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Veilig werken met
rolsteigers
De recente publicaties naar aanleiding van de
controle-actie van de Arbeidsinspectie tonen eens te
meer aan dat opleidingen voor het veilig werken met
rolsteigers een pure noodzaak zijn. Van de kant van
leveranciers wordt alles in het werk gesteld om het
veilig werken mogelijk te maken.
Wat doet de VSB?
VSB-leden stellen alles in het werk om rolsteigers
te leveren die voldoen aan alle geldende wet- en
regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan de
artikelen 3.16, 7.33 en 7.34 van het Arbobesluit,
beleidsregel 3.16, NEN EN 1004 (Rolsteigers,
opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen),
NEN-EN 1298 (Rolsteigers. Regels en leidraad
voor het opstellen van een handleiding voor de
opbouw en het gebruik) en het Arbo-informatieblad 21 (Rolsteigers). Rolsteigers van VSB-leden
worden conform de geldende wet- en regelgeving
geïnspecteerd door inspecteurs met een door de
overheid erkend vakbekwaamheidscertificaat. Ook
de benodigde instructiegegevens ten aanzien van
montage, gebruik en demontage alsook belastinggegevens worden met de rolsteiger meegeleverd.
Om het veilig werken met rolsteigers ook bij
gebruikers over het voetlicht te brengen, ontwikkelde de VSB samen met andere partijen specialistische cursussen, zoals ‘Werken met rolsteigers’
en ‘Veilig werken op hoogte’. Desondanks blijkt
uit de controle-actie van de Arbeidsinspectie dat
er in de praktijk nog veel te verbeteren valt.

Opleidingen: basis
voor veiligheid en
kwaliteit
Veiligheid en kwaliteit zijn onlosmakelijk met de doelstellingen van de VSB verbonden. Die verbondenheid
met deze thema’s komen we in tal van initiatieven
en activiteiten tegen. Tot de verbeelding sprekend is de
Waarborgregeling - een eigen initiatief dat de kwaliteit en veilgheid van VSB-leden regelt. Wie over kwaliteit en veiligheid praat, zal ook de nodige inspanningen moeten getroosten om dat te bereiken. Daarom
besteden de VSB en haar leden veel aandacht aan
opleidingen. In dit artikel passeren de verschillende
initiatieven en het belang ervan de revue.
Om veilig met werkmiddelen op hoogte te kunnen werken, is niet alleen in de gebruiksfase maar
juist ook tijdens de (de)montage, installatie en
inspectie of toezicht veel deskundigheid vereist.
Voor veel werkmiddelen kan daarbij tegenwoordig
niet meer worden volstaan met 'ervaring uit de
praktijk'. Een degelijke opleiding én het continu
op peil houden van de opgedane kennis zijn
randvoorwaarden om veilig op hoogte te kunnen
werken. Bedrijven die voldoen aan de VSB Waarborgregeling bieden de garantie van deskundigheid.
vervolg zie blz. 4
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vervolg van blz. 1

Controle-actie Arbeidsinspectie
In april heeft de Arbeidsinspectie een inspectieactie uitgevoerd in binnensteden met speciale
aandacht voor rolsteigers. Het project was een
onderdeel van het grotere project Bouwlocaties
2006. Aan dit project hebben alle bouwteams van
de bedrijfstak bouw meegedaan. Tijdens de actie
is specifiek aandacht besteed aan rolsteigers. In
totaal zijn tijdens de bouwactie 287 inspecties
uitgevoerd en 119 rolsteigers geïnspecteerd. In
onderstaande tabel zijn de aandachtspunten
weergegeven waar het bij de rolsteigers controle
niet in orde was. Bij sommige rolsteigers waren
meerder aandachtspunten niet in orde waardoor
geen optelling van onderstaande cijfers plaats
kan vinden. Uit onderstaand overzicht blijkt dat
de randbeveiliging bij rolsteiger vaak niet in orde
is. Ook is nog onvoldoende aandacht voor het
vertikaal klimmen.

Deskundig opbouwen en gebruiken
Bij een product als een rolsteiger speelt het
gebruik echter een minstens evengrote rol voor
de veiligheid. Te meer daar de rolsteiger ‘laagdrempelig’ in gebruik is en door een grote verscheidenheid aan gebruikers wordt ingezet.
Naast een goed product zijn dan ook de kwaliteit
van het gebruik (inspectie voorafgaand aan het
gebruik) en de deskundigheid van de gebruiker

Aandachtspunten Rolsteigers

zelf van groot belang. Beide aspecten worden
niet alleen in specialistische cursussen behandeld (zie onderstaand overzicht) maar kunnen
ook door het VSB-lid worden toegelicht, uitgelegd
of getraind.
Bij het opbouwen van rolsteigers moeten de opbouw- en gebruiksinstructies van de fabrikant
nauwlettend worden gevolgd. In de praktijk worden -bijvoorbeeld door de snelheid waarmee een
werk moet worden afgerond- deze regels nog wel
eens ‘overtreden’. Zo komt het voor dat wordt afgeweken van de configuratie die door de leverancier wordt voorgeschreven of dat de rolsteiger oneigenlijk of verkeerd wordt gebruikt. In de praktijk
kan dit leiden tot zeer gevaarlijke situaties.Voor gebruikers is het belangrijk te weten welke eisen de
richtlijn Veilig werken op hoogte aan rolsteigers
stelt, zoals opgenomen in de Arbowet:
• er moet een sterkte- en stabiliteitsberekening
aanwezig zijn, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een standaardconfiguratie
• er moet een montage-, gebruiks- en demontagevoorschrift gemaakt worden voor de steiger,
waarover de werknemers de beschikking hebben.
• een steiger mag niet wegglijden of ongewilde
bewegingen maken
• de vloeren van de steigers moeten zo worden
gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal
gebruik niet kunnen bewegen.
Aantal keren niet in orde (N = 119)

Steigermaterialen vrij van deuken, scheuren, corrosie e.d.
Beweegbare onderdelen zoals wielen, vastzetinrichting gangbaar
Rolsteiger volgens de montage-instructie opgebouwd
Rolsteigers stabiel opgesteld en veilig verrijdbaar
Wielen in gebruikersstand goed vastgezet
Alle onderdelen van de rolsteiger goed geborgd
Werkvloer veilig bereikbaar
Werkvloeren volledig gesloten
Werkvloeren voorzien van randbeveiliging zoals leuningen e.d.
Veilig gebruik rolsteigers
Verticaal klimmen zonder gebruik te maken van vloerluiken, verspringende bordessen e.d.
Bron: Arbeidsinspectie
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• tussen de onderdelen van de vloeren en de valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen
voorkomen
• steigers mogen alleen worden opgebouwd,
afgebroken of verbouwd door werknemers met
een toereikende of een specifieke opleiding,
onder leiding van een bevoegd persoon.
Algemeen erkende standaardconfiguratie
De Arbeidsinspectie heeft samen met de VSB
een algemeen erkende standaardconfiguratie
voor rolsteigers bepaald, die wordt gebruikt bij
de handhaving door de Arbeidsinspectie.
Deze configuratie is ook vastgelegd in het ArboInformatieblad AI-21 Rolsteigers.
De standaardconfiguratie voorziet in tussenplatforms op iedere 4 meter hoogte. In dichtgelegde
tussenniveaus bij brede steigers is steeds minimaal één van de twee tussenplatforms voorzien
van een luik. Ook mag het platform om de twee
meter wisselend aan weerszijden van de steiger
geplaatst worden. Een werkvloer (boven- of tussenvloer) dient rondom te worden voorzien van
een heupleuning, knieleuning en kantplanken.

