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Welkom bij
de VSB op de 
Bouwbeurs

Welkom op de Internationale Bouwbeurs 
2007 en welkom bij de VSB! Ook deze editie 
van de Bouwbeurs belooft weer veel moois. 
De VSB draagt daar behoorlijk aan bij. 
Hoogtepunten in de week van de BouwBeurs 
zijn ongetwijfeld het VSB-symposium en de 
VSB-Steigerbouwwedstrijden op 8 februari. 

Daarbij mogen de sponsors van VSB-acti-
viteiten Koninklijke Jongeneel, Henny Van 
Ommeren, SSPB Dordrecht, Bouwradius, 
Haveman Edelmetaal en Alumetaal en Komo 
Klimkeuruiteraard niet onvermeld blijven.      
Ik nodig u van harte uit om bij deze twee 
evenementen aanwezig te zijn.

Daarnaast verwachten we u natuurlijk tij-
dens ons Happy Hour dat op dezelfde dag 
vanaf 17.30 op de VSB-stand (hal 7, C.108) 
wordt gehouden. En vergeet vooral niet de 
stands van VSB-leden te bezoeken.           
Deze Hoog & Breed geeft u alvast een voor-
proefje van de noviteiten die u mag verwach-
ten. Een handige looproute helpt u daarbij.

Tot ziens op de BouwBeurs! 

Ruud Stiekema, Voorzitter VSB

Algemene informatie 
Bouwbeurs 2007
Openingstijden:
Maandag 5 t/m zaterdag 10 februari 2007
Dagelijks van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.30 uur tot 16.00 uur

Collectieve VSB-stand:  
Hal 7, C.108

VSB-symposium:
8 februari 2007 
Aanvang: 08.30 uur
Irenezaal, Jaarbeurs

VSB- persinformatie-bijeenkomst:  
8 februari 2007  aanvang: 13.00 uur
Irenefoyer, Jaarbeurs

VSB Steigerbouwwedstrijden:
8 februari 2007 Aanvang: 08.30 uur
Buitenexpositieterrein tussen hallen 
7 en 11/12

Happy Hour 8 februari 2007: 
Aanvang: 17.30 uur - 19.00 uur 
(voor genodigden van VSB en leden) 
VSB-stand Hal 7, C.108

VSB-deelnemers:
Alimak Hek
Altrex
APW
Borga Bijstede

Nieuws, beursoverzicht VSB en de leden, evenementen, 
bedrijfsinformatie en méér van de Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

Inhoudsopgave   
3 VSB-symposium
 Veilig werken op hoogte

4 Regionaal Samenwerkings-
 verband van start

4 Handboek Richtlijn Steigers
 op VSB-stand

5 VSB-stand

11 Steigerbouwwedstrijd

februari 2007
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Sponsor VSB-symposium

Koninklijke Jongeneel: 
Betrokken, betrouwbaar en 
bekwaam

2

Koninklijke Jongeneel is binnen VSB-
kringen een vertrouwde naam; een partner 
die via het donateurschap en de sponsor-
ing tijdens de Bouwbeurs uitdrukking geeft 
aan de betrokkenheid bij de vereniging. 
“Kwaliteit en veiligheid, de speerpunten 
van de VSB, staan ook bij Jongeneel hoog 
in het vaandel”, aldus Henk Schuurke, 
commercieel manager van Jongeneel, in 
een gesprek over de relatie tussen VSB  
en Koninklijke Jongeneel.

Frappante overeen-
komsten

De overeenkomsten tussen de VSB- en 
Jongeneel-filosofie zijn frappant. Naast 
kwaliteit en veiligheid nemen ook hier training 
en opleiding een prominente plaats in.          
Henk Schuurke: “Via onze Jongeneel Academy 
worden onze medewerkers continu kennis en 
vaardigheden bijgebracht. En daarnaast wor-
den onze mensen in de vestigingen natuurlijk 
voortdurend begeleid, getraind en waar nodig 
bijgeschoold. Op die manier weten onze 
opdrachtgevers zich altijd verzekerd van een 
deskundige partner.”

                                   
Koninklijke Jongeneel

Met 40 vestigingen, een uitstekende 
landelijke dekking en een veelzijdig en veel-
omvattend assortiment, is Koninklijke Jonge-
neel een klinkende naam in de bouwsector.      
Het bedrijf, onderdeel van Deli Universal, is  
gegroepeerd rondom vier productgroepen: 
naaldhout, plaatmateriaal, hardhout en af- 
bouwmaterialen. Iedere productgroep wordt 
daarbij landelijk ondersteund door product-
specialisten die op alle marktsegmenten zijn 
ingespeeld.  

Voor VSB-leden zijn met name de steiger-
delen en betonbaddingen van belang. Net als 
andere Jongeneel-producten kenmerken deze 
zich door een hoog kwaliteitsniveau.            

Zo heeft Jongeneel de productie van steiger-
delen volledig in eigen beheer en wordt voor 
de productie gebruik gemaakt van hoogwaar-
dig, fijnnervig hout uit Zuid-Duitsland.          
Elk steigerdeel wordt bovendien visueel beoor-
deeld op basis van strenge kwaliteitseisen.            
De STERN® Steigerdelen zijn afgewerkt met 
kramplaten, waarvoor Jongeneel samenwerkt 
met een bedrijf uit Schijndel dat zich volledig 
op deze activiteit heeft toegelegd. 

Inspelen en 
vooruitlopen op 
ontwikkelingen

Koninklijke Jongeneel tracht zoveel moge- 
lijk vooruit te lopen op ontwikkelingen in de 
markt. “De samenwerking met de VSB  is daar 
een goed voorbeeld van”, aldus  Henk Schuur-
ke. “Via dergelijke contacten ontstaat een nog 

nauwer contact met klanten, waardoor snel 
kan worden ingespeeld op klantwensen, of 
waar mogelijk hierop vooruit kan worden gelo-
pen.” De resultaten hiervan zijn binnen het 
bedrijf duidelijk herkenbaar. “Opdrachtgevers 
zijn steeds vaker op zoek naar een partner die 
een deel van hun werk-zaamheden en de daar-
mee samenhangende zorgen kan overnemen. 
Jongeneel volgt die trend nauwlettend én 
speelt daarop in. We willen optimaal onze  
kennis inbrengen in het  bouwproces.             
Onze eigen productiefaciliteiten voor machi-
nale bewerkingen, het leveren van op maat  
gemaakte producten en  het gegrond aan-
leveren van producten zijn activiteiten die het 
proces in de bouwketen versnellen en efficiën- 
ter maken. Bovendien houdt Jongeneel      
centraal een zeer stevige voorraadpositie in 
steigerdelen als ook betonbaddingen, waar-
door we uiterst snel kunnen leveren.  
Opdrachtgevers stellen dat op prijs omdat   
ook hun flexibiliteit daardoor verbetert.  

Koninklijke Jongeneel
T. 030 - 234 63 47
E. info@jongeneel.nl  W. www.jongeneel.nl
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Veilig werken op hoogte - onder dat 
motto geeft de VSB gestalte aan talloze 
activiteiten. Een inmiddels traditionele 
activiteit is het VSB-symposium tijdens de 
Bouwbeurs. Op donderdag 8 februari heet 
de VSB u van harte welkom in de Irene-
zaal van de Jaarbeurs. In een aantal uren 
tijd wordt u volledig geïnformeerd over de 
gevolgen van de nieuwe Arbowet voor het 
veilig werken op hoogte. De presentatie is 
in handen van Wouke van Scherrenburg.

