkheden om de ondersteuning aan te brengen. Afhankelijk van de keuze van de
ondersteuningsconstructie worden ook het aantal en de
plaats van onderslagen en stempelrijen bepaald.
De minimale en maximale h.o.h.-afstand die daarbij
wordt gehanteerd, is afhankelijk van de leveranciers
van de breedplaat en de ondersteuning. Bovendien is
er een relatie met de oplegging op de constructieve
wand. Kortom, een variëteit aan variabelen die allemaal het bouwproces beinvloeden.

Optimalisatie van het bouwproces leidt tot een
betrouwbare en beheersbare planning.
Door daarbij uit te gaan van het proces kunnen
in de praktijk kostenbesparingen tot maar liefst
10% worden behaald. Centraal staat de nauwkeurige afstemming van de 5 M’s: Methode,
Materiaal, Materieel, Mensen en Management.
Op al deze punten zal een keuze moeten worden
gemaakt. Zo zal voor het management de keuze
van de bouwmethode onder meer worden
bepaald door het kennisniveau en de bedrijfscultuur, de noodzakelijke investeringen, het risico
van productieplanning en van onderaanneming.
De 5 M’s kunnen volgens Cor de Bruijn worden
aangevuld met een zesde M van Motivatie.
Juist die motivatie, die beïnvloed wordt door een
groot aantal aspecten, drukt een belangrijke
stempel op het resultaat.
De beantwoording van de vraag welke bouwmethode het meest geschikt is, is mede afhankelijk
van de project- en ontwerpanalyse (wat?) enerzijds en de proces- en kostenanalyse (hoe?)
anderzijds. Het keuzeproces kan worden vereenvoudigd door bepaling van de optimale bouwtijd
en kistinzet. Kenmerkende grootheden zijn een
vaste dagcyclus, de gewenste hoeveelheid werk
per werkdag en het aantal tunnels en de werkwijze. Een doorloopschema wordt daarbij gehanteerd als hulpmiddel.
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De 10% kostenbesparingen die werden gepresenteerd, zijn realiseerbaar door de ruimte in
dagcycli optimaal te benutten en de aanwezige
productiehulpmiddelen optimaal in te zetten.
Verder kan de doorlooptijd worden verkort door
tijdens iedere dagcyclus te storten en topwanden
tussentijds om te bouwen. Tenslotte zijn verbeteringen mogelijk door gevel- en dakwerkzaamheden in een ploegtaak te integreren in de ruwbouwploeg, zodat de ruwbouwkraan beter kan
worden benut.

Uit onderzoek blijkt dat een integrale benadering
van de ondersteuningsconstructies voor breedplaatvloeren een bouwbedrijf flinke besparingen
kan opleveren. Daarbij doet zich echter een spanningsveld voor. De goedkoopste oplossing voor de
breedplaatvloer vereist een geringere onderslagafstand, terwijl de goedkoopste oplossing voor de
ondersteuningsconstructie zo weinig mogelijk
stempelrijen en daarmee een grotere onderslagafstand vereist. Tussen die twee uitersten ligt ergens
een optimalisatiepunt. Die optimalisatie kan

zowel vanuit de breedplaatvloer als vanuit de
ondersteuning en arbeid worden benaderd.
Optimalisatie van de breedplaatvloer is te realiseren bij de koop van de vloer, de inzet en huur van
de ondersteuning en de arbeid (ruwbouwploeg).
De breedplaatvloer maakt variatie in de onderslagafstand mogelijk door de schildikte, de voorspanwapening en de tralieligger. Optimalisatie
vanuit de ondersteuning is mogelijk door de variatie in onderslagafstand. De keuze en draagkracht
van onderslagen en stempels en de vraag of randstempels vereist zijn, zijn daarbij bepalend.
Door minder stempels te gebruiken, dalen de
totale huurkosten. Ook vanuit het oogpunt van
arbeid kan worden geoptimaliseerd. Zo kan met
minder stempels ook met minder manuren worden volstaan. Systeemondersteuningen vergen
daarbij nog eens minder manuren dan traditionele
systemen. Het voordeel van het systeem komt
dan ook voornamelijk uit een hoger werktempo
en kortere inzettijden.
Door een integrale benadering van inkoop en
ontwerp van ondersteuningsconstructies en
breedplaatvloeren is financieel voordeel te behalen. Zo leiden minder rijen in de beuk tot lagere
kosten voor de gehele vloerconstructie. Het voordeel kan hierbij oplopen tot maar liefst 13%.
Door de materiaaloptimalisatie herbergt de
systeemondersteuning dit voordeel al in zich.
Ook procesverbeteringen zijn mogelijk. Zo worden offertes nog te vaak afzonderlijk van elkaar
aangevraagd en zonder optimalisatie goedgekeurd.Vaak komen de mogelijkheden voor verbetering pas in de werkvoorbereidingsfase aan het
licht. Het is dan ook zaak om al in het offertestadium met leveranciers de meest optimale situatie
uit te werken.
Over het optimalisatieproces is recent een brochure verschenen die kan worden aangevraagd bij het
VSB-secretariaat (vsb@fme.nl).
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Hoog Breed
rectificatie/aanvulling

Veranderingen
Arbowet

Bekistingen voor
schoon beton

John Rademakers van Aboma+Keboma behandelde in zijn presentatie tijdens de Beton Vakdagen de Nederlandse arbo-wetgeving, de veranderingen in de Arbowet 2006-2007 en enkele
praktijksituaties. Zoals ook in de vorige Hoog &
Breed uitgebreid is beschreven, worden de Arbowet, arbobesluit en arboregeling herschreven
naar doelvoorschriften. De huidige beleidsregels
komen te vervallen, waarbij de branche zelf moet
aangeven op welke wijze de doelvoorschriften
kunnen worden bereikt (middelvoorschriften).
Daarbij is een belangrijke plaats ingeruimd voor
de Arbocatalogi. Hierin worden per branche
afspraken vastgelegd waarbij de Arbeidsinspectie
controleert of de afspraken ook daadwerkelijk
worden nagekomen. Aboma+Keboma stelt zich
daarbij op het standpunt dat voor de bouw één
Arbocatalogus moet gelden.