Bij een tussenvloer die niet als werkvloer wordt
gebruikt, volstaat een dubbele leuning aan de
buitenzijde. Bredere rolsteigers met verspringende tussenvloeren op elke twee meter behoeven
geen leuningen in het midden van de steiger.
Informatie en opleidingen
VSB-leden zijn bij uitstek uw partner voor een
oplossing voor het veilig werken met rolsteigers.
Wilt u uitgebreid worden geïnformeerd over (de-)
montage en gebruik van de rolsteiger, neem dan
contact op met het VSB-secretariaat (vsb@fme.nl).
Tot de opleidingen die van belang zijn voor het veilig
werken met rolsteigers, behoren:
• Werken met ladders, trappen en rolsteigers
• Werken met rolsteigers
• Werken met lijnen A en B
• Inspectie van Rolsteigermaterieel
• Toezichthouder rolsteiger
• Nieuwe Europese Richtlijn: Veilig werken op
Hoogte; Keuze juiste arbeidsmiddel
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Speciale aandacht voor opleidingen

Column

Kort voor het verschijnen van deze Hoog en
Breed kwam de rolsteiger in de publiciteit.
Aanleiding was de controle-actie van de Arbeidsinspectie die duidelijk maakt dat het gebruik van
de rolsteiger te wensen over laat. Reden te meer
om in deze Hoog en Breed in te gaan op het
deskundig gebruik van de rolsteiger. Veel kan
worden bereikt door een gedegen opleiding van
de opbouwer én de gebruiker van rolsteigers.
Juist die opleidingen vormen de hoofdmoot van
het thema-artikel van deze Hoog en Breed.
Sinds haar oprichting investeert de VSB veel in
kwaliteit en veilgheid en daarmee in trainingen
en opleidingen. Allereerst zijn daar de leden die
onder meer met hoogwaardig materiaal,
geschoold personeel en continue training de
basis vormen voor vakmanschap. Maar daarnaast
draagt de VSB bij aan de ontwikkeling van opleidingen voor leden én gebruikers.
Opleidingen die er juist voor moeten zorgen dat
risico’s bij het werken op hoogte tot een minimum worden beperkt. Graag breng ik langs
deze weg die opleidingen nog eens onder uw
aandacht. Profiteer ervan - voor de veiligheid én
kwaliteit van uw eigen personeel!

Ruud Stiekema
Voorzitter PR-commissie

Snelle veranderingen
Wie de ontwikkelingen op het gebied van veilig
werken op hoogte volgt, zal al snel tot de conclusie komen dat er veel verandert. Nieuwe weten regelgeving en nieuwe of aangepaste werkmiddelen en -methoden doen met regelmaat hun
intrede. Die veranderingen hebben ook gevolgen
voor iedereen die professioneel betrokken is bij
bijvoorbeeld het bouwen van of toezicht houden
op (rol)steigers en de inspectie van draagbaar
klimmaterieel. Goed geschoold personeel en het
continu op peil houden van de kennis zijn dan
ook onmisbaar.
Binnen de branche is daarom een breed aanbod
aan opleidingen. Niet alleen VSB-leden maken
daarvan gebruik. Ook een groeiend aantal
opdrachtgevers hecht grote waarde aan een
gedegen opleiding van hun personeel. Per slot
van rekening is het veilig werken op hoogte een
onderwerp dat alle partijen in de branche raakt.
Breed programma
Naast opleidingen die zich richten op de uitvoerende werkzaamheden omvat het aanbod ook
opleidingen die geconcentreerd zijn rond controle en inspectie. Met name de controlerende en
inspecterende aspecten blijken van grote waarde
te zijn voor opdrachtgevers van VSB-leden.
Als dé specialist voor het veilig werken op hoogte is de VSB nauw verbonden met het onderwerp
scholing en opleiding. Dat komt onder meer tot
uitdrukking in de verschillende commissies voor
Scholing en Opleiding maar ook in de ontwikkeling van opleidingen in samenwerking met
gespecialiseerde partijen.
Ook persoonsgebonden certificering
Naast een groot aantal vakgebonden opleidingen
die leiden tot een diploma worden ook opleidingen verzorgd die leiden tot een persoongebonden
certificering conform EN 45013. Bij dergelijke
beroepsopleidingen ontvangt de cursist een certificaat dat vijf jaar geldig is, maar dat 2-jaarlijks
wordt geverifieerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Aan de hand van een hercertificeringscursus wordt de eerder opgedane kennis
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opgefrist, verdiept en aangevuld met de laatste
ontwikkelingen en vernieuwingen op het vakgebied. Het behoud van en de controle op deskundigheid zijn daarmee vastgelegd in een systeem.
Beroeps Begeleidende Leerweg
Naast de vak- en persoonsgebonden opleidingen
draagt de VSB ook bij aan de invulling van de
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL2). Recent
werd het initiatief genomen om een Landelijk
Samenwerkingsverband op te richten, dat ook in
de regio actief moet worden. Deze stap sluit aan
op de uitgangspunten van de Waarborgregeling
VSB, waarin kwaliteit, veiligheid en verantwoord
werken expliciet worden bewaakt. De invulling
van de BBL wordt momenteel voorbereid door
een tijdelijke stuurgroep waarin, 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 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, is daarom een must.

Overzicht trainingen, cursussen en opleidingen
Vakgebonden
• Aankomend Steigerbouw
• Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Steigerbouw
• Hangbruginstallatie
• Ondersteuningsbouwer
• Steigerbouwer A
• Steigerbouwer B
• Voorman Steigerbouwer
• Werken en klimmen op hoogte
• Werken met ladders, trappen en rolsteigers
• Werken met rolsteigers
• Werken met de hoogwerker
• Werken met lijnen A en B
• Werken met valbeveiliging
Toezichthoudend/inspecterend
• Inspectie Draagbaar Klimmaterieel: Ladders en
Trappen
• Inspectie van Rolsteigermaterieel
• Steigerinspecteur
• Steigerinspectie A
• Toezichthouder rolsteiger
• Toezichthouder steigerbouw
• Veiligheidsbeoordeling Steigers
• Nieuwe Europese Richtlijn: Veilig werken op
Hoogte; Keuze juiste arbeidsmiddel