Het VSB-symposium is bij uitstek bedoeld 
voor opdrachtgevers, aannemers, brancheor-
ganisaties, overheden, de arbeidsinspectie, 
opleidingscentra en anderen die geïnteres-
seerd zijn in of betrokken bij de steiger-, hoog-
werk- en betonbekistingbranche. Diverse 
sprekers gaan in op de materie waarmee de 
branche dagelijks te maken heeft: het veilig 
werken op hoogte. Wat houdt de nieuwe 
Arbowet in en wat zijn de consequenties voor 
de werkvloer? Wat is de betekenis voor de ver-
scheidene beroepsgroepen, zoals de schilder, 
de glazenwasser, de metselaar, de aannemer, 
het onderhoudsbedrijf, het bouwbedrijf of de 
installateur? Hoe wordt er mee omgegaan 
door opdrachtgevers in de bouw en de in-    
dustrie? Hoe zal de overheid te werk gaan     
bij  de handhaving ervan? Deze en andere  
vragen zullen tijdens het symposium worden 
beantwoord. 

Sprekers tijdens het VSB-symposium zijn 
de heren J.R. Boer van de Arbeidsinspectie,  
J.J.H. Koning van werkgeversorganisatie    
VNO-NCW, L. van Dam, voorzitter van Profion, 
C. van Vliet van Arbouw, E.J.C. Hillen van de 
SSVV en P. van Ieperen van Van Ieperen B.V.

Het VSB-symposium wordt mede mogelijk ge-
maakt door Koninklijke Jongeneel B.V.

Programma VSB symposium

08.30 uur 
Ontvangst in de Foyer van de Irenezaal, 
Jaarbeurs Utrecht

09.15 uur  
Opening
Wouke van Scherrenburg

09.20 uur  
Te gast bij de VSB: Welkom door de voorzitter 
van de VSB De heer H.R.M. Stiekema

09.30 uur  
De Arbowet per 1 januari 2007. 
Versoepeling of aanscherping?                       
In deze inleiding gaat de heer J.R. Boer       
(Arbeidsinspectie) in op de verandering van de 
Arbowet per 1 januari 2007. De Arbocatalogus 
wordt de nieuwe leidraad voor de bedrijven, de 
Arbobrochure is de basis voor de handhaving. 
Beleidsregels verdwijnen, wet- en regelgeving 
verandert. Gaan we nu minder veilig werken? 
Wordt er losser gehandhaafd? Met deze in-
troductie van de Arbobrochure wordt duidelijk   
wat de plannen zijn.

10.00 uur  
Veilig werken op hoogte: de ondernemer 
is aan zet! 
De werkgeversorganisaties zijn jarenlang pleit-
bezorger geweest voor het doen afnemen van 
de administratieve lastendruk. Ook voor het 
werken op hoogte, was elk bedrijf gebonden 
aan het nauwgezet volgen van soms tegenstrij-
dige en complexe regels. Betekent de nieuwe 
Arbowet inderdaad díe vereenvoudiging die 
werd nagestreefd? Kunnen ondernemers zich 
nu gaan toeleggen op hun werk? Wordt het 
werken op de steiger, de ladder en de hoog-
werker nu vergemakkelijkt? De heer J.J.H. 
Koning van werkgeversorganisatie VNO-NCW 
schetst de te verwachten praktijk.

10.30 uur  
Veiliger onderhoud dankzij de Arbowet?        
De heer L. van Dam (DSM) gaat als voorzitter 
van Profion in op de betekenis van de Arbowet 
op het veiliger werken bij industrieel onder-
houd. Wat zijn daarbij de trends, verschuivin-
gen en welke aandacht- en verbeterpunten 
voor de onderhoudsbedrijven zijn er? Wat kun-
nen civiele bouwers betekenen in het redu-
ceren van het aantal ongevallen? Dit tegen de 
achtergrond van het gebruik van bijvoorbeeld 
steigers, hoogwerkers of hefsteigers.

11.00 uur  
Pauze

11.30 uur 
De bal ligt op het bord van de (af)bouw
De schilder, de metselaar, de aannemer, het 
bouwbedrijf, de toeleveranciers, werkgevers en 
werknemers mogen het zeggen. De Arbocata-
logi komen tot stand in goed overleg tussen 
alle belanghebbende partijen, met als basis de 
Europese wet- en regelgeving. Dreigt er een 
“Poolse landdag”? Wordt veiligheid onderhan-
delbaar? De heer C. van Vliet van Arbouw gaat 
in op de weg die moet worden bewandeld en 
de rol van Arbouw.

12.00 uur 
VCA is de sleutel tot opdrachten
Met de nieuwe Arbowet, de komst van de Ar-
bocatalogi, verandert de VGM (Veiligheid, Ge-
zondheid en Milieu) Checklist Aannemers
(VCA) niet. Dit is een autonoom pakket van 
eisen waaraan de opdrachtnemer dient te vol-
doen. Voor opdrachtgevers in de industrie is 
VCA de basis waarop opdrachten onder meer 
worden gegund. Waar gaan de Arbowet en VCA 
hand in hand? Hoe waardeert de opdrachtge-
ver de inspanningen van bedrijven die aan-
toonbaar veilig werken op hoogte? Of wordt 
uitsluitend werk aanbesteed op basis van prijs.      
De heer E.J.C. Hillen geeft de visie van de 
SSVV op de nieuwe ontwikkelingen.

12.30 uur 
Het bedrijf pakt het op
Van Ieperen B.V. is een onderneming, dage-
lijks actief in de bouw. Het bedrijf  heeft met 
alle aspecten van het bouwproces te maken.   
Veilig werken op hoogte speelt eveneens 
een centrale rol. Met VCA, de nieuwe Arbo-
wet en vele andere aanvullende eisen moet            
Van Ieperen daarnaast pro actief inspelen op 
de wensen van de opdrachtgever. Hoe pakt 
een moderne ondernemer dit op? Wordt een 
bedrijf nog wegwijs in de veelheid van regels 
en voorschriften? De heer P. van Ieperen geeft 
zijn kijk op het bouwproces: van aanbesteding 
tot aan de steigerbouw, het werken met de  
ladder en het gebruiken van de hoogwerker.

13.00 uur  
Afsluiting door Wouke van Scherrenburg

Lunch

VSB symposium 

Veilig werken 
op hoogte 

‘Nieuwe 
Arbo-wet 

uit de steigers’

VSB-symposium 
‘Veilig werken op 
hoogte’
Donderdag 8 
februari 2007 
Aanvang: 08.30 uur
Irenezaal, 
Jaarbeurs Utrecht

In enkele uren 
tijd volledig 

geïnformeerd 
over de laatste 
ontwikkelingen 

bij het veilig wer- 
ken op hoogte?

Bezoek dan het 
VSB-symposium!

Aanmelden kan 
eenvoudig via 

www.vsb-online.nl



februari 07    www.vsb-online.nl4

Van monteur tot 
ingenieur

“Wie op de hoogte wil blijven van alle     
aspecten van de steigerbouw, heeft al snel   
anderhalve meter documentatie op de plank 
staan”, aldus Hans de Jong namens Komat. 
“Daar gaat het Handboek Richtlijn Steigers  
verandering in brengen. De boekenplank wordt 
vervangen door een handzaam boekwerk en 
een up-to-date website.” Het Handboek wordt 
uitgegeven als een losbladig systeem, dat 
steeds verder wordt aangevuld met informatie 
en zo continu actueel is. Tegelijkertijd met het 
handboek wordt ook de site www.richtlijnstei-
gers.nl gelanceerd. Bezoekers hebben tegen 
een geringe vergoeding via een password toe-
gang tot een enorme hoeveelheid informatie 
over stalen steigers. Abonnees op het hand-
boek hebben gratis toegang tot de site.       
Max van der Velden, namens de VSB be-
trokken bij het Handboek: “Dit jaar nog zal het 
handboek het licht zien. Daarmee zal een zeer 
brede groep worden bediend; van steigermon-
teur tot ingenieur. Voor iedereen die op een   
of andere manier te maken heeft met steiger-
bouw, zal het Handboek van grote waarde 
zijn.”

     Handboek      
Richtlijn op VSB-stand

Ieder bouwbedrijf of constructeur 
wordt er mee geconfronteerd: de enorme 
berg informatie aan documentatie, 
veiligheidsbladen, voorschriften en reken- 
regels op het gebied van stalen stei-
gers. Een niet onbelangrijk deel hiervan 
heeft haar oorsprong in de 60-er jaren.        
Vanzelfsprekend is er in de afgelopen    
50 jaar veel veranderd. Tegen die achter-
grond startten de VSB en de Kontaktgroep 
Materieel (Komat) van Bouwend Neder-
land een nieuw initiatief: het Handboek 
Richtlijn Steigers.