Jan Tol van Ballast Nedam Infra verzorgde tijdens
de Beton Vakdagen een presentatie over bekistingen voor schoon beton. In zijn presentatie ging
hij onder meer in op de invloed van de bekisting
en uitvoeringsaspecten. Op het gebied van schoon
beton gelden de NEN 6722 (VBU 2002) en de
CUR-aanbeveling 100 als belangrijke regelgeving.
Daarnaast is een groot aantal publicaties over dit
onderwerp verschenen.

Ten aanzien van betonconstructies (bekistingen,
prefabelementen en ondersteuningen) wordt de
eis gesteld dat deze alleen ge(de)monteerd mogen worden onder toezicht van een speciaal daartoe aangewezen persoon. Die eis lijkt terecht
want de grootste gevaren doen zich voor door het
vallen van hoogte, het omvallen van (delen van)
de constructie, het bezwijken of breken van
onderdelen en door vallende voorwerpen.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd een
groot aantal mogelijkheden gepresenteerd om
de gevolgen van deze gevaren te beperken.
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De invloed van de bekisting op schoon beton
houdt verband met de draagconstructie (sterkte,
stijfheid, afmeting onderdelen, toleranties), de
contactbekisting (contactvlak, afmetingen,
naden, sterkte, stijfheid), de centering (patroon,
soort, verwerking, afwerking), betonvorm (stand
betonoppervlak, vorm) en de uitvoeringsaspecten
(stortnaden, repetitie, stortwijze, vuil, stellen- en
ontkisten). Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werden deze onderwerpen en hun
invloed op het schoon beton over het voetlicht
gebracht. De verschillende aspecten kunnen als
PDF-bestand worden gedownload via het menuitem Actueel>Nieuws op de VSB-website
(www.vsb-online.nl).

Mixen van steiger hot item

Steigers samengesteld uit
onderdelen van diverse fabrikaten en
steigerconfiguraties
Omdat de afgelopen tijd nogal wat discussie is
ontstaan over het mixen van steigers geeft
Jan Boer, Landelijk Projectleider Bouw van de
Arbeidsinspectie, hieronder nog even in het kort
weer hoe hiermee omgegaan dient te worden.
Half juli 2006 wordt een nieuwe EG-richtlijn
werken op hoogte van kracht. Deze richtlijn
komt in het Arbobesluit te staan en bevat naast
een algemeen deel specifieke regels over steigers,
ladders en het werken aan lijnen. Voor wat
betreft het steigergedeelte moet worden gesteld
dat er in dit stukje regelgeving geen onderscheid
wordt gemaakt tussen de verschillende soorten
steigers. De richtlijn bevat voor alle steigers de
volgende eisen:
• Er moet een sterkte- en stabiliteitsberekening
aanwezig zijn, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een standaardconfiguratie.
• Er moet een montage-, gebruiks- en demontageschema gemaakt worden voor de steiger,
waarover de werknemers de beschikking hebben.
• Een steiger mag niet kunnen wegglijden of
ongewilde bewegingen maken.
• De vloeren van steigers moeten zo worden
gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal
gebruik niet kunnen bewegen.
• Tussen de onderdelen van de vloeren en de valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen
voorkomen.
• Steigers mogen alleen opgebouwd, afgebroken
of verbouwd worden door werknemers met
een toereikende en specifieke opleiding, onder
leiding van een bevoegd persoon.
Bovenstaande impliceert dat elke steiger o.a.
moet zijn voorzien van een sterkte- en stabili-