Overzicht training- en opleidingsinstituten
Bouwradius Groep
T (079) 368 58 48 F (079) 362 00 06
BPO
T (010) 24 30 468 F (010) 24 30 471
SA Safety & Training Consultants
T 06 53 99 49 10 F (0187) 60 70 34
Scaffolding Training Europe
T (0113) 276 000 F (0113) 276 004
Stichting Samenwerkingverband
Praktijkopleiding Bouw (SSPB)
T (078) 65 48 181 F (078) - 65 43 184

Nieuwsbrief van VSB, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

5

Opleidingen
Layher, Allround
en Blitz
Steeds vaker wordt Layher gevraagd over welke
deskundigheid personeel moet beschikken dat
Layher steigers bouwt. Naast een optimaal product hecht Layher vooral veel waarde aan de
juiste montage van dat product. De Europese
wetgeving beschrijft voor het gebruik van
arbeidsmiddelen een aantoonbare specifieke
deskundigheid. Voor steigers geldt daarbij dat
men de montage-, demontage en ombouwschema’s van het betreffende type steiger moet kunnen lezen en begrijpen en deze veilig moet kunnen opbouwen, afbreken of ombouwen.
Verder moet men over kennis beschikken van de
risico’s die de betreffende werkzaamheden met
zich meebrengen.
Opleidingen
Opleidingen die zich specifiek richten op werknemers die belast zijn met het (de)monteren van
Layher steigersystemen bestonden er in het verleden niet. Layher is daarom een samenwerking
aangegaan met Scaffolding Training Europe.

6

Gedurende een 1-daagse cursus worden medewerkers getraind in specifieke deskundigheid
rondom het gebruik van Allround of Blitz steigers. De opleiding richt zich vooral op de bedrijven die in beperkte mate het bouwen van steigers voor eigen gebruik zelf uitvoeren. In de cursus komen de drie aspecten uit de Europese wetgeving zowel theoretisch als praktisch aan de
orde. Aan het einde van de dag wordt de kennis
getoetst en wordt bij goed resultaat een deelcertificaat steigerbouwer A uitgereikt. Dit kan voor
zowel Allround als Blitz. Om deel te kunnen
nemen aan de opleiding is minimaal een afgeronde opleiding op LBO-niveau vereist of moet
dit niveau in de praktijk zijn verkregen.
Vaardigheid in het begrijpen en lezen van de
Nederlandse taal zijn eveneens een vereiste.
De kosten per deelnemer bedragen 181 euro.
Deze kosten zijn voor sommige bedrijfstakken in
de vorm van scholingssubsidie geheel of gedeeltelijk terug te krijgen via het scholingsfonds.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden waarna een definitief inschrijfformulier wordt toegezonden en een datum waarop men ingepland is.
Layher BV
Lissenveld 18, Raamsdonksveer
T 0162-586800
E mail@layher.nl

Multifunctioneel
kenniscentrum Van Thiel
Van Thiel United heeft op het fabrieksterrein in
Beek en Donk een nieuw kenniscentrum geopend waar diverse producten in de praktijk
worden getoond.
Naast Tube-Lock® concept en Tube-Lock® system en de diverse ERREM- en Stampwerkkoppelingen, worden hier de nieuwste producten en
innovaties getoond. Het praktijkgericht presenteren en demonstreren van producten wordt
gecombineerd met een uitgebreide toelichting
op de mogelijkheden betreffende tekenen en
berekenen van steigers. 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.
Van Thiel United B.V.
T 0492 46 90 62
W www.thiel.nl

Fabrikanten gevelinstallaties
treden toe tot VSB
De Vereniging Fabrikanten Gevelinstallaties
(VFG) is toegetreden tot de VSB. Daarmee is
de vereniging uitgebreid met de lidbedrijven
Borga-Bijstede B.V., Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties B.V., Manntech Gevelinstallaties B.V. en Tractel Benelux B.V..
Tijdens de meest recente ledenvergadering van
de VSB ontvingen de lidbedrijven Manntech
Gevelinstallaties en Borga Bijstede als eerste het
VSB-ledenbord uit handen van VSB-voorzitter
R. Korstanje.

De nieuwe leden die afkomstig zijn van de
Vereniging Fabrikanten Gevelinstallaties gaan
deel uitmaken van de sectie hoogwerkbedrijven.
Deze sectie omvat bedrijven of afdelingen van
multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de
bouw en industrie en die zich richten op de productie, montage/bouw en demontage door eigen
personeel, de projectmatige verhuur of verkoop
van hoogwerkers of hefsteigers (eventueel met
bediening), aluminium (rol)steigers, systeemsteigers, klimmateriaal, hangbrug- of gevelinstallaties.
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De nieuwe lidbedrijven voldoen aan de
Waarborgregeling van de VSB. Centraal in de
regeling staan kwaliteit, veiligheid en de statuten
van de VSB. Het VSB-bedrijf dat aan de Waarborgregeling voldoet, heeft aangetoond dat het
in staat is om goede kwaliteit te leveren, waarbij
veilig werken en de veiligheid van de gebruiker
van een tijdelijke werkplek voorop staan.
Borga-Bijstede
Borga-Bijstede ontwerpt, fabriceert, installeert
en onderhoudt alles op het gebied van gevelonderhoud. Borga-Bijstede heeft een uitgebreid
leveringsprogramma, waartoe behoren bordesinstallaties, dakbalken en gevelwagens, dakwagens, gevelladders, gondels, hangladders,
mastinstallaties, railtypen, railwagens, specials,
toegangsladders en werkbruggen.
Borga-Bijstede B.V.
Postbus 490
8070 AL NUNSPEET
Tel.:
+31 (0341) 26 01 78
Fax:
+31 (0341) 26 15 17
E-mail: info@borga.nl
Manntech Gevelinstallaties B.V.
Manntech ontwerpt en produceert gevelonderhoudsinstallaties voor gebouwen over de gehele
wereld. Het productieprogramma omvat standaardmachines voor geringe hoogten en eenvoudige gevels, kraaninstallaties voor grotere hoogten en verspringende gevels, geavanceerde speciale ontwerpen voor uitzonderlijke gebouwen
en ladders en werkbruggen.
Manntech Gevelinstallaties B.V.
Postbus 6042
4780 LA MOERDIJK
Tel.:
+31 (0168) 38 95 10
Fax:
+31 (0168) 38 95 01
E-mail: manntech@manntech.org
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Kranenburg gevelonderhoudsinstallaties B.V.
Kranenburg levert zowel standaard als speciaal
aangepaste installaties voor gevelonderhoud
van bestaande en nieuwe, hedendaagse architectuur. Kranenburg verzorgt ook het ontwerp
van de installaties. Het bedrijf produceert en
levert volautomatische dakwagens met vaste
vakwerkarm of met toppende armen, semiautomatische dakwagens, dakhaken, uitsteekarmen, één- en tweepersoonsgondels, diverse
types railtrajecten, werkbordessen, aluminium
hangladders, persoonlijke valbeveiligingen in
diverse uitvoeringen.
Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties B.V.
Transportweg 40
2421 LS NIEUWKOOP
Tel.:
+31 (0172) 52 10 21
Fax:
+31 (0172) 57 46 54
E-mail: info.kranenburggoi@planet.nl
Tractel Benelux BV
Tractel Benelux maakt deel uit van de Tractel
Group; een multinational die gevestigd is in 14
landen en wereldwijd vertegenwoordigd wordt
door dealers en agenten. Het bedrijf is gespecialiseerd in hijsen, heffen, intern transport, lastmetingen, tijdelijke hangbruggen, gevelonderhoudsinstallaties en persoonlijke valbeveiligingsmaterialen.
Tractel Benelux B.V.
Postbus 3221
4800 DE BREDA
Tel.:
+31 (076) 543 51 35
Fax:
+31 (076) 543 51 36
E-mail: tractel.benelux@tractel.com