Indeling Handboek                            
Het Handboek Richtlijn Steigers omvat de    
volgende hoofdstukken:
1. Inleiding
2. Steigertypes, steigertoepassingen, 
            benamingen
3. Criteria complexe steigers
4. Rekentechnische aspecten
5. Tekentechnische aspecten
6. Belasten van steigervloeren
7. Verankeren
8. Ondergrond
9. Diagonalen
10. Afdichten en bekleden
11. Verticaal transport/liften
12. Standaard configuratie
13. Unit rates/hoeveelheidsbepaling
14. Persoonlijke beschermingsmiddelen     
            (p.b.m.)
15. Oplevering en inspectie
16. Toezichthouder/inspecteur
17. Functies en opleidingen
18. Nuttige adressen
19. Literatuur
20. Verwijzingen
21. Termen en definities
22. Bijlagen

Geïnteresseerd?
Op de stand van de VSB kunt u zich laten 

informeren over de ontwikkelingen rondom het 
Handboek Richtlijn Steigers. Geïnteresseerden 
kunnen op de stand ook voorinschrijven op 
een abonnement op het Handboek en de      
bijbehorende website.

Regionaal 
Samenwer-
kingsverband 
van start

Alhoewel in deze periode alles en 
iedereen zich op de Bouwbeurs concen-
treert, gaan de verenigingsactiviteiten 
en het streven naar kwaliteit, veiligheid 
en deskundigheid onverminderd door.         
Een belangrijk initiatief is het Landelijk   
Samenwerkingsverband dat momenteel  
vol op stoom ligt.

Scholing onmisbaar
Het samenwerkingsverband sluit aan op de 

uitgangspunten van de Waarborgregeling VSB, 
waarin kwaliteit, veiligheid en verantwoord 
werken expliciet worden bewaakt. “Scholing is 
daarbij onmisbaar”, aldus Arjan Jansen, voor-
zitter van de scholingscommissie van de sec-
tie steigerbedrijven. “Daarbij hoort uiteraard 
een hoogwaardige scholings- en kwalificatie-
structuur. Een structuur die aansluit op de 
wensen van de branche en de steun geniet 
van het ministerie.” De invulling van de oplei-
ding is voorbereid door een stuurgroep waarin 
zitting hebben de heren Grootenboer (SGB 
Cleton), Jansen (Jaston Steigerbouw),         
Van Avesaath (Limburgs Steiger-bouwbedrijf), 
Enterman (Rojo Steigerbouw), Van Bommel 
(SGB Holland) en Van den Heuvel        
(Rheinold & Mahla), bijgestaan door het   
SSPB regio Dordrecht, Bouwradius en het 
VSB-secretariaat.

Eind maart van start
“De statuten van het Regionale Samen-

werkingsverband zijn inmiddels gereed, terwijl 
het initiatief door de VSB-leden is geakkoor-
deerd. De weg is dus vrij voor uitvoering van 
de plannen. Vooruitlopend hierop heeft recent 
de eerste pilot succesvol plaatsgevonden; de 
tweede volgt kort daarna, waarna eind maart 
met de opleiding van start kan worden 
gegaan.”

Verwacht wordt dat het eerste jaar op 
deze manier 25-30 nieuwe steigermonteurs 
worden afgeleverd. “Dat aantal zal doorgroeien 
naar 100-150 steigermonteurs per jaar”, aldus 
Arjan Jansen, die daarmee direct de ambities 
van de vereniging duidelijk maakt. “De oplei-
ding vindt plaats als leer/werktraject, waarbij 
de theoretische vorming in een aaneengeslo-
ten periode van vier weken wordt voltooid.    
Na afronding van de opleiding beschikt de 
leerling over het VCA-certificaat én het diplo-
ma Steigerbouw A.”

Regionale uitvoering
Voor de uitvoering van de opleiding wordt 

gebruik gemaakt van diverse locaties, zodat 
cursisten regionaal worden ‘bediend’. 
Samenwerking en afstemming met andere par-
tijen, om een zo optimaal mogelijk rendement 
te realiseren, is daarbij een must. “Dat bete-
kent dan ook dat de opleiding niet alleen open 
staat voor werknemers van VSB-leden, maar 
ook voor werknemers van onderaannemers”, 
aldus Arjan Jansen. “Het resultaat is dat 
kwaliteit, veiligheid en deskundigheid binnen 
de branche op een nog hoger niveau komen.”

Happy Hour
Collega's ontmoeten, kennis uitwisselen of gewoon even 
bijpraten? Dat kan tijdens het Happy Hour van de VSB.
Uw VIP kaart ligt klaar op de stands van de VSB-leden.
Hiermee heeft u exclusief toegang tot de happening op 
donderdag 8 februari van 17.30 uur tot 19.00 uur op
de VSB-stand in Hal 7 stand C.108
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Hal 7 mag mede dankzij het grote 
aantal deelnemende VSB-leden de    
VSB-hal worden genoemd. Niet voor      
niets koos de vereniging juist deze hal 
voor presentatie van de VSB. Een bijzon-
dere presentatie in de vorm van een col-
lectieve stand, waar naast de VSB  ook 
meerdere VSB-leden acte de présence 
geven. 

De collectieve stand heeft een oppervlak 
van maar liefst 200 m². Centraal op de  stand 
bevindt zich het VSB-plein; dé centrale ont-
moetingsplaats voor iedereen die actief  of 
geïnteresseerd is in de steiger-, hoogwerk-  
en betonbekistingsbranche. 

VSB-stand - 
kloppend hart op de 
Bouwbeurs

Hal 7, stand C 108 spin in het web

Waar vindt u de 
VSB-leden?

Een handige wandelroute langs alle leden 
van de VSB. Startpunt: de VSB stand in hal 7, 
standnummer C 108.

Collectieve presentatie                              
Dit jaar presenteert een aantal VSB-leden 

zich voor de eerste keer als collectief op het 
VSB-plein (hal 7 C 108). Deelnemers in het 
VSB-collectief zijn: Borga-Bijstede B.V.,      
NOE-Bekistingtechniek B.V., PERI B.V.,       
SGB Holland B.V. en Travhydro Nederland B.V. 
Op het VSB-plein is uiteraard ook de         
vereniging zelf aanwezig.

VSB-deelnemers
    
    Hal - Standnummer

Alimak Hek   08 C 050
Altrex     07 E 048
APW     07 F 060
Borga Bijstede  07 C 108
Custers Hydraulica 07 E 074
Dirks Klimmaterieel 07 A 124
Layher    07 D 068
Matemco 
Hulpconstructies 07 D 108
NOE Bekisting-
techniek  07 C 108
PERI    07 C 108
Rojo Steigerbouw 07 A 089
SGB     07 C 108
Skyworks  07 B 050
Van Thiel United 07 B 090
Travhydro 
Nederland  07 C 108

VSB-donateur
Argos Packaging 
Systems B.V.  07 A 094

HAL 7

HAL 8

5
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Sinds 1972 heeft de firma Borga-Bijstede 
zich ontwikkeld tot een toonaangevende  
leverancier van gevelonderhoudinstallaties in 
Nederland.

Borga-Bijstede ontwerpt, fabriceert, instal-
leert en onderhoudt alles op het gebied van 
gevelonderhoud. Of het nu gaat om grote, 
hoge, schuine of ronde gebouwen, de mede-
werkers van Borga-Bijstede vinden er wel een 
oplossing voor. Inventiviteit, creativiteit, pro-
ductiviteit en kwaliteit staan hierbij hoog in  
het vaandel. De relatie tussen de klant en    
de medewerkers van Borga-Bijstede zorgt    
ervoor dat de installaties voldoen aan alle 
gestelde eisen en wensen.