teitsberekening, tenzij de steiger volgens een
standaardconfiguratie wordt opgebouwd.
De brancheorganisaties zijn op dit moment bezig
om de standaardconfiguraties van bepaalde steigers vast te leggen.
Als een steiger niet valt onder een standaardconfiguratie dan zal volgens de EG-richtlijn altijd
voor die steiger apart een sterkte- en stabiliteitsberekening gemaakt moeten worden.
De nieuwe EG-richtlijn gaat niet in op de samenstelling van steigers uit onderdelen van diverse
fabrikaten en steigerconfiguraties (het zogenaamde mixen van steigeronderdelen). Dit is ook niet
van belang. Het gaat erom dat steigers (al of niet
bestaande uit een mix) voldoende sterk en stabiel
zijn zodat de veiligheid van personen is geregeld.
Van belang is hierbij dat een samenstelling van
steigers uit onderdelen van diverse fabrikaten en
steigerconfiguraties mag, mits het voor de gebruiker vast staat dat de mix voldoet aan bovengestelde criteria.
Jan Boer, Landelijk Projectleider Bouw
Arbeidsinspectie
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Hoog Breed
Handboek
Arbeidsmiddelen
nu digitaal te
raadplegen
Arbouw heeft haar Handboek Arbeidsmiddelen
gedigitaliseerd. Via de website
www.arbouw.nl/content/handboekarbeidsmiddelen
heeft de gebruiker nu twee mogelijkheden:
de checklijsten voor het beoordelen van arbeidsmiddelen rechtstreeks gebruiken vanaf de website, of het handboek inclusief de checklijsten
downloaden en opslaan op de eigen computer,
zodat de lijsten en het handboek offline geraadpleegd kunnen worden.
Het Digitale Handboek Arbeidsmiddelen van
Arbouw is een praktisch hulpmiddel voor ondernemers in de B&U-, de GWW- en de A&O-sector. Met het handboek kunnen zij voldoen aan
hun wettelijke verplichting tot het onderhouden
en inspecteren van arbeidsmiddelen. De kracht
van het handboek zijn de bijgevoegde checklijsten (afnamelijsten, controlelijsten en inspectielijsten) waarmee op verschillende momenten
arbeidsmiddelen kunnen worden beoordeeld.
Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met Aboma+Keboma, Bouwend
Nederland/KOMAT, de FOA en BMWT.

8

Branchenieuws

Onder toezicht van Fundeon werkt de Sectie
Steigerbedrjven aan een nieuwe invulling van
de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL2).
Daarbij komt het initiatief om een Landelijk
Samenwerkingsverband op te richten, dat ook
in de regio actief moet worden. Dit is een nadere uitwerking van het besluit van de ledenvergadering van de Sectie Steigerbedrijven, dat
eind november 2005 unaniem werd genomen.
Hiermee wordt direct aangesloten op de uitgangspunten van de Waarborgregeling VSB,
waarin kwaliteit, veiligheid en verantwoord
werken expliciet worden bewaakt.

Het eindresultaat dient te zijn dat het vak steigerbouwer niet alleen erkenning blijft genieten
van de branche, maar ook van de overheid.
Als gevolg van deze aanpak zal ook worden
gestart met samenwerkingsverbanden, landelijk
onder toezicht en beheer van de VSB en in de
regio gecombineerd met reeds bestaande initiatieven. Gedacht wordt aan een drietal centra,
in het oosten, het westen en het zuiden.
Samenwerking en afstemming met andere partijen, om een zo optimaal mogelijk rendement te
realiseren, zijn daarom een must.

Blijvende erkenning vak steigerbouwer;
VSB in de regio actief
Hoe het één en ander precies wordt opgetuigd,
wordt nu voorbereid door een tijdelijke stuurgroep waaraan, naast de leden van de
Commissie Scholing, ook wordt deelgenomen
door enkele andere leden van de sectie,
Fundeon en het SSPB in Dordrecht.
Om de BBL meer te laten aansluiten bij de wensen en de uitgangspunten van de lidbedrijven,
wordt op dit moment een pilot opleidingstraject
uitgevoerd met de naam "aankomend steigerbouwer". Naast het projectleiderschap van het
SSPB, wordt het traject mede ingevuld door
Bouwradius, Scaffolding Training Europe en de
bij de VSB aangesloten steigerbouwbedrijven.
Het eerste BBL-jaar komt in de opvatting van
de Commissie Scholing en Fundeon overeen
met de opzet van de opleiding Aankomend
Steigerbouwer. De doorstroom naar het tweede
jaar is nodig voor die werknemers, die zich
verder willen bekwamen in het vakgebied.

Het is de bedoeling dat e.e.a. tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 1 juni a.s. ter beoordeling aan de leden wordt voorgelegd. Het gaat
daarbij dan om organisatorische zaken, zoals de
statuten en de toekomstige oprichting van een
Stichting, een plan van aanpak en de mogelijke
financiële onderbouwing van het initiatief.

Nieuwbouw Miver
Bekistingstechniek
De heer Fr. Döpp, directeur van Miver
Bekistingstechniek BV, heeft op 21 januari j.l.
symbolisch een eerste schop in de grond gezet
aan De Geestakker in Heeze voor de bouw van
een nieuw bedrijfspand voor Miver Bekistingstechniek BV.
Naar verwachting wordt het pand op het
industrieterrein De Poortmannen in oktober 2006
opgeleverd. Het terrein beslaat een oppervlakte
van ca. 8500 m2 waarvan ca. 5000 m2 bebouwd.
Alle activiteiten, waaronder opslag, montage,
prefabricage, reiniging, onderhoud en kantoor
komen onder één dak. In tegenstelling tot het
pand aan de Vondellaan is er ruimte gereserveerd
om de verschillende bekistingsystemen, ondersteuningen en toebehoren te kunnen presenteren aan prospects en klanten.
Op de website van Miver Bekistingstechniek BV
www.miver.nl kan de nieuwbouw worden
gevolgd.