P. de Nieuwe
Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau

Brancheorganisatie
Boorinfo treedt
toe tot de Conga

De heer P. de Nieuwe is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. P. de Nieuwe heeft
zich gedurende ruim veertig jaar belangeloos
en op een bezielde wijze ingezet voor de verbetering van de veiligheid in de steigerbouw en
het imago van deze sector. Het betreft onbezoldigde activiteiten, die hij heeft verricht naast zijn
dienstverband als voorman bij diverse steigermontage bedrijven.

De brancheorganisatie Boorinfo heeft zich aangesloten bij de Confederatie Gespecialiseerde
Aan-nemers (Conga), waar ook de VSB bij is
aangesloten.
Boorinfo verenigt 85 bedrijven die gezamenlijk
circa 400 werknemers in dienst hebben. Boorinfo
is een zeer actieve organisatie onder leiding van
de heer Peter Wilke. De in Boorinfo georganiseerde bedrijven houden zich bezig met alle vormen
van betonboren, zagen, frezen etc. Boorinfo steunt
zijn leden actief in hun bedrijfsvoering.
Boorinfo verleent hulp en advies aan zijn leden
op het gebied van certificering, juridische advisering, computersoftware ontwikkeling, collectieve
in- koop etc. Daarnaast is Boorinfo actief op het
gebied van sociaal economische belangenbehartiging waaronder arbeidsvoorwaardenbeleid,
veiligheid en arbeidsomstandigheden. In dit verband heeft Boorinfo stof- en kwartstofmetingsrapporten doen opstellen.

Voor een groot deel is het aan betrokkenheid van
de heer De Nieuwe toe te schrijven dat het steigerbouwvak maatschappelijk erkend is. De heer
De Nieuwe heeft daarbij het vak ontwikkeld tot
een niveau waarop de veiligheid in de steigerbouw aanzienlijk is verhoogd. Eén van zijn
speerpunten was het leggen van een basis voor
opleidingen voor de steigerbouw in Nederland.
Tot op heden houdt de heer De Nieuwe zich
bezig met het op een enthousiaste wijze overbrengen van zijn kennis en vaardigheden aan
anderen.

Boorinfo is toegetreden tot de Conga gelederen
opdat een grotere betrokkenheid wordt bereikt
op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie:
Boorinfo
Peter Wilke
T 0316 – 547 454
Conga
A.C. Blonk / R.M.M.G. van Bergen
T 030 – 603 58 54

Ook heeft de heer De Nieuwe gewerkt aan het
“Groene boekje Stalen Steigers”, waarin op een
duidelijke manier wordt beschreven op welke
wijze een steiger gebouwd kan worden.
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Vernieuwde website Skyworks
Een snelle navigatie, gebruiksvriendelijke en
overzichtelijke indeling en tal van nieuws.
Dat waren de doelstellingen voor de nieuwe
website van Skyworks. Die doelstellingen lijken
met de website www.skyworks.nl ruimschoots
te zijn behaald.
Op de website wordt een compleet overzicht
gegeven van het productenpakket van het
bedrijf, zoals steigers, doorwerksystemen, ladders
& trappen, hangbruginstallaties, valbeveiligingen, hoogwerkers en inspectie en onderhoud.
Per product worden de technische gegevens en
toepassingsmogelijkheden vermeld, terwijl ook
steeds alle aanverwante productsoorten worden
getoond.

zich tevens aanmelden voor toezending van de
digitale nieuwsbrief die het bedrijf regelmatig
uitbrengt. Verder wordt hier een compleet
archief van PDF-bestanden met informatie over
de verschillende producten geboden. De bestanden kunnen met één muisklik worden gedownload voor eigen gebruik.
Skyworks B.V.
T 010 5140050 F 010 5140055
E info@skyworks.nl
I www.skyworks.nl

Onder het menu-item ‘Vragen over...’ vindt de
websurfer per type klim- en toegangsmateriaal
de meest gestelde vragen over het gebruik, de
regelgeving en technische aspecten, inclusief bijbehorende antwoorden.
Ook aan de actualiteit van de site is veel aandacht besteed. Een overzicht van nieuws geeft
informatie over de meest recente producten en
diensten. Hier kan de bezoeker van de website

Jaston Steigerbouw neemt Hi-Reach over
Per 3 mei jl. is Hi-Reach BV overgenomen door
Jaston Steigerbouw BV. Hi-Reach behoudt haar
eigen naam en blijft actief met de verhuur en
montage van aluminium rolsteigers, hangbruginstallaties en aluminium gevelsteigers en de
verhuur van hoogwerkers.
De bedrijven verwachten met de overname hun
klanten nog beter te kunnen bedienen omdat nu
een totaalpakket aan oplossingen kan worden
geboden. De directie van Hi-Reach wordt sinds
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de overname gevormd door de heer Jansen van
Jaston Steigerbouw.
Jaston Steigerbouw
T 038 460 30 40
W www.jaston.nl

Overname Mobuco door
R&M Spreeuwenberg
R&M Spreeuwenberg heeft de aandelen van
Mobuco Steigers overgenomen.
R&M Mobuco B.V., zoals de onderneming sinds
de overname wordt genoemd, zal worden geleid
door het huidige management, onder leiding van
de heer N. (Niko) van Ruitenburg. De vestigingsplaats in Vlaardingen zal worden gehandhaafd.
Mobuco Steigers is al meer dan 40 jaar actief in
de steigerbouw, waarbij momenteel een jaaromzet van ruim 20 miljoen euro wordt gerealiseerd.
Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit grotere ondernemingen en toeleveranciers in de
olie- en gasindustrie, de chemie, de staalindustrie en infrastructuur. Eén van de specialismen van Mobuco is het ontwerpen, monteren en

demonteren van milieuconserveringsconstructies
voor bijvoorbeeld zeeweringen of bruggen.
Door de overname van R&M Mobuco door
R&M Spreeuwenberg wordt R&M Mobuco
opgenomen in de groep van Rheinhold & Mahla
bedrijven in Nederland. Strategie van Rheinhold
& Mahla is het leveren van een compleet pakket
diensten voor nieuwbouw en onderhoud van
industriële installaties. In Nederland bestaan
deze diensten momenteel uit isolatie, steigerbouw, tracing, vuurbescherming, geluidsbeheersing en asbestverwijdering.
R&M Mobuco B.V.
T. 010 445 21 00
W. www.mobuco.nl