Door naast de verkoop ook het ontwerpen, 
fabricage van de installatie én het onderhoud 
in eigen hand te houden, is een unieke combi-

Hal 7 stand C 108

Borga-Bijstede

natie ontstaan van kennis en uitvoering van 
maatwerk op ieder gebouw. Dit kan worden 
toegepast door een meest complete range van 
producten, wat varieert van een enkelvoudige 
ladder tot de meest complete volautomaat. 
Dat alles onder de meest recente regelgeving, 
de norm EN 1808.

Ook het compleet inrichten van uw dak-
veiligheid volgens Arbo informatieblad AI-15  
zit in het leveringspakket.

Graag beantwoorden wij met deskun-
digheid tijdens de Bouwbeurs al uw vragen 
aangaande dak- en geveltoegangen.

Borga-Bijstede bv
T. 0341 260 178
E. info@borga.nl
W. www.borga-bijstede.nl

Toonaan-
gevend
in gevel-
onderhouds- 
installaties



40-jarig jubileum 
NOE-Bekistingtechniek

NOE-Bekistingtechniek b.v. viert in 
2007 een dubbel jubileum. Niet alleen is 
NOE-Bekistingtechniek b.v. 40 jaar actief 
op de Nederlandse markt, ook de Duitse 
moederorganisatie viert een jubileum en 
wel het 50-jarig jubileum.

NOE-Bekistingtechniek heeft in de 40 jaar 
dat zij op de Nederlandse markt actief is 
steeds vooraan gelopen in de techniek van het 
beton bekisten. Al in een zeer vroeg stadium 
heeft NOE het besluit genomen om te gaan 
werken met modulaire bekistingsystemen.    
Zo is NOE-Bekistingtechniek al in de 70er ja-
ren met het Combi 70 bekistingsysteem be-
gonnen. Bijna 40 jaar later blijkt dit systeem 

de basis te zijn voor het huidige NOE-Top 70 
Grootwand bekistingsysteem voor de moderne, 
flexibele woningbouw. Het NOE-Top 70 bekis-
tingsysteem kenmerkt zich door de volgende 
punten:

• Elementhoogte 3000 mm

• Elementlengtes 5300 en 7950 mm

• Onderste centering op 80 mm hoogte  
  (verdwijnt in smeervloer en achter de  
  plint)

• Bovenste centering op 3050 mm hoogte  
  (ligt boven de wand)

• Kunststof beplating met houten kern.

• Combineerbaar met NOEtop   
  paneelbekisting

• Geïntegreerde loopsteigers, tweezijdig

• Geïntegreerde schoring, tweezijdig.

• Klapbare achterconstructie om trans-      
  portruimte te beperken

50 jaar bekistinginnovatie heeft geleid   
tot de evolutie van het eerste paneelbekisting 
systeem, van het NOE Complett systeem naar 
het inmiddels zeer flexibele NOEtop paneel-
bekistingsysteem met geïntegreerde gording. 
Directe voorgangers van het NOEtop 
Bekistingsysteem zijn het NOE top60 en het 
NOE top2000 bekistingsysteem. Beide syste-
men zijn nog steeds combineerbaar met het 
nieuwe NOEtop bekistingsysteem, zodat bij in-
vestering in NOEtop niet het bestaande sys-
teem compleet dient te worden vervangen.  
Het NOEtop bekistingsysteem kenmerkt zich 
door:

• Geïntegreerde gording voor o.a.:

• Vrije centering op het gordingprofiel

• Bevestigingsmogelijkheid voor geïnte 
  greerd centervrij wand systeem

• Hoekverspanning voor spitse hoek

• Paneelafmeting tot maximaal            
  2650 x 5300 mm

• Gegoten massieve hoeken met sparing  
  voor koevoet

• Verzinkt paneelframe met slechts              
  2 profielsoorten

• 4 paneelhoogtes beschikbaar

• Eén paneelklem voor alle bevestigingen

• Multiklauw voor diverse hoekoplossingen

• Binnenhoek tot 4 graden verstelbaar

• Verstelbare binnen- en buitenhoek met  
  rubberen scharnier

Op het gebied van Handbekisting system-
en brengt NOE het superlichte Alu L paneel-
bekisting systeem. Het systeem, dat als het  
lichtste in zijn soort gekenmerkt wordt, heeft 
de volgende kenmerken:

• Aluminium paneelframe

• Gegoten aluminium hoeken ter   
  versteviging

• Horizontaal profiel met doorlopende  
  sleuf voor bevestiging van   
  hamerkopbouten

• 15 mm vol Fins berken bekistingpaneel  
  voorzien van Phenolharscoating

• 3 beschikbare hoogtes: 900, 1500 en  
  2750 mm

• Volledig systeem met alle gebruikelijke  
  accessoires

NOE-Bekistingtechniek weet met deze      
3 systemen de gehele bekistingmarkt af te 
dekken en biedt de systemen aan in zowel 
koop als ook verhuur. Daarnaast kan men bij 
NOE-Bekistingtechniek ook gebruik maken van 
een zeer uiteenlopend dienstenpakket zoals:

• Bekistingengineering

• Projectbegeleiding

• Montage-instructie op werklocaties

• Bekisting voormontage op onze locatie  
  te Arkel

• Reiniging en reparatie van klanteigen  
  NOE systemen.

• Tijdelijke opslag van bekistingmaterialen

NOE-Bekistingtechniek b.v.
T. 0183-569888
E. info@noe.nl
W. www.noe.nl

7Hal 7 stand C108
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Met 900 miljoen Euro omzet is PERI 
wereldwijd één van de grootste producenten, 
leveranciers en serviceaanbieders van bekis-
tingen en steigers in de wereld.

Naast haar innovatieve producten biedt 
PERI u kant en klare oplossingen, inclusief  
engineering, planning, software, huurservice 
en logistieke ondersteuning.

Reeds meer dan 35 jaar wordt PERI 
gezien als de vernieuwer in bekistingen en 
ondersteuningen. 

Vanuit Schijndel (Noord-Brabant) worden 
door onze medewerkers de voor u meest 
economische oplossing aangedragen als het 
gaat om uw beton in “vorm” te houden.

Wij leveren niet alleen de bekisting en/of 
ondersteuning; wij leveren een oplossing.    
Dit doen wij met een eigen voorraad van ruim. 
30.000m² aan wand- en dekbekistingen en 
10.000m³ aan ondersteuningen.

Zo heeft PERI diverse soorten paneel-
bekistingsystemen zoals het handzame 
“Handset” systeem waarvan het grootste ele-
ment van 1.50x0.90 m slechts 39 kg weegt. 
Voor grotere projecten is er het TRIO systeem. 
Dit systeem, dat slechts 1 onderdeel voor alle 
verbindingen nodig heeft, de richtklem BFD,  
is het meest toegepaste paneelbekistingsys-
teem ter wereld.

Bijzonder trots is PERI op zijn eigen mon-
tageafdeling waarbij  elke betonvorm in het 
VARIO systeem wordt voorgemonteerd         
zodat op de bouwplaats slechts het stellen 
overblijft.

Succesvol bouwen met PERI

Op het gebied van ondersteuningen heeft 
PERI ook alle mogelijke systemen in huis.   
Van de tot 10 kN belastbare PEP woningbouw-
stempel tot de 200 kN belastbare zware 
HD200 drukstempel en de tot 15 m hoge  
torenondersteuning systemen  in Multiprop of 
ST100.   

Voor vloerbekistingen kennen wij naast 
onze Multiflex en Uniportal tafelmodules het 
Skydeck systeem. Dit systeem van aluminium 
vloerbekistingspanelen kent sensationeel 
snelle montagetijden tot wel 0,25 mu/m²

Vele van deze systemen als ook ons   
ACS-Automatisch klimsysteem zijn zeer suc-
cesvol ingezet bij de realisatie van de hier 
getoonde Woontoren Smalle Haven te 
Eindhoven.

Deze en nog vele andere producten en 
mogelijkheden van PERI Nederland laten wij   
u graag zien op onze stand (hal 7, C.108)      
tijdens de internationale bouwbeurs 2007     
te Utrecht.