In de Stuurgroep hebben namens de leden zitting: Jaston Steigerbouw, SGB Holland, R&M
Spreeuwenberg, Cleton Maintenance, Rojo
Steigerbouw, Limburgs Steigerbouwbedrijf.
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Hoog Breed
Dirks Klimmaterialen naar modern
bedrijfspand
Het heeft allemaal een hele tijd geduurd, maar
medio maart is het dan zover. Dan verhuist Dirks
Klimmaterialen uit Helmond naar een fraai
nieuw pand aan de Deurneseweg in Helmond.
Het huidige pand was door de stevige groei van
het bedrijf en de uitbreiding van het productassortiment veel te klein geworden. Een nieuwe
locatie die tevens ruimte biedt voor verdere
groei, was daarom dringend noodzakelijk.
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In het nieuwe pand worden productie, logistiek,
showroom en kantoor efficiënt bij elkaar ondergebracht. De oppervlakte van de nieuwbouw
bedraagt inclusief buitenterrein zo’n 7.000 m2
met een bebouwde vloeroppervlak van 3.500 m2.
Dirks Klimmaterialen kan in het nieuwe pand
niet alleen haar capaciteit vergroten, maar ook
efficiënter produceren en de showroomfunctie
verder uitbreiden.

Skyworks nu ook in Nijmegen
Skyworks heeft recent een nieuwe vestiging geopend in Nijmegen. Met de nieuwste vestiging
in de oudste stad van Nederland komt Skyworks
tegemoet aan de groeiende vraag naar professioneel klim- en toegangsmateriaal in deze regio.
Het landelijk dekkende Skyworks-netwerk
omvat daarmee nu 14 vestigingen.

Naamswijziging Doornbos

SAFE bestaat 20 jaar

Voor een betere communicatie in het buitenland
en om recht te doen aan alle delen van het bedrijf
heeft Doornbos Verhuur haar naam gewijzigd in
Doornbos Equipment. Een kleine naamswijziging;
de inzet gaat onverminderd voort.

Op 20 mei 2006 bestaat SAFE 20 jaar. Na de verhuizing van het bedrijf wordt dit met een openingsfeest/jubileum op 19 en 20 mei a.s. gevierd.

Bedrijfsnieuws

Door het succes met de polybekisting voor vloerondersteuningen maakt SAFE bovendien een
sterke groei door. Ter versterking van het team
en met het vooruitzicht op voortdurende groei
wordt de heer H.H.J. Linssen (Henk) per 1 maart
2006 commercieel directeur. Henk is sinds 3 jaar
sales manager binnen de SAFE organisatie.

De adres- en contactgegevens van de nieuwste
Skyworks-vestiging zijn:
Skyworks Nijmegen, Industrieterrein Lindenholt
Kerkenbos 1032 b
6546 BA Nijmegen
Tel.: 024 373 3174
E-mail: nijmegen@skyworks.nl

Verder trad per 1 februari 2006 de heer ing.
J.H.W. Dekker (Jeroen) als constructeur/ coördinator tekenkamer in dienst. Jeroen heeft een
5-tal jaren ervaring als constructeur op het
gebied van steigers en bekistingen.
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11

&

Hoog Breed
Directiewisseling Altrex
Op 1 februari 2006 heeft Richard Doek de functie
van algemeen directeur Altrex B.V. overgedragen
aan Eugène Derksen die reeds Directeur Sales
Nederland was. Richard Doek behoudt op
holding-niveau het directeurschap van de totale
Altrex-groep. Deze bestaat momenteel uit
Altrex B.V. en de dochtermaatschappijen Altrex
Belgium N.V. en Altrex Svenska AB in Zweden.

Richard Doek creëert op deze wijze organisatorisch de ruimte om het strategisch meerjarenplan
van Altrex verder ten uitvoer te brengen. In de
gedefinieerde groeistrategie past zowel nationale
als internationale acquisitie van (aanbieders van)
de door Altrex gedefinieerde core business activiteiten. De sterke financiële positie van Altrex
maakt de geplande groei mogelijk. Naast acquisitie is ook het verder internationaal optimaliseren van de Altrex-productiefaciliteiten in het
meerjarenplan verwerkt.

Nieuwe dochteronderneming Altrex in Zweden
Vanaf januari 2006 zet Altrex haar activiteiten in
Zweden voort vanuit een eigen dochteronderneming, genaamd Altrex Svenska AB. Altrex
heeft de afgelopen decennia reeds een goede
positie opgebouwd in de Zweedse markt door

diverse dealerschappen en in het verleden ook
een eigen vestiging. Een nieuwe eigen vestiging
in Scandinavië past geheel in de ingezette groeistrategie van Altrex.

Scafom International breidt uit
Het is alweer even een feit, maar Scafom
International uit Budel heeft in Europa twee ondernemingen volledig overgenomen en in één
onderneming een meerderheidsbelang genomen.
De overname betreft Rux Sales&Services.
Gelijktijdig met de overname van Rux
Sales&Services is Gerüst Vertriebs GmbH volledig overgenomen en zal verder gaan onder de
naam RUX, a Scafom International Company.
RUX, sinds 50 jaren een begrip op de professionele steigerbouwmarkt, ontwikkelt, verkoopt en
verhuurt een totaalpakket van systeemsteigers
waaronder frame steigers, modulaire systeemsteigers en aluminium rolsteigers.

12

Bedrijfsnieuws

Verder nam Scafom International bv een meerderheidsbelang in de Franse organisatie Berand.
Berand is in Frankrijk een onderneming met een
goede reputatie op de Franse professionele
bouw- en industriemarkt voor wat betreft de verkoop en verhuur van ondersteuningsystemen,
stempels, bekistingen en veiligheidsproducten.
In Canada heeft Scafom ter uitbreiding van de
vestiging van Scafom in Toronto een nieuwe
vestiging geopend in Edmonton Alberta West
Canada.