Hünnebeck Nederland wordt
SGB Hünnebeck
Met ingang van 3 april heeft de firma
Hünnebeck Nederland haar activiteiten versterkt
voortgezet onder de naam SGB Hünnebeck.
De overname past binnen de strategie van SGB
om oplossingen aan te bieden voor het gehele
bouwproces, vanaf de fundering tot en met de
laatste afwerking. Vanuit de locatie van SGB
Hünnebeck in Klundert worden alle projecten op
het gebied van bekistingen en ondersteuningen
aangestuurd.
Met de integratie van Hünnebeck Nederland
breidt SGB haar productgroep 'bekistingen &
ondersteuningen' uit met wandbekistingen,
vloerbekistingen en specials, zoals klimbekistingen. Een nog completer assortiment van producten (ondersteuningen, bekistingen, steigers,
hoogwerkers, hefsteigers, hanginstallaties) en
diensten (berekenen en tekenen, (de-)monteren,
isoleren en conserveren) is hiermee een feit.

SGB Hünnebeck maakt samen met SGB Holland
en SGB Industrial Services deel uit van SGB
North Europe, één van de divisies van het Engelse SGB Ltd. Deze multinational is een wereldwijd opererende organisatie die bestaat uit toonaangevende steiger-, ondersteuning- en aluminium klimmateriaalleveranciers. SGB Ltd. is een
Harsco Corporation Access Services Group
onderneming. Harsco Access Services heeft een
gezamenlijke jaaromzet van $ 900 miljoen.
Binnen deze divisie zijn 4700 werknemers werkzaam verspreid over 300 vestigingen in 21 landen.
In Nederland wordt de verhuur, verkoop en
montage van bekistingen en ondersteuningen
vanaf 3 april verzorgd vanuit SGB Hünnebeck te
Klundert.
SGB Hünnebeck
T. 0492 598 698
W. www.sgbhunnebeck.nl
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Skyworks verhuist vestiging
Rotterdam Noord
Om nog meer in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar moderne en betaalbare klimoplossingen is de Skywork-vestiging RotterdamNoord met ingang van 3 juli verhuisd naar
Berkel en Rodenrijs. Vanuit het nieuwe pand
levert de vestiging ladders, trappen, steigers,
hangbruginstallaties, valbeveiligingen en hoogwerkers.

De nieuwe adresgegevens zijn:
Skyworks Rotterdam-Noord
Industrieweg 5a
2651 BC Berkel en Rodenrijs
(Industrieterrein Rodenrijs)
De ongewijzigde contactgegevens zijn:
Telefoon: 010 - 422 25 77
Fax: 010 - 422 23 16
E-mail: rdamnoord@skyworks.nl

Post Steigers: meerwaarde
VSB-lidmaatschap
Iets meer dan 30 jaar geleden -nog voordat de
VSB bestond- startten de drie broers Post hun
bedrijf Post Steigers. Het bedrijf, dat 25 jaar
geleden aan de wieg stond bij de oprichting van
de VSB, is sinds kort weer lid van de vereniging.
Inmiddels heeft het bedrijf zo'n 50 personeelsleden, waaronder een volgende generatie Post.
Veranderingen heeft Cor Post in de afgelopen
drie decennia volop meegemaakt. "Dertig jaar
geleden konden zaken worden geregeld met een
blocnote, waar je dan ook nog eens een jaar mee
deed. Tegenwoordig verbruik je -door de enorme
hoeveelheid regelgeving- minstens 1000 kg
papier per jaar.”De opmerking is kenmerkend
voor de enorme toename in regelgeving waar
Post mee te maken heeft. Voor de bedrijfsvoering
is de overmaat aan regelgeving een ramp.
Toch zijn er ook positieve gevolgen.
Post: “De arbeidsomstandigheden voor monteurs
zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Die verbetering is mede te danken aan de wetgeving op
dit gebied.”
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Over het VSB-lidmaatschap is Post buitengewoon positief.“Het lidmaatschap van de VSB
heeft een duidelijke meerwaarde. Het feit dat
je lid bent van een collectief dat zichzelf eisen
ten aanzien van kwaliteit en veiligheid oplegt,
wordt algemeen als zeer positief ervaren.
En omdat je lid bent van een groter geheel,
heeft dat ook een positieve uitstraling op het
eigen bedrijf en de manier waarop men naar het
bedrijf kijkt. Daarnaast is binnen de VSB een
groot aantal commissies actief. Van de kennis en
ervaring profiteer je als VSB-lid. Een absolute
meerwaarde!”
Als laatste nieuwtje weet Cor Post nog te melden
dat het bedrijf binnenkort gaat verhuizen.
Het huidige onderkomen aan de Polderweg in
Schiedam gaat plaatsmaken voor nieuwbouw
met 3000 m2 bedrijfshal, 1000 m2 kantoor en
werkplaats en 8000 m2 verhard terrein.
We houden u op de hoogte.

LSB Groep boekt betere resultaten
met Profitmanager
LSB Groep is in zee gegaan met EyeTee Information Technology bv, leverancier van het softwarepakket Profitmanager met unieke oplossingen voor de steiger- en isolatiebranche.
Binnen dit pakket staat het project centraal.
De belangrijkste activiteiten binnen een project
worden vastgelegd en bewaakt. Daarnaast beschikt Profitmanager ook over de mogelijkheid
om op regiebasis werkzaamheden uit te voeren.
Doordat het project centraal staat, is het mogelijk
om een helder en duidelijk inzicht te krijgen
in de projectresultaten. Daarnaast beschikt
Profitmanager over een calculatiemethodiek die
de maatstaven van zowel de steiger- als isolatiebranche hanteert, zaken als ‘BTW verlegd’ en
‘urenlijsten’ zijn standaard-onderdelen van het
pakket. Daarnaast werkt EyeTee Information
Technology bv met een vaste prijs, zodat vooraf
de kosten bekend zijn.