PERI b.v.
Van Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH Schijndel
T. 073-5479100
F. 073-5493651
E. info@peri.nl
W. www.peri.nl

Hal 7 stand C 108
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Zoekt u een totaaloplossing voor uw bouwproject? 
Vanaf nu kunt u bij één organisatie terecht als het gaat 
om de meest effectieve en veilige oplossing in bekistin-
gen & ondersteuningen: SGB Hünnebeck.

SGB Hünnebeck biedt oplossingen aan voor het  
gehele bouwproces, vanaf de fundering tot en met de 
laatste afwerking. Vanuit de locatie van SGB Hünne-
beck in Klundert worden alle projecten op het gebied 
van bekistingen & ondersteuningen aangestuurd.

U kunt bij SGB Hünnebeck terecht voor een com-
pleet aanbod wandbekistingen, vloerbekistingen, 
ondersteuningen en specials, zoals klimbekistingen. 

De producten zijn verkrijgbaar in verhuur & verkoop, 
met voor sommige producten de mogelijkheid tot mon-
tage. Ook biedt SGB u aanvullende diensten als teke-
nen en berekenen aan. 

Dit alles verzorgt SGB Hünnebeck vanuit haar loca-
tie in Klundert.  

Kijk voor meer informatie op:
www.sgbhunnebeck.nl                    

Of bel ons voor een vrijblijvend advies op  
+31 168  38 74 40

SGB Hünnebeck 
compleet in 
bekistingen & 
ondersteuningen

Hal 7 stand C 108
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Al 46 jaar een betrouwbare 
partner voor een veilige werkplek 
op hoogte

Travhydro heeft een uitgebreid pakket    
diensten, steigers, betonondersteuningen, 
speciale bekistingen, overkappingen en voert 
de werkzaamheden uit zowel in de bouw als  
de industrie.

Bouwsector: 
• Restauratie kerken, molens, kastelen, 
   paden enz.
• Nieuwbouw utiliteit- en woningbouw
• Ondersteuningen U-bouw, tunnels, viaducten,    
   hiervoor hebben wij Crab 60 tot 10 ton per  
   staander/ 40 ton per toren, zware stempels
   tot 90 ton.
• Alpi bekistingen speciale bekistingen voor  
   tunnels, viaducten en pijlers.
• Overkappingen voorzien van krimpfolie of  
   beplating.

Industrie
• Jaarcontracten, projecten en nieuwbouw

Hoofkantoor    

Berkenwoudestraat  15   
3076 JA Rotterdam    

T. 010-4191100    
F. 010-4190009    
E. rotterdam@travhydro.com   
W. www.travhydro.nl

Steigers
Ondersteuningen 
Bekistingen
Montage, verhuur en verkoop

Vestiging

Tramstraat 6
7001 CH Doetinchem

T. 0314-342001
F. 0314-327040
E. doetinchem@travhydro.com 
W. www.travhydro.nl

just say where and when……  we know how

Hal 7 stand C 108



Vooraf gedefinieerde constructie
De VSB-Steigerbouwwedstrijd vindt plaats 

op donderdag 8 februari 2007 en begint bij 
opening van de beursdag. Het strijdtoneel   
bevindt zich op het Buitenexpositieterrein tus-
sen hal 7 en 11/12. De verschillende teams 
moeten hier op basis van een tekening een 
constructie bouwen (zie afbeelding).               
Alle teams hebben de hele dag de tijd om aan 
deze vooraf gedefinieerde constructie te bou-
wen. De prestaties van de zeven teams wor-
den door de jury beoordeeld op een groot aan-
tal criteria zoals veiligheid bij de werkzaam-
heden, het aangehaakt werken, de manier 
waarop materialen worden aangereikt, het 
doelmatig en als team samenwerken en een 
goed gebruik van gereedschap en materiaal.

Steigerbouw Award 2007
Om 16.00 uur wordt bekend gemaakt wie 

zich de gelukkige winnaar mag noemen van  
de VSB Steigerbouw Award 2007. De uitreiking 
van de Award staat gepland in de foyer van de 
Irenezaal. Naast de prijs voor het beste team, 
een titel die Rojo Steigerbouw dit jaar moet 
verdedigen, worden er ook individuele prijzen 
uitgereikt in de vorm van gouden, zilveren en 
bronzen steigerhamers. Deze prij-zen worden 
toegekend aan de beste voormannen, eerste 
monteurs, tweede monteurs en de hulpmon-
teurs. Alle andere deelnemers ontvangen de 
koperen hamer. Ook worden de tekeningen 
apart beoordeeld en komen deze in aanmer-
king voor prijzen. 

Deelnemers aan de VSB  
Steigerbouwwedstrijden 
2007 zijn: 
•Jaston Steigerbouw 
•Nivo Steigerwerken 
•Rojo Steigerbouw 
•SGB Cleton, 
•R&M Spreeuwenberg 
•Travhydro Nederland

VSB Steiger-
bouwwedstrijden 

8 februari: 
Strijd om de 

VSB Steigerbouw 
Award 2007

Buitenexpositie-

terrein tussen 

Hal 7 en Hal 11/12

Deskundige jury
De jury heeft in vergelijking met de vorige 

Steigerbouw Award een uitbreiding ondergaan 
en bestaat uit VSB-vakdeskundigen, experts 
van vakorganisaties en specialisten van de 
Arbeidsinspectie. Beoordelingcriteria zijn onder 
meer zorgvuldigheid, het gebruik van persoon-
lijke beschermingsmiddelen en veilig gedrag  
tijdens het bouwen. De bevindingen van de 
jury worden na afloop van de wedstrijden vast- 
gelegd in een beknopt rapport.             

De voltallige jury bestaat uit de heren 
Böhne, Van Leeuwen, Lenting (FME bouw), 
Slijm, Stamer, Van den Berg (Aboma + Kebo-
ma), Vermeiren (Arbeidsinspectie), de heer en 
mevrouw Rijfkogel (Artros), De Jong (Materieel-   
dienst Bergambacht B.V.), Post (Hout- en 
Bouwbond CNV), Rijnbeek (BAM Materieel B.V.), 
Ferket (S.T.E. B.V.) en Nouwens (Ministerie  
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De VSB-Steigerbouwwedstrijd is mede te 
danken aan de intensieve inspanningen van de 
wedstrijdcommissie, bestaande uit de heren 
Slob van Fundeon, Ackermans van  Layher B.V., 
Van den Herik van SSPB regio Dordrecht en 
Van den Goorbergh van Van Thiel United B.V.

De VSB Steigerbouwwedstrijden worden 
mede mogelijk gemaakt door Henny van 
Ommeren, SSPB Dordrecht, Bouwradius 
Training en Advies, Haveman Edelmetaal       
en Alumetaal.

11

Traditioneel is de Bouwbeurs hét podium waarop stei-
gerbouwers met elkaar de ‘strijd’ aangaan tijdens de VSB 
Steigerbouwwedstrijden met als inzet de 'VSB Steigerbouw 
Award 2007'. De Steigerbouwwedstrijden maken één ding 
duidelijk: steigerbouwen is een razend-interessant vak, 
waarin vakmanschap, teamgeest en een goed gevoel voor 
kwaliteit en veiligheid samenkomen. Voor diegenen die het 
best presteren wacht de VSB Steigerbouw Award 2007.

vervolg op blz. 12
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VSB Steigerbouw-
wedstrijden
donderdag 8 februari 
Aanvang: 09.30 uur
Prijsuitreiking: 16.00 

Omschrijving van de wedstrijd 
opdracht

Algemeen
De wedstrijd bestaat uit 3 steigers.         
De tekening en omschrijving beschrijven 
de steigers die gemonteerd moet worden. 

Steiger 1 wordt als eerste gemonteerd
A  Publiekstoegankelijke trappentoren.
B  Publiekstoegankelijke vloer h=4,20m.
C  Overspanning l=min. 5m, vrije hoogte  
    h=3,50m tevens publiekstoegankelijk.
D  Uitbouw tegen achterover hellende 
    gevel (niet publiekstoegankelijk).