Van Thiel United opent
multifunctioneel kenniscentrum
Van Thiel United heeft op het fabrieksterrein in Beek en Donk het nieuwe
kenniscentrum geopend waar diverse
producten in de praktijk worden getoond.
Naast Tube-Lock® concept en TubeLock® system en de diverse ERREMen Stampwerkkoppelingen, worden
hier de nieuwste producten en innovaties getoond. Naast het praktijkgericht presenteren en demonstreren
van producten heeft het kenniscentrum meer te bieden. Zo worden de
mogelijkheden betreffende tekenen
en berekenen van steigers uitgebreid
toegelicht. Ook advisering rondom
opslag en transport van steigermaterialen komt aan de orde. Daarnaast
worden compleet verzorgde praktijkdagen georganiseerd, zodat werknemers kennis kunnen maken met de
nieuwste producten en technieken.

Doorwerken met universele
overkapping van Skyworks
De universele overkapping van Skyworks maakt
het mogelijk om ook in de winterperiode buiten
te blijven werken. De universele overkapping
past op diverse rolsteigersystemen, gevelsteigers,
schilderstellingen en de UltraBeam. Voor een
naadloze aansluiting naar gevel of dak kan de
afwateringshoek van de overkapping in diverse
standen worden versteld. De montage kenmerkt
zich door snelheid en eenvoud. Bovendien kunnen het zeil en de kap onbeperkt en waterdicht
worden doorgekoppeld, zodat ook over grotere
breedten kan worden gewerkt.

De bevestigingsconstructie van de zeilen is zodanig dat deze altijd strak gespannen staan en
klapperende zeilen door rubberen trekbanden
worden vermeden. Voor de feitelijke afscherming
wordt gebruik gemaakt van zeer sterke, licht
doorlatend en niet-vlamonderhoudende zeilen.
Skyworks
T. 010 - 514 00 50
F. 010 - 514 00 55
E. info@skyworks.nl
I. www.skyworks.nl
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Hoog Breed
Altrex ontwikkelt flexibel systeem
voor Defensie
Dankzij een intensieve samenwerking
tussen de projectgroep van Matlog
Pel Strijpse Kampen uit Veldhoven
(onderdeel van het Ministerie van
Defensie) en Altrex zijn de arbeidsomstandigheden in de herstelwerkplaats van defensie in Veldhoven
aanzienlijk verbeterd. Voor onderhoudswerkzaamheden aan het rollend materieel, waarvan de werkvloerhoogte boven de 2,5 meter ligt,
zijn speciale aluminium bordessen
ontwikkeld. Uit de nauwe samenwerking en de ervaring van de Altrex
afdeling Customer Solutions is een
aluminium bordes ontstaan met
flexibele afmetingen.
Na een uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is er bepaald dat het werken op hoogte ook
in de defensiewerkplaatsen niet langer acceptabel is. Uiteraard geldt voor
defensiemedewerkers op locatie een specifieke
regelgeving; de arbeidsomstandigheden zijn hier
volledig afhankelijk van de situatie waarin men
verkeert.
Het volledig verrolbare aluminium bordes wordt
in U-vorm opgesteld aan drie zijden van een
pantservoertuig. Door een uniek stelsysteem kan
de hoogte per bordes zeer nauwkeurig aan het
voertuig worden aangepast. Ook is er in het
ontwerp al rekening gehouden met de diversiteit
in pantservoertuigen. De lengte- en breedteafmetingen kunnen traploos worden aangepast
aan de voertuigafmetingen. Hiermee is gebleken
dat ook onnodige risico’s bij het werken op
hoogte in dergelijke specifieke situaties zijn terug
te brengen tot een aanvaardbaar niveau.
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Nieuwe truckhoogwerkers van Custers
Custers Hydraulica heeft recent twee nieuwe
modellen autohoogwerkers geïntroduceerd: de
Sirius 125-17 en de Taurus op Clixtar oplegger.
De Sirius 125-17 is een compacte autohoogwerker met een werkhoogte van 17 m die
gemonteerd is op een Nissan Cabstar 35.13L met
wielbasis van 3400 mm. De hoogwerker bestaat
uit dubbele parallelbomen met een 3-voudige
telescoop. Alle voordelen van een knikarm -en
telescooparm hoogwerker komen tot uiting in
deze machine; men kan zowel boven, op en
achter een object werken alsook snel middels de
telescoopbomen direct naar het object bewegen.
Deze compacte en zeer wendbare hoogwerker
op Cabstar met een lage doorrijhoogte van 2,9
meter heeft bij een 125 kg korflast een reikwijdte
van 8,5 meter. De constructie is zodanig dat een
maximale horizontale reikwijdte gehaald wordt
en dat aan de andere zijde geen uitstekende
delen buiten het chassis komen. Door de speciale constructie kan men zelfs plaatsen bereiken,
die voorheen niet of moeilijk toegankelijk waren;
het knikpunt van de hoogwerker ligt op ca. 7 m.
Bovendien kan men zonder de hoogwerker te
verplaatsen, van het maaiveld tot een hoogte van
ca. 11 m langs een gevelwand omhoog werken.

op Clixtar-oplegger is een snelle, wendbare combinatie voor het uitvoeren van werkzaamheden
op middelgrote hoogten (14,5 m of 17 m). De
constructie is zodanig dat een maximale horizontale reikwijdte gehaald wordt en dat aan de
andere zijde geen uitstekende delen buiten het
chassis komen. De Taurus op Clixtar oplegger
leent zich voor toepassing door gemeentelijke
overheden, energiebedrijven en installatiebedrijven.
Voor meer info:
Custers Hydraulica
T. 0478 – 553 000
F. 0478 – 553 010
I. www.custers.nl