Rein van der Meer overleden
Op 9 mei is Rein van der Meer overleden.
Rein was tot 1 april jongstleden directeur
van Hünnebeck Nederland b.v.
Rein was nauw betrokken bij de sectie
betonbekistingen. Als lid van het eerste
uur nam hij onder meer actief deel aan de
Technische Commissie van de sectie.
We herinneren Rein als een betrokken
persoon met een groot
relativeringsvermogen en een
aanstekelijk gevoel voor humor.
Wij wensen zijn vrouw Margareth,
zijn kinderen Frank en Ingrid en
verdere familie en vrienden veel sterkte om dit
enorme verlies te dragen.
Bestuur en leden Vereniging Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven

LSB Groep werkt inmiddels een aantal jaren met
tevredenheid met Profitmanager. Het pakket
brengt structuur aan en ondersteunt het bedrijf
op meerdere fronten in het dagelijkse arbeidsproces.
Limburgs Steigerbouwbedrijf B.V.
T 046 474 24 10
W www.lsb-groep.com

Algemene
ledenvergadering
Tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leden gepresenteerd.
De resulaten mogen positief worden genoemd.
Desalniettemin wordt het als uitdaging gezien om
de dienstverlening naar leden verder te verbeteren. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Tijdens de vergadering werd verder besloten om
per 1 januari 2007 een Landelijk Samenwerkingsverband op te richten, waarmee de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL2) verder wordt ingevuld.
Elders in deze Hoog en Breed leest u hierover
meer in het kader van opleidingen. Het initiatief
sluit aan op de uitgangspunten van de Waarborgregeling VSB.
Ook over de Waarborgregeling besloot de ledenvergadering; met een nieuwe Waarborgregelingsronde wordt een start gemaakt met de periodieke
toetsing van de gehanteerde procedures ten aanzien van kwaliteitsborging bij lidbedrijven van de
VSB. De periodieke toetsing maakt eens te meer
duidelijk dat de VSB Waarborgregeling een ‘levende’ regeling is die klanten, opdrachtgevers en
overheidsinstantie de zekerheid geeft dat een
VSB-bedrijf in staat is om veilig te werken en
kwaliteit te leveren. In de komende uitgaven van
Hoog en Breed kunt u hierover meer lezen.
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SGB Hünnebeck betrokken bij Project
Spuimarkt
SGB Hünnebeck is actief betrokken
bij het Project Spuimarkt te Den
Haag. Het project omvat de herontwikkeling en nieuwbouw van winkels,
warenhuizen, woningen, bioscopen
en horecagelegenheden.
Spuimarkt ligt in het centrum van
Den Haag tussen de Grote Marktstraat en de nieuwe kerk. Het souterrain zal toegang gaan geven tot een
nieuw (ondergronds) tramstation en
een parkeergarage. Bezoekers krijgen
direct toegang tot warenhuizen en het
nieuwe entertainment centrum.
Voor het realiseren van dit project
wordt er van verschillende producten
van SGB Hünnebeck gebruik
gemaakt:
• 2275 m2 MANTO voor de betonnen
wanden van het souterrain,
• 2000 m2 MANTO voor overige betonnen wanden, 6 kolommen H20, 155 m2 CS 240 L klimsteiger, 15 stuks hefvlonders, 6250 m2 H20 balken met MODEX steiger.
De wanden en kolommen zijn allemaal in het
werk gestort. De vloeren worden gedeeltelijk
gemaakt van prefab vloerelementen en balken.
Bovenop het gebouw komt een staalconstructie.
Omdat de locatie van de bouwplaats in het centrum van Den Haag ligt en daardoor de bereikbaarheid met een vrachtwagen moeilijk is, is het
project opgesplitst in 3 fasen. Het totale project
zal 23 maanden duren.

Anti-inbraak brandtr
Altrex introduceert een creatieve innovatie op
het gebied van brandtrappen: de anti-inbraak
brandtrap. Deze nieuwe trap is speciaal ontwikkeld om inbraak tegen te gaan. De trap hangt
altijd horizontaal langs het gebouw. Dit zorgt
er niet alleen voor dat de trap niet van onderaf
bereikbaar is, maar garandeert ook een vrije doorgang onder de trap. Met deze trap kunnen ongewenste bezoekers dus niet zomaar het gebouw
betreden. In geval van nood kan de trap met een
lichte handdruk in bedrijf worden gesteld.
De specialisten van de afdeling Customer
Solutions van Altrex ontwikkelen dagelijks klimoplossingen op maat zoals brandtrappen en
kooiladders. Alle trappen worden conform het
bouwbesluit uitgevoerd en worden door preven-
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5 meter steigerlengte in één keer
Aluminium Produkten Wormer B.V. (APW Noord
en Zuid) een steiger.
Er werd gezocht naar een snelle en makkelijke
oplossing om de balkons van een gebouw in één
keer te renoveren, zonder de hele gevel in de
steigers te hoeven zetten. Na overleg met APW
Noord en Zuid werd besloten een rolsteiger te
ontwikkelen met platforms van 5 meter lengte.
Om de stevigheid te garanderen, werden daarbij
speciale schoren gemaakt om de platforms te
ondersteunen.
Inmiddels is dit project naar ieders tevredenheid
afgerond. Het is overigens niet de eerste keer dat
APW dit soort speciale aanvragen binnenkrijgt,
het komt zelfs geregeld voor. De special afdeling
neemt die uitdaging graag aan en gaat altijd op
zoek naar de beste oplossing voor het specifieke
probleem.
In één keer lekker doorwerken op een 5 meter
lang platform, dat was de wens van Dasatrex
Steiger Projects en de aannemers die er mee
moesten werken. Speciaal hiervoor ontwikkelde

Aluminium Produkten Wormer B.V.
T. 075 640 35 63
W. www.apw.nl

ap van Altrex
tiemedewerkers van de brandweer getoetst.
Deze brandtrappen en kooiladders zijn niet
alleen geschikt voor gebruik langs gebouwen,
ze lenen zich ook perfect voor gebruik in magazijnen of soortgelijke omstandigheden waar
de doorgang niet geblokkeerd mag worden.
De basis voor deze trappen is de grote ervaring
die Altrex heeft met aluminium maatwerkproducten. De specialisten van Altrex adviseren
organisaties persoonlijk over de optimale veilige
klimoplossingen.
Voor meer informatie:
Altrex B. V.
T. 038 455 7700
F. 038 455 7711
W. www.altrex.nl
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Compacte rupshoogwerker van Custers
Custers Hydraulica BV te Venray, dat reeds enige
tijd de Italiaanse truckhoogwerker-fabrikant
CTE vertegenwoordigt, heeft in samenwerking
met CTE een compacte rupshoogwerker ontwikkeld. De CTE® Spider 135 is een geavanceerde
rupshoogwerker, speciaal voor activiteiten binnen en buiten, daar waar de (toegangs)ruimte
beperkt is. De combinatie is ontworpen voor
veiligheid, duurzaamheid en comfort.
De knikarm/telescoophoogwerker heeft een
maximale werkhoogte van 13,5 m, een maximale
vlucht van 7m en is toch slechts 78 cm breed.
De transporthoogte is 1,99 m, terwijl de transportlengte slechts 3,76 m is. De speciale con-

structie van de bomen maakt het mogelijk in
rechte lijn langs een wand omhoog/omlaag te
werken.
Standaard wordt de Spider aangedreven door
zowel een 230V-aansluiting als een benzinemotor zodat op alle plaatsen en zonder overlast
met de hoogwerker kan worden gewerkt.
Alle bewegingen van de hoogwerker en het
onderstel zijn zowel op 230V als met de verbrandingsmotor te bedienen. Tot 13,3 m werkhoogte kan met 120 kg (1 man + materiaal) in
de korf omhoog worden gewerkt en tot 12,1 m
werkhoogte zelfs met 200 kg (2 man + materiaal). Dit is door middel van een schakelaar in
de korf makkelijk te kiezen.
Voor de CTE Spider 135 is een aantal opties beschikbaar, zoals een
water/luchtleiding naar de korf,
een 24 V-werklamp in de korf,
grotere korf (1,3 x 0,7 x 1,1 m),
elektro-hydraulische besturing,
hogere non-marking rupsbanden
en/of tot ±100cm in breedte hydraulisch verstelbaar onderstel.
Naast levering van de rupshoogwerker kan Custers Hydraulica BV ook
het onderhoud en de jaarlijkse verplichte keuring op locatie verzorgen.
Voor meer info:
Custers Hydraulica
T. 0478 – 553 000
F. 0478 – 553 010.
I. www.custers.nl
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Aluminium Tube-Lock® System en
trappentoren van Van Thiel
Van Thiel United heeft twee nieuwe producten
op de markt gebracht: het aluminium TubeLock® System en de trappentoren die zowel in
staal als aluminium leverbaar is.

trappen precies op de juiste hoogte uit. De 60 cm
brede traptreden zijn van aluminium, maar de
trappentoren is leverbaar in zowel aluminium als
in staal.