Steiger 2 wordt als tweede gemonteerd
E  Ladderhuis.
F  Denkbeeldig object met ronding.        
    Waar de steiger tussen de 250 tot 
    500 mm vanaf gemonteerd moeten   
    worden.
G  Vrijstaande lichte steiger met 2 werk-      
    vloeren.
H  Vrijstaande lichte steiger met 1 werk- 
    vloer.

Steiger 3 wordt als laatste gemonteerd    
in de resterende tijd
I   Hijssteiger, vloer h=4m met hijsopening     
    600x600mm, hijspunt h=6m in midden- 
    toren. Hijsmiddel aanbrengen. 
    Last maximaal 300kg.

vervolg van blz. 11De VSB Steigerbouwwedstrijden worden mede 
mogelijk gemaakt door
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Op de website www.apw.nl is uitgebreide       
informatie over deze producten te vinden.

Aluminium Produkten Wormer BV
T. 075 640 35 63 
F. 075 640 34 98 
E. info@apw.nl
W. www.apw.nl 

APW fabriceert al meer dan tien jaar klim-
materialen, zoals rolsteigers, kamersteigers   
en steigers voor speciale toepassingen. 
Daarnaast levert APW ladders en trappen. 
Goede kwaliteit en een voordelige prijs      
gaan bij APW hand in hand. De producten    
van  APW worden afgezet via een uitgebreid 
dealernetwerk.

Zelf proberen
Zelf proberen en bekijken, dat is waar het 

bij APW tijdens de Bouwbeurs 2007 om draait. 
Zo zullen de Euro en HT rolsteiger worden 
gedemonstreerd in de stand zodat men zelf 
kan zien hoe makkelijk en veilig deze syste-
men op te bouwen zijn. 

Nieuw: Laddergrip
Op de beurs presenteert APW het nieuwe 

product Laddergrip. De Laddergrip is bedoeld 
om het wegglijden van de ladder te voorko-
men. Met de Laddergrip wordt zelfs op gladde 
oppervlakken vermeden dat de ladder naar 
achteren of zijdelings kan wegglijden. 
Uiteraard kunt u ook de Laddergrip tijdens    
de beurs proberen en zo zelf de voordelen en 
mogelijkheden ervaren. 

Demonstraties Laddergrip 
en een makkelijk en 
veilig rolsteigersysteem 
bij Aluminium Produkten 
Wormer B.V. (APW)

Hal 7 stand F 060
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Rojo Steigerbouw BV houdt zich exclusief 
bezig met het monteren en demonteren van 
steigers ten behoeve van de bouwsector in-
clusief het verzorgen van ondersteuningsstei-
gers. De onderneming neemt in deze sector 
een unieke positie in. Directeur van de onder-
neming is mevrouw K. van Reek, een functie 
die in deze bedrijfssector niet vaak door een 
vrouw wordt vervuld. De onderneming be-
schikt over een eigen tekenkamer. De grote 
kracht van Rojo Steigerbouw b.v. is het bieden 
van een totaalpakket: het maken van de con-
structietekeningen, de montage, demontage 
en de complete aan- en afvoer. Al deze fa-
cetten voldoen aan de geldende eisen en 
voorschriften van de diverse instanties; voor 
de aannemer betekent dit zaken doen met 
één partij die het gehele traject verzorgt, één 
contactpersoon en daardoor minder tijdsin-
vestering. Daarmee komt kostenreductie heel 
eenvoudig binnen handbereik.   

                          

VSB Steigerbouw Award 2005
Rojo behaalde tijdens de VSB Steigerbouw 

Award 2005 diverse prijzen. Op basis van een 
tekening moest een bedrijfsteam - bestaande 
uit een aankomend steigerbouwer, een eerste 
en tweede steigerbouwer en een voorman 
steigerbouwer - een 150 m² grote constructie 
bouwen. De gouden steigerhamer vormde 
voor de constructeur en aankomend steiger-
bouwer de stoffelijke beloning bij deze award; 
de tweede steigerbouwer en de voorman- 
steigerbouwer ontvingen ieder een zilveren 
hamer.

Tekenkamer
Rojo Steigerbouw heeft binnen haar    

medewerkersteam twee ingenieurs en twee 
tekenaars die al het teken- en berekenwerk  
in eigen beheer uitvoeren. De complexiteit in 
steigerbouw neemt toe, kleine bouwlocaties 
en steeds hogere bouwobjecten stellen hoge 
eisen aan de engineering. De expertise op   
dit gebied is bij Rojo in zeer ruime mate 
aanwezig.  

Deskundig
Deskundigheid, veiligheid en kwaliteit zijn 

de pijlers waarop de gehele steigerbouw is  
gebaseerd. Alle drie aspecten krijgen bij Rojo 

Rojo Steigerbouw - totaalpakket

Steigerbouw BV optimale aandacht; op deze 
punten worden géén concessies gedaan.

Bijscholing
Ook de wet- en regelgeving en niet te ver-

geten de Arbeidsinspectie stellen steeds ho-
gere eisen; door continu te innoveren, door  
bijscholing en door het volgen van aanvullende 
cursussen wordt de deskundigheid van het  
gehele team van in totaal driehonderd mede-
werkers die namens Rojo werkzaam zijn, per-
manent op een hoog niveaugehouden.       
Rojo werkt met 150 medewerkers in vaste    
dienst en nog eens 150 veelal oud-werk-
nemers, die als onderaannemer nog steeds 
voor Rojo werkzaam zijn.

Swifterbant
Rojo Steigerbouw BV heeft een nevenves-

tiging in Swifterbant, die geleid wordt door de 
heer J. Plantinga, adjunct-directeur. De vestig-
ing is in 2001 gestart om Noord-Nederland  
optimaal te kunnen bedienen. Zo heeft Rojo 
Steigerbouw BV een landelijke dekking

Rojo Steigerbouw BV
T 015 2512424
E. delft@rojo.nl
W. www.rojo.nl

Hal 7 stand A 089
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Dat Alimak Hek de expert is op het 
gebied van verticale toegangstechnieken, 
heeft Alimak Hek al bewezen op diverse 
nieuwbouw- en renovatieprojecten in zowel 
de woning- en utiliteitsbouw en de indu-
strie en pertochemie Voorbeelden hier-
van zijn ING hoofdkantoor, Erasmusbrug,    
ABN-Amro hoofdkantoor, Dow en KPE. 

Permanente samenwerkingsrelatie
Bij de verhuur van de Hek en Alimak pro-

ducten biedt Alimak Hek B.V. een compleet 
servicepakket, waarmee men een bouwproject 
van het begin tot het einde begeleidt. Dit pak-
ket bestaat uit: projectmanagement, project-
engineering, montage en demontage, toepas-
singstechniek, verzekeringen, storingsdien-    
sten, V&G-plannen, keuringen, trainingen en 
After Sales. Omdat elk project zijn eigen spe-
cifieke kenmerken heeft, vindt men een per-
soonlijke benadering heel belangrijk, een per-
manente samenwerkingsrelatie tussen de op-
drachtgever en de Alimak Hek medewerkers. 
Vanuit deze opvatting worden eventuele pro-
blemen snel opgelost en kwalitatief hoog-   
staand werk afgeleverd. Kernwoorden hierbij 
zijn: veiligheid, kwaliteit, efficiency, ergonomie 
en kostenbesparing.

Alimak Servicelift
Op de Bouwbeurs presenteert Alimak Hek 

als eerste in Nederland de Alimak Servicelift. 
De Servicelift wordt geleverd in een modulaire 
liftschacht met volautomatische etagedeuren. 
Deze semi-permanente lift is uitermate ge-
schikt voor renovatieprojecten van perma-    
nente liften in bijvoorbeeld appartement com-
plexen en bejaardenhuizen en overige hoog-
bouw waar personen vervoerd moeten worden. 
Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewo-
ners nog steeds makkelijk en veilig naar hun 
woning op hoogte worden vervoerd.              
De Servicelift is goedgekeurd volgens de    
NEN 81.