Daarnaast introduceerde Custers Hydraulica de
Taurus op Clixtar oplegger. Deze truckhoogwerker kenmerkt zich door eenvoud en functionaliteit. De uitgekiende, compacte constructie biedt
een maximaal laadvermogen en optimale stabiliteit. Afstempeling geschiedt binnen de voertuigbreedte. Ook zonder af te stempelen kan met
de hoogwerker worden gewerkt; het zwenken is
dan alleen beperkt.
De nieuwe hoogwerker kan geheel naar klantspecificatie geconstrueerd worden met of zonder
materiaalkast in combinatie met diverse korftypen op een voertuig naar keuze. De hoogwerker
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Hoog Breed
'Kantelgaffel' van Matemco

PROTECTO is het nieuwe tijdelijke randbeveiligingssysteem van Hünnebeck dat voldoet aan de
eisen van DIN-Norm EN 13374 klasse A.
PROTECTO bestaat uit slechts een paar robuuste
onderdelen, is bijzonder licht om te handelen,
snel te (de)monteren en daarmee zeer arbeidsvriendelijk. Alle onderdelen van het systeem zijn
thermisch verzinkt, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.

Meer info:
Hünnebeck Nederland B.V.
T. 0168 – 387 440
F. 0168 - 328 393
E. info@hunnebeck.nl
I. www.hunnebeck.nl

De PROTECTO-leuningstaander is het basisonderdeel van het PROTECTO-systeem.
Hij dient voor het dragen van de knie- en
heupleuningen of het PROTECTO-scherm.
Middels diverse houders is het mogelijk om voor
elk beveiligingsprobleem de juiste oplossing te
vinden. Zo is er bijvoorbeeld een trappenconsole
die speciaal bedoeld is voor het beveiligen van
betontrappen zowel uitgevoerd in prefab als in
het werk gestort.

PROTECTO randbeveiligingssysteem
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Matemco Hulpconstructie BV heeft het productenprogramma uitgebreid met de zelf ontwikkelde 'kantelgaffel'. De kantelgaffel is bedoeld voor
betonondersteuningen in de infrabouw, waar
nieuw te bouwen kunstwerken, zoals viaducten,
steeds vaker onder een bepaalde hellingshoek
(verkanting) komen te liggen. Hierdoor moet tijdens de montage van de bekisting op de ondersteuning gebruik worden gemaakt van wiggen
om de hellingshoek uit te vullen. Met de kantelgaffel wordt hier een arbeidsbesparend alternatief voor geboden; de verkanting kan met
de kantelgaffel in de ondersteuningsconstructie
worden meegenomen.

voerd met een stalen kist. Daar waar dat niet
mogelijk is wordt de tunnel uitgevoerd in een
wanden/dak-constructie waarvoor de ondersteuning door Matemco wordt geleverd.

Een tot de verbeelding sprekend project waar
deze innovatieve oplossing van Matemco wordt
toegepast, is de bouw van de Roertunnel door de
Combinatie Besix/Strukton. De Roertunnel, die
onder het doorgetrokken tracé van de Rijksweg
73 tussen Venlo en Roermond ligt, heeft een
wandendak-constructie. De constructie is uitge-

Matemco Hulpconstructie BV
T. 0318 – 69 61 33
F. 0318 – 62 18 35
E. info@matemco.nl
I. www.matemco.nl

Productnieuws

Omdat bij de Roertunnel de hoogtelijn van de
verkanting niet haaks maar diagonaal op de
wanden loopt, heeft Matemco er voor gekozen
om de ondersteuning in ruitvorm te ontwerpen.
Op die manier volgt de ondersteuning de diagonale hoogtelijn. De verkanting wordt opgevangen door de kantelplaten in de gaffels toe te
passen, de kantelgaffels.
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Hoog Breed
Optimaal metselen
met SGB
Om aan de nieuwe Arbo-regelgeving voor metselen
te kunnen voldoen, ontwikkelde SGB een nieuwe
verstelbare console (uitbouw aan de steiger) met een
daarbij behorend nieuw aluminium platform (veertig
centimeter breedte). Het platform bestaat uit een
aluminium frame met daarin opgenomen een innovatieve kunststof plaat. Dankzij het lage gewicht van
het platform, twaalf kilo bij een afmeting van 2.50 x
0,40 m, is het zeer gemakkelijk te hanteren. In de
metselsituatie ligt het aluminium platform op de
ingeschoven console. Bij werkzaamheden aan de
gevel kan men de console uitschuiven en naast het
aluminium platform een stalen deel leggen.