Naast het stalen Tube-Lock® Concept is er nu
de aluminium variant, het onderhoudsvrije TubeLock® system. Groot voordeel hiervan is, zeker
gezien de diefstalgevoeligheid van aluminium,
dat veel minder materiaal nodig is en dat de
kans op diefstal aanzienlijk afneemt. Bijkomend
voordeel van aluminium is dat het veel lichter is
dan staal.

Naast uitbreiding van het productenprogramma,
breidt Van Thiel ook het aantal diensten uit.
Zo behoort het berekenen en tekenen van steigers tot de mogelijkheden. Maar ook nieuwe
ontwikkelingen als het klantspecifiek merken en
het recyclen van de materialen van de klant.
In het kenniscentrum kunnen klanten informatie
inwinnen over bijvoorbeeld de nieuwe steigerrichtlijnen en er zijn diverse scholingsmogelijkheden.

Daarnaast brengt van Thiel United de trappentoren op de markt, die nu al voldoet aan de
modernste eisen en richtlijnen die nog dit jaar
van kracht worden. Een verdiepingsvloer is 2.00
of 2.90 meter en de trappentorens komen door
gebruik te maken van 1.00 meter en 1.45 meter

Van Thiel United bv
T. 0492 - 46 90 60
W. www.thiel.nl
E. sales@thiel.nl
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Houtrot in steigerdelen
Houtrot in steigerdelen ontstaat door vocht en verstikking. Om houtrot te voorkomen, mogen steigerdelen daarom nooit voor een ander doel gebruikt
worden dan voor gebruik in een steigerconstructie.
Grote overlappingen van delen waar vocht tussen
kan blijven staan, moeten worden voorkomen.
Het hout moet kunnen blijven ademen.
Worden delen wel gebruikt voor loopplanken op
de grond of voor het opslaan van pallets stenen, dan
moeten deze daarom een duidelijk zichtbaar merkteken krijgen zodat deze niet meer op een steiger
gebruikt worden.
Een deel wat op de grond ligt, neemt vocht op en
kan dit vocht niet kwijt waardoor houtrot ontstaat.
Delen met een begin van houtrot zijn verzwakt en
daardoor gevaarlijk. Het is niet voor niets dat in de
Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 9923 Houten
Steigerdelen punt 6.4 is vastgelegd dat Steiger-delen
geleverd onder het KOMO certificaat alleen gebruikt

mogen worden als steigerdeel
in een steigerconstructie. Dit geldt echter niet
alleen voor de gecertificeerde delen maar is ook
van toepassing op delen zonder dit certificaat
zoals deze op dit moment nog volop worden
gebruikt.
Een goede verzorging van de delen zal de
gebruiksduur aanmerkelijk verlengen.
Koninklijke Jongeneel BV
A. Wallenburg
T. 030 234 62 23
W. www.jongeneel.nl

Stern - gekramde
steigerdelen van
Jongeneel
Een steigerdeel is een product waar mensen
veilig op moeten kunnen lopen en werken.
Het is dan ook zaak om de kwaliteit van de
delen goed te beoordelen. Daarbij is de dikte
van het hout slechts ten dele bepalend voor de
sterkte van een deel. Belangrijker is de structuur
van het hout. Hout uit bijvoorbeeld Polen,
Wit Rusland of Oekraïne is vaak grofnervig en
heeft veel reactiehout. De plaats en afmeting van
de knoesten spelen ook een belangrijke rol.
Ter bescherming van het inscheuren van de koppen, kunnen deze het beste op het platte vlak
worden voorzien van kramplaten. Een scheur op
de kop stopt dan meestal bij de kramplaat.
Indien nieuwe delen worden geleverd, moeten
de kramplaten zodanig in het hout geperst zijn,
dat de randen van de platen gelijk liggen met het
oppervlak van het hout. Liggen de kramplaten
op het hout, dan bestaat de kans dat de kramplaten bij het drogen van de vers gezaagde delen
meer omhoog komen. Schuiven deze delen bijvoorbeeld met stapelen over elkaar, dan kunnen
de platen aan elkaar vasthaken waardoor deze
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uit het hout getrokken worden. Goed gekramde
delen gaan dan ook langer mee, zeker zeker ten
opzichte van gebekt en gebande delen.
Niet-loshangende banden voorkomen bovendien dat de handen kunnen worden opengehaald aan scherpe banden of draadnagels.
Jongeneel is de enige leverancier van steigerdelen in Nederland, die gekramde delen van een
eigen merknaam voorziet Dit wordt bereikt door
in de kramplaten de merknaam Stern te vermelden. Een exclusief product van Jongeneel en als

zodanig blijvend herkenbaar. Ieder deel dat
Jongeneel levert is visueel beoordeeld op geschiktheid voor gebruik in een steigerconstructie.
De uitval die door sortering ontstaat, wordt door
Jongeneel gebruikt geschikt voor bijvoorbeeld
verloren bekistingen. Ook worden deze delen
verkocht aan de verpakkingsindustrie. Wie wil
weten hoe deze sorteringen plaatsvinden, kan
hiervoor een afspraak maken met Jongeneel

Veel nieuws van Argos
Argos Packaging Systems is voor veel VSB-leden
een goede bekende. Recent meldde het bedrijf
een aantal nieuwe ontwikkelingen.

modern opgezet kantoor. Het nieuwe pand
bevindt zich op bedrijventerrein ‘Honsel Zuid’
waar Argos reeds was gevestigd.

Om aan de groeiende vraag tegemoet te blijven
komen, heeft Argos het verkoopteam uitgebreid.
Naast Sander Hegie bestaat het verkoopteam nu
uit Angela Tetteroo, Hans Hogervorst en
Ronald de Graaf, die Noord-Brabant, Zeeland en
Limburg bedient.

Tenslotte onderging ook het leveringspakket een
uitbreiding. Nieuw in het pakket zijn onder meer
staalband, handschoenen, diverse gereedschappen en gereedschaphouders alsmede reclamedoeken. Met de uitbreiding mag Argos met recht
totaalleverancier voor de steigerbouwer worden
genoemd.