Alimak Hek B.V.
T 0416 674450
F 0416 674460
E. Info@alimakhek.nl                                   
W. www.alimakhek.nl

Alimak Hek presenteert 
Alimak Servicelift

Alimak Hek B.V. 

heeft al meer dan 
15 jaar ervaring                
in het verhuren          
en verkopen van      
hefsteigers, perso-
nen- /goederenliften, 
transportsteigers        
en goederenliften    
van de merken Hek   
en Alimak.

Hal 8 stand C 050
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Layher is in Europa de toonaangevende 
producent en leverancier van systeemsteigers 
en klimmaterialen. De producten vinden hun 
weg in de bouw, industrie, offshore, evene-
menten, overkappingen  etc. Layher heeft voor 
elke situatie de juiste oplossing. “Wij onder-
zoeken en ontwikkelen altijd” is het motto.  
Het principe is nog altijd dat producten steeds 
beter, lichter van gewicht en bovendien be-
trouwbaar moeten zijn. Dit betekent dat er 
kwalitatief hoogwaardige producten ontwik-
keld moeten worden. Deze producten leiden 
tot meer flexibiliteit en rentabiliteit op bouw-
plaatsen. Vanzelfsprekend zijn hierbij de erva-
ringen en wensen van de klant van groot be-
lang. ‘Met “meer mogelijk” geven wij uiting 
aan onze voorsprong in kennis en ervaring. 
Dat is te herkennen aan de kwaliteit en kwan-
titeit van ons assortiment.

Valkop systeem vindt  
zijn weg

Sinds enige jaren richt Layher zich op het 
onder de aandacht brengen van Allround-    
onderdelen als ondersteuningsmateriaal.    
Het Layher valkop systeem met aluminium-
dragers wordt meer en meer toegepast.      
Het valkop systeem in combinatie met 
Allround systeemsteiger is uitermate geschikt 

Layher maakt meer 
   mogelijk! 

voor het ondersteunen van betonvloeren of 
balken. Met een minimaal assortiment aan on-
derdelen kan op eenvoudige wijze een snel te 
monteren ondersteuningsconstructie worden 
gerealiseerd die bovendien stabiel en maat-
vast is. Tijdens de montage kunnen eenvoudig 
hulpvloeren en leuningen worden aangebracht. 
Het gedemonteerde materiaal kan op een 
nieuw stramien of vloer weer worden gebruikt. 
Dit verhoogt het rendement van het materiaal 
zodat er kostenbesparend kan worden 
gewerkt. 

Uitbreiding productie
Layher GmbH

Afgelopen jaren is de vraag naar Layher 
producten vanuit de hele wereld enorm 
toegenomen. Daarom gaat Layher GmbH op 
een nieuw industrieterrein een geheel nieuwe 
fabriek bouwen waar de volledige aluminium-
productie wordt ondergebracht. In de huidige 
fabriek komt dan ruimte vrij voor de noodzake-
lijke uitbreiding met in hoge mate geautomati-
seerde machines. Deze nieuwe, hypermoderne 
machines kunnen op een flexibele manier de 
diverse productvarianten maken.

Een nieuwe productiestraat waar dagelijks 
duizenden stalen vlonders kunnen worden ge-
produceerd, is vorig jaar in gebruik genomen. 
Door het in gebruik nemen van nieuwe produc-
tiestraten en een nieuwe locatie gaat de 
wereldwijde vraag weer in de pas lopen met  
de productiecapaciteit. Bovendien neemt      
de werkgelegenheid toe met zo’n 150 
arbeidsplaatsen.

Graag informeren wij u verder over de     
innovaties die wij u te bieden hebben, zoals  
bijvoorbeeld ons nieuwe lichtgewicht 
kassettendak.

Layher BV
T. 0612-586800
E. mail@layher.nl
W. www.layher.nl                                             
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Kwiksteiger-systeem   
zelf ervaren

Matemco is uiteraard van de partij tijdens 
de Bouwbeurs met een uitgebreide stand waar 
bezoekers verschillende producttoepassingen 
kunnen zien en voelen. Van elke Kwiksteiger 
productgroep (steiger, ondersteuning, decking 
& shoring) wordt materieel getoond waarmee 
de veelzijdigheid van het Kwiksteiger-systeem 
wordt onderstreept.

Matemco 
Handboek

Daarnaast presenteert 
Matemco tijdens de Bouwbeurs 
het nieuwe Matemco handboek. 
Het nieuwe handboek biedt een 
update waarin nu ook de nieuw-
ste systemen en toepassingen 
aan de orde komen. Daarnaast  
is een aantal zaken veranderd. 
De indeling is enigszins gewij-
zigd, de toegankelijkheid is ver-
beterd maar de basis blijft het-
zelfde. Bijna alles wat er over de 
kwiksteiger systemen te weten  
is, kan in het handboek worden 
opgezocht. Buiten de vele teke-
ningen zijn er ter illustratie ook 
talrijke foto’s van vrijwel alle toe-
passingen zoals ze in de praktijk 
voorkomen. 

Hijsen en rollen 
van steigers

Hijsen en rollen zijn perfecte toepassingen 
voor iedere bouwer die graag zo efficiënt    
mogelijk met steigers en arbeidsuren wil 
omgaan. Door complete steigers tot zelfs     
40 meter hoog te hijsen of te rollen, kunnen 
enorme tijd- en kostenbesparingen worden  
gerealiseerd. Als enige in Nederland houdt  
Matemco bij de ontwikkeling van de materia-
len rekening houdt met deze mogelijkheid, 
waardoor steigers van Matemco daadwerkelijk 
geschikt zijn om te rollen of te hijsen.           
De Kwiksteiger gevelsteiger van Matemco is 
door het gebruik van Kwiksteiger Shoring en 
de horizontale diagonalen, de enige verhijs-
bare systeemsteiger. Door toepassing van 
Kwiksteiger Shoring krijgen steigers extra     
stijfheid, waardoor deze zich ook gemakkelijk    
laten verrollen.

Matemco Hulpconstructies B.V.
T. 0318-696133 
F. 0318-621835
E. contact@matemco.nl 
W. www.matemco.nl
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Matemco – gevarieerde 
producttoepassingen
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Veiligheid, kwaliteit, innovatie en flexibili-
teit, daar draait het om bij van Thiel United. 
Totaaloplossingen, of het nu gaat om ontwik-
keling, fabricage of verkoop van steigermate-
rialen. Een ‘one stop shop’, waar de klant voor 
alle vragen en producten op het gebied van 
een veilige werkplek terecht kan. 

Bezoek van Thiel United (hal 7 stand        
B 090) en maak kennis met een modern, inno-
vatief bedrijf dat de klant centraal stelt. 
Ontdek de diverse productintroducties en de 
uitbreiding van het dienstenpakket. 

Productintroducties van Thiel United intro-
duceert 3 nieuwe producten, gebaseerd op het 
door TNO gecertificeerde Tube-Lock® principe. 

van Thiel United creëert 
een veilige 
werkplek op hoogte
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Tube-Lock® system
Tube-Lock® system, een totaal nieu-

we aluminium steiger die door de combi-
natie van flexibiliteit, eenvoud, sterkte    
en snelle (de)montage geschikt is voor  
alle   lichte steigertoepassingen (steiger-
klasse 2). 

Tube-Lock® trappentorens staal en 
aluminium 

Daarnaast de Tube-Lock® trappen-  
toren, verkrijgbaar in staal of aluminium.   
De flexibele trappentoren creëert een 
snelle, veilige en eenvoudige toegang op 
iedere gewenste hoogte. 

Uitbreiding dienstenpakket
Door onder andere het kenniscentrum, 

het klantspecifieke merken en unieke    
ombouwsysteem, is de klantgerichtheid 
aanzienlijk vergroot. Om de klanten opti-
maal te bedienen is er op het terrein een 
kenniscentrum waar klanten informatie 
kunnen inwinnen over bijvoorbeeld de 
nieuwste wetgeving, hun personeel op 
praktische wijze kunnen bijscholen en  
producten worden gepresenteerd.           