De resultaten van de fieldtest waren zeer positief.
Volgens de monteur is het materiaal erg licht
en simpel te monteren. Doordat de console en
het platform om de vijftig centimeter verticaal
verplaatsbaar zijn, heeft de metselaar steeds een
optimale werkhoogte. Verder kent het product
een hoge toelaatbare belasting en leidt het lichte
gewicht tot lagere montagekosten. Tot slot zijn
de console en het platform zónder extra onderdelen te combineren met de ruwbouw beveiliging van veertig plus dertig centimeter.
Inmiddels heeft SGB 15.000 m2 nieuwe consoles
en platforms ingezet op het nieuwbouwproject
‘Forum’ te Wageningen.
SGB Holland
T. 0183 - 569 696
F. 0183 - 569 656
E. info@sgbholland.nl
I. www.sgbholland.nl

Aluminium raamsteiger van Custers
Custers Hydraulica heeft een nieuwe aluminium
steiger geïntroduceerd voor raampartijen die met
een staande steiger of hoogwerker niet bereikbaar
zijn. De nieuwe raamsteiger kan in bijna elk
openslaand raam vanaf 80 cm breedte worden
gebruikt. Ook aan de verschillende dikten van
muren is gedacht: op extreem dikke muren (denk
hierbij aan kastelen) wordt een aangepaste lengte
kozijnframe geplaatst. Bovendien is rekening
gehouden met de diverse plafondhoogten middels op plafondhoogte aanpasbare afsteuningen.
De steiger is samengesteld uit losse onderdelen.
De onderdelen kunnen door nagenoeg elk trapgat
en lift naar de gewenste etage worden meegeno-

men. De steiger wordt zonder enig gereedschap
van binnenuit door het raam naar buiten in het
kozijn gehangen en op 4 punten afgeklemd
tegen verschuiven en wegzakken en steunt op
2 punten los tegen de gevel. Op alle punten
waar de steiger afsteunt en afgeklemd is, wordt
het pand tegen krassen beschermd middels
rubberen bekleding van de onderdelen.
De eenvoudig en snel te plaatsen steiger is
leverbaar in 3 lengtes: 1,8 m, 2,5 m en 3,1 m en
mag met 300 kg worden belast. De raamsteiger
is getest met 750 kg proefbelasting. De nieuwe
steiger is compact, licht van gewicht, robuust in
draagvermogen en zonder enig gereedschap of
verankering aan de muur te plaatsen.
Typerende toepassingsgebieden zijn het schilderen van de raamstijlen achter openklappende
ramen, het repareren van vensterbanken, het
plaatsen van schotelantennes, luifels, zonweringen, rolluiken en airco’s aan de gevel.
Het platform kan op verschillende hoogten
worden opgehangen met slechts één type
ophangframes.
Voor meer info:
Custers Hydraulica
T. 0478 – 553 000
F. 0478 – 553 010
I. www.custers.nl
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Hoog Breed
Veiliger hogerop
met van Thiel
producten voor
systeemsteigers
De beleidsregels voor het tillen op bouwplaatsen
worden steeds verscherpt. Om metselaars en
opperlieden op een ergonomische manier en
volgens de geldende wetgeving te kunnen laten
werken, bood van Thiel United reeds totaaloplossingen voor traditionele steigers. De metselen opperboy en de korteling met 3-planks uitschuiver zijn daar voorbeelden van. Deze oplossingen zijn nu ook leverbaar voor systeemsteigers.

Jongeneel… uw materieelspecialist!
Jongeneel is recent toegetreden als donateur van
de VSB. Jongeneel is een organisatie die gespecialiseerd is in de levering van hout, plaatmateriaal
en bouwstoffen. Door middel van een landelijk
netwerk van 34 vestigingen wordt de bouw en
de professionele industrie beleverd en dus ook
aan uw branche.
Bij materieelproducten speelt kwaliteit een zeer
belangrijke rol, immers de levensduur en repetitiefactor van de materialen zijn voor voor materieelbeslissers bepalend. Jongeneel heeft door haar
jarenlange expertise een behoorlijke knowhow
opgebouwd als het gaat om materieelproducten
en is in de markt een begrip. Midden-Europees
vurenhout, onder andere bestemd voor steigerdelen en betonbaddingen, wordt aangevoerd
door gerenommeerde zagerijen uit België en
Duitsland. De maten worden nat netto gezaagd
en dus niet in zogenoemde knijpmaten.
Omdat het bedrijf de productie van baddingen
en steigerdelen volledig in eigen beheer uitvoeren, kunnen er hoge eisen gesteld worden aan
de kwaliteit en in combinatie met een strenge
uitgangscontrole, zorgt dit dan ook voor een
perfect product. Ultramoderne machines met
schaafsnelheden van meer dan 250 meter per
minuut produceren in een ongekend hoog
tempo de betonbaddingen. Veel van de producten dragen het KOMO-keurmerk. Denk bijvoorbeeld aan het Stockholm® metselprofiel en het
Stern® steigerdeel. Daarnaast zorgt een centrale
voorraadposities van enkele duizenden vierkante
meters in het basishout van baddingen en steigerdelen ervoor, dat het bedrijf flexibel is en dus
snel grote partijen kan leveren.

Van Thiel United
T. 0492 469062
F. 0492 469061
E. sales@thiel.nl
I. www.thiel.nl
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Ook is het mogelijk om een product een persoonlijk tintje te geven. Denk dan aan metselprofielen in eigen huisstijlkleur met bijvoorbeeld
de opdruk van bedrijfsnaam of -logo. Of aan
steigerdelen met in de krampplaat de eigen

naam en de koppen bijvoorbeeld gespoten in de
bedrijfkleur
Veel materieelgebruikers kopen al jarenlang hun
materieelproducten bij Jongeneel. Een bewuste
keus waarbij het kwaliteitsaspect een zwaarwegende factor is. Daarbij kunt u bouwen op onze
leveringsafspraken: we maken waar wat we beloven. Wilt u het zelf ervaren? Dan bent u van
harte welkom op onze vestiging om eens een
blik achter de schermen te werpen!