Daarnaast betrok Argos Packaging Systems B.V.
een gloednieuw pand aan de Stationsweg 35 te
Honselersdijk. Het pand voldoet aan alle ARBO
technische eisen, maar ook is rekening gehouden
met de eisen die de BRC/IOP aan een verpakkingsgroothandel stelt. Het nieuwe pand heeft
een magazijn van 3.000 m2 en een ruim en

Argos Packaging Systems B.V.
Stationsweg 35
Postbus 5, 2675 ZG Honselersdijk
T. 0174 630011
F. 0174 630634
E. info@argos.nu
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APW nieuw
VSB-lid

VSBledenlijst

C.G.M. Steigerbouw BV
HERKENBOSCH
+31 (0)475 53 46 60
www.cgm-steigerbouw.nl

Tijdens de meest recente
Algemene Ledenvergadering is
APW toegetreden tot de VSB.
Directeur Jeroen van den Heuvel
ontving van voorzitter Rien
Korstanje het VSB-lidmaatschap
uitgereikt.

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.

Cleton Maintenance BV
KLAZIENAVEEN
+31 (0)591 39 06 90
www.cleton.com

Aluminium Produkten Wormer
BV (APW) levert al meer dan
10 jaar klimmateriaal in Nederland en ver daarbuiten.
Het bedrijf is sinds 1994 actief in
de steigerwereld, onder meer
met het populaire ‘Euro Easy
click systeem’ en het gepatenteerde ‘HT systeem’. Een jaar
na haar oprichting ontgroeide de
jonge onderneming de startlocatie en verhuisde naar de Veerdijk
te Wormer, waar het zich tot
2001 heeft gevestigd. Halverwege
dat jaar verhuisde APW naar een
ander pand op de Veerdijk omdat
de vorige locatie te klein werd.
In augustus 2003 is de naam veranderd in Aluminium Produkten
Wormer B.V.Voor het heden en
de toekomst zal APW zich meer
en meer op de buitenlandse
markt richten.
APW heeft een dealernetwerk
door heel Nederland en België
met alleen al in Nederland meer
dan 50 dealers.
APW
Veerdijk 28 b/c, 1531 MS Wormer
T. 075-640 35 63
F. 075-640 34 98
E. info@apw.nl
I. www.apw.nl
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A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl
Aerial Work Platforms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl
Allift Nederland BV
HEESCH
+31 (0)412 47 47 19
www.allift.com
Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl
Aluminium Produkten
Wormer B.V.
WORMER
+31 (0)75 640 35 63
www.apw.nl
Borga-Bijstede B.V.
NUNSPEET
+31 (0)341 26 01 78
www.borga-bijstede.nl

Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.nl
Degraform Bekistingen en
Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52
www.degraform.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 Equipment BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00
www.doornbosverhuur.nl
Drentse Stalen Steigers BV
HOOGEVEEN
+31 (0)528 27 54 00
www.drentse-stalen-steigers.nl

Dutch Steigers BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 630 41 00
www.dutchsteigers.nl

Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (0)55 360 26 02
www.instant-apeldoorn.nl

R&M Mobuco BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 445 21 00
www.mobuco.nl

Euro Scaffold BV
WEESP
+31 (0)294 46 09 00
www.euroscaffold.nl

Jaston Steigerbouw BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.jaston.nl

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

Gjaltema Verhuur BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema-gmb.nl

Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties B.V.
NIEUWKOOP
+31 (0)172 58 68 00

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

Layher BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 58 68 00
www.layher.nl

HAVICO BV
ROTSELAAR (België)
+32 164 48 373
www.havico.be

Limburgs Steigerbouwbedrijf BV
GELEEN
+31 (0)46 474 24 10
www.lsb-groep.com

Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.alimakhek.com
Hi-Reach BV
NUNSPEET
+31 (0)341 27 44 27
www.hi-reach.nl
B.V. Bouw Mechanisatie
C. de Hon
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl
SGB Hünnebeck BV
KLUNDERT
+31 (0)168 38 74 40
www.hunnebeck.nl

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
+31 (0) 183 56 98 88
www.noe.nl
Peinemann
Hoogwerksystemen BV
HOOGVLIET ROTTERDAM
+31 (0)10 295 50 00
www.peinemann.nl
PERI BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 547 91 00
www.peri.nl

Manntech Gevelinstallaties BV
ZEVENBERGEN
+31 (0) 168 38 95 10
www.manntech.org

Post Steigers Schiedam
(PSS) BV
Schiedam
+31 (0)10 437 12 77
www.poststeigers.nl

Matemco Hulpconstructies
BV
EDE GLD
+31 (0)318 69 61 33
www.matemco.nl

Reco Handelsonderneming
BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 9120
www.reco-nl.com

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

Rojo Steigerbouw BV
DELFT
+31 (0)15 251 24 24
www.rojo.nl

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

Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 38 66 38
www.safe-bekisting.nl
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Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
www.scafom.com
Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 5140050
www.skyworks.nl
Steigerbouwbedrijf Son
Nederland BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 549 80 00
www.sonsteigerbouw.nl
R&M Spreeuwenberg
Steigerbouw BV
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 02
www.spreeuwenberg.nl
SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696
www.sgbholland.nl
De Steigerspecialist BV
BREDA
+31 (0)76 565 64 66
www.steigerspecialist.nl
Van Thiel United BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 469060
www.thiel.nl
Tractel Benelux B.V.
Breda
+31 (0)76 543 51 35
www.tractel.com
Travhydro Nederland BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 11 00
www.travhydro.nl
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VSB-DONATEURS
De VSB kent een uitgebreid
programma van verenigingsactiviteiten waar leden elkaar treffen.Voor (toe)leveranciers in de
VSB-branche is direct contact
met de VSB en de leden op
branche-niveau van belang.
Daarom bestaat voor die bedrijven de mogelijkheid om met de
VSB het donateurschap aan te
gaan om zo indirect betroken te
zijn bij de verenigingsactiviteiten. De donateurs van VSB zijn:
Argos Packaging Systems B.V.
HONSELERSDIJK
+31 (0)174 63 84 11
www.argos.nu
Bouwradius Training en Advies
ZOETERMEER
+31 (0)79 368 58 35
www.bouwradius.nl
Houtgroep Van Drimmelen B.V.
ZWIJNDRECHT
+31 (0)78 610 72 07
www.vandrimmelen.nl
Koninklijke Jongeneel B.V.
UTRECHT
+31 (0)30 234 62 23
www.jongeneel.nl
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 50 91 11
www.raaymakers.nl

Verzoeken tot aanmelding
(info@vsb-online.nl) worden
beoordeeld volgens de Statuten
van de VSB en de Voorwaarden
voor donateurschap, namens
de ledenvergadering van de VSB.

Colofon
Hoog & Breed is een uitgave
van de Vereniging van Steiger-,
Hoog-werk- 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
Ing. P.J.H.M. Hecker
mevr. D. M. van Papendrecht
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