Om de stijgende temperaturen te kunnen blijven
volgen, krijgen alle materieelrelaties een nauwkeurige thermometer cadeau.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden
van Jongeneel-materieel?
Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op
met de heer Adri Wallenburg (tel. (030) 2346217
of a.wallenburg@jongeneel).

Om in de markt te benadrukken dat Jongeneel
op materieelgebied meer te bieden heeft, is
recent een mailing verstuurd met als thema
“De temperaturen stijgen, de lente is in zicht, het
wordt weer tijd voor Jongeneel materieel”.
De mailing bestaat uit een viertal productfyers
van Jongeneel’s paradepaardjes, te weten:
• KOMO Stern steigerdeel.
• Stern steigerdeel gekramd
• KOMO Stockholm metselprofielen.
• Jongeneel betonbaddingen
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Hoog Breed
Nieuwe steigerfolie
Als leverancier van steigergaas en steigerfolie
en producent van alle soorten systeemzeilen
beschikt Lammerts van Bueren B.V. sinds kort
over de import van het Monarflex steigerfolie.
Monarflex is een uiterst sterke steigerfolie,
die voorzien is van een uniek montagenoppen
systeem. Dit systeem garandeert niet alleen een
snelle maar ook strakke montage.
Monarflex leent zich zowel als randkap-afdichting als verticale afdichting. Voor de montage
zijn speciaal ontwikkelde binders leverbaar.
Monarflex wordt tot een breedte van 4.00 mtr
in 3 verschillende diktes geleverd en is ook leverbaar in een niet vlamonderhoudende kwaliteit.

VSBledenlijst
Lammerts van Bueren B.V.
T. 030 266 0600
F. 030 261 0444
E. info@lammersvanbueren.nl
I. www.lammertsvanbueren.nl

De VSB heeft een zorgvuldig selectiesysteem voor het lidmaatschap.
Uitgangspunt zijn de statuten van de
vereniging en de VSBWaarborgregeling. 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.
A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 2882004
www.abs-steigerbouw.nl
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
Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 4557700
www.altrex.nl
B.V. Bouw Mechanisatie C. de Hon
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.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

Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 553000
www.custers.nl

Groninger Montage Bedrijf BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema-gmb.nl

De Steigerspecialist BV
BREDA
+31 (0)76 565 64 66
www.steigerspecialist.nl

Gunco BV
VALKENSWAARD
+31 (0)40 208 25 88
www.gunco.nl

Degraform Bekistingen en
Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52
www.degraform.nl

H&B Steigerbouw BV
HETEREN
+31 (0)26 474 37 37
wwww.hbsteigerbouw.nl

Dirks Klimmaterialen BV
HELMOND
+31 (0)492 53 81 24
www.dirks-ladders.nl
Doka Nederland BV
OSS
+31 (0)412 65 30 30
www.doka.com
Dokter Montage Bouw BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 493 93 33
www.doktersteigers.nl
Doornbos Verhuur BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00
www.doornbosverhuur.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
Euro Scaffold Verhuur BV
WEESP
+31 (0)294 460900
www.euroscaffold.nl
Gjaltema Verhuur BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema-gmb.nl
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Donateursnieuws

HAVICO BV
ROTSELAAR (België)
+32 16448373
www.havico.be
Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.hek.com
Hi-Reach BV
NUNSPEET
+31 (0)341 27 44 27
www.hi-reach.nl
Hünnebeck Nederland BV
KLUNDERT
+31 (0)168 38 74 40
www.hunnebeck.nl
Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (0)55 3602602
www.instant-apeldoorn.nl
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
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Hoog Breed
Matemco Hulpconstructies BV
EDE
+31 (0)318 696133
www.matemco.nl

Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 386638
www.safe-bekisting.nl

Meva Bekistingssystemen BV
GOUDA
+31 (0)182 570 770
www.meva.nl

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 497204
www.scafom.com

Miver Bekistingstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 2241122
www.miver.nl

SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696
www.sgbholland.nl

Mobuco Steigers BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 4452100
www.mobuco.nl

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

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

Spreeuwenberg Hoogwerk
Systemen BV
SPIJKENISSE
+31 (0)181 650111
www.spreeuwenberg.nl

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
+31 (0183 56 98 88
www.noe.nl
Peinemann
Hoogwerksystemen BV
HOOGVLIET
+31 (0)10 2955000
www.peinemann.nl
PERI BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 547 91 00
www.peri.nl
R&M Spreeuwenberg
BRIELLE
+31 (0)181 667300
www.rmspreeuwenberg.nl
Reco Handelsonderneming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 9120
www.reco-nl.com
Rojo Steigerbouw BV
DELFT
+31 (0)15 251 24 24

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

DONATEURS
Lammerts van Bueren Zeilmakerij
en Groothandel B.V.
UTRECHT
+31 (0)30 263 13 40
www.lammertsvanbueren.nl
Raaymakers B.V
HELMOND
+31 (0)492 492 509 111
www.raaymakers.nll
Koninklijke Jongeneel B.V
UTRECHT
+31 (0)30 234 63 47
www.jongeneel.nl

Colofon
Hoog & Breed is een uitgave
van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
(VSB). Alhoewel bij de samenstelling
zorgvuldigheid wordt betracht, kan de
uitgever niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de inhoud ervan.
Exemplaren van of een abonnement
op Hoog & Breed kunnen worden
aangevraagd bij het secretariaat.
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
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