 

Ook advisering rondom opslag en transport 
van steigermaterialen komt aan bod.

Met faciliteiten als een eigen teken- en 
rekencentrum en een laboratorium waar de 
diverse producten en nieuwste ontwikkelin-
gen getest worden, worden daadwerkelijk to-
taaloplossingen geboden. Dit blijkt ook uit 
nieuwe ontwikkelingen als het klantspecifiek 
merken van producten en het unieke 
ombouwsysteem. 

van Thiel United biedt haar klanten, als 
enige in de wereld, de mogelijkheid om afge-
dankte stalen steigerbuizen (norm EN-39) te 
upgraden naar compleet nieuwe producten, 
te weten Tube-Lock® buizen en kortelingen. 
De minimale investering, verdubbeling van 
de economische en technische levensduur, 
en behoud van bestaande materialen vor-
men de grote toegevoegde waarde van dit 
ombouwsysteem.

De komende jaren werkt van Thiel United 
verder aan het uitvoeren van de reeds inge-
zette groeistrategie. Bij alle activiteiten is de 
klantgerichtheid leidend. Want voor ieder 
steigervraagstuk ontwikkelt van Thiel United 
graag een maatoplossing.

na ombouw

voor ombouw

Van Thiel United BV
T. 0492 46 90 60
F. 0492 46 90 61
E. sales@thiel.nl 
W. www.thiel.nl

Hal 7 stand B 090
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Naast de CTE135 rupshoogwerker intro-
duceert Custers nu in Nederland de CTE170; 
een dubbele knikarm/telescoophoogwerker op 
rups met 17m werkhoogte. Door de compacte 
afmetingen van 2 x 0,8 x 4,25 m (h x b x l) is 
deze hoogwerker uitermate geschikt voor ge-
bruik in beperkte ruimte. Alle voordelen van 
een knikarm -en telescooparm hoogwerker  
komen tot uiting in deze machine. Door de 
speciale constructie kan men zelfs plaatsen 
bereiken, die voorheen niet toegankelijk waren; 
het knikpunt van de hoogwerker ligt op 8m.

Op de Bouwbeurs presenteert Custers 
verder een compacte 20 m autohoogwerker  
op 3,5 t. nieuwe Nissan Cabstar. Deze hoog-
werker heeft een werkhoogte tot maar liefst 
20m en  een vlucht tot 9,5m met 200 kg korf-
belasting. Met de hoogwerker kan langs een 
wand in een rechte lijn omhoog worden 
gewerkt. Het zwenkbereik is 360°; draaikrans 
en bomenstelsel blijven tijdens zwenken 
binnen voertuigbreedte.

Custers ontwerpt, produceert en verkoopt 
reeds ruim 25 jaar kwalitatief hoogwaardige 
aluminium steigers, die voldoen aan alle alle 
geldende Europese regelgeving. Het program-
ma omvat o.a. aluminium rolsteigers, gevel-
steigers, vouwsteigers, schoorsteensteigers, 
trappentorens, loopbruggen, dakrandbeveili-
ging, dakkapelsteiger en maatwerksteigers. 

Custers – compacte hoogwer-
kers en aluminium steigers

Custers heeft door heel Nederland meer 
dan 115 verhuur/verkooppunten en verkoopt 
haar aluminium steigers wereldwijd.              
Op de beurs zullen een aantal nieuwe produc-
ten worden gepresenteerd.

Custers Hydraulica BV
T. 0478-55 30 00
E. custers@custers.nl
W. www.custers.nl
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Colofon
Deze speciale Bouwbeurs-editie van Hoog & Breed is een 

uitgave van de Vere-niging van Steiger-, Hoogwerk- en Beton-
bekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de samenstelling van het 
blad de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan 
de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de  
nhoud ervan.             

De presentaties van de verschillende VSB-leden zoals 
opgenomen in deze uitgave, zijn door de leden zelf verzorgd.    
De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt dan ook bij de   
betreffende VSB-leden. 

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. van Papendrecht 

Redactie
P.J.H.M. Hecker
B. Janssen, 
sectie Betonbekistingbedrijven 
Mevr. C. Moerman, 
sectie Steigerbedrijven
Mevr. J.M. Nijmeijer-Bosch, 
sectie Hoogwerkbedrijven 
N. van Ruitenburg, 
sectie Steigerbedrijven
H.R.M. Stiekema, 
sectie Hoogwerkbedrijven   Eindredactie en productie
C.A. Suijkerbuijk,    BETA Media Groep,  
sectie Steigerbedrijven   Leidschendam-Voorburg



Smalle rolsteiger
Wie de voorkeur geeft aan licht en 

eenvoudig te hanteren klimmateriaal is bij 
Skyworks aan het juiste adres. De nieuwe 
smalle Economy rolsteiger, een uitbreiding                            
op het toch al omvangrijke aluminium  
rolsteigerprogramma, heeft een basisafmeting 
van 0,75 x 2,50 m. Ondanks de zeer geringe 
opstelruimte biedt de nieuwe rolsteiger         
de gebruiker een groot werkbereik.

De smalle Economy rolsteiger kan door 
één persoon snel worden geplaatst en laat 
zich eenvoudig transporteren op een aanhan-
ger of imperiaal op een auto. Bovendien kan 
voor de rolsteiger worden volstaan met mini-
mum aan opslagruimte. De smalle Economy 
rolsteiger wordt toegepast voor het werken op 
hoogte tot een maximale vloerhoogte van 8 
meter en voldoet aan de norm voor rolsteigers.        

Nieuw in Nederland: 
trapopgangsteiger

Op de Bouwbeurs toont Skyworks voor de 
eerste keer de nieuwe, compacte trapopgang-
steiger. Deze snel en eenvoudig te plaatsen 
steiger leent zich voor alle typen trappen van 
diverse woningen. De trapopgangsteiger 
bestaat uit slechts drie onderdelen: een 
uitschuifbaar aluminium raamwerk, uittrekbare 
schaarvloer en traploos verstelbare voetspin-
dels. De onderdelen nemen nauwelijks ruimte 
in beslag en zijn eenvoudig te transporteren. 
Met de onderdelen kan op kleine spiltrappen 
én in grote trappenhuizen een veilige en com-
fortabele werkplek worden gecreëerd.              

Het uitschuifbare raamwerk wordt in een 
standaard- en compacte uitvoering geleverd 
waarmee lengten van 1,40 tot 3,00 meter 
kunnen worden overbrugd. De breedte van het 
raamwerk bedraagt 69 cm. Het raamwerk 
wordt aan de kopse kant afgesteund; de uit-
klapbare poten met traploos verstelbare voet-

spindels garanderen ook bij plaatsing op ver-
schillende traptreden een stabiele en vlakke 
constructie. De maximale hoogte die met de 
voetspindels kan worden overbrugd is 2,60 
meter. Voor nog grotere hoogten levert 
Skyworks een aparte verhoogset, waarmee   
de maximale hoogte op 3,40 meter komt.    
De staande raamwerk wordt tenslotte voorzien 
van een uittrekbare schaarvloer die tot maxi-
maal 150 kg kan worden belast; ruim voldo-
ende voor 1 persoon en materieel. 

Beursaanbiedingen
Natuurlijk grijpt Skyworks ook dit jaar de 

Bouwbeurs weer aan om u een groot aantal 
aantrekkelijke beursaanbiedingen te doen. 
Loop dagelijks even langs onze stand in       
hal 7. B050 om te kijken welk klim- en toe-
gangsmateriaal die dag in de aanbieding is. 

Skyworks B.V. is totaalleverancier en 
marktleider op het gebied van professioneel 
klim- en toegangsmateriaal. Het bedrijf 
verkoopt, verhuurt en monteert aluminium  
ladders en trappen, rol- en vouwsteigers,   
gevelsteigers, loopvloeren, regenschermen, 
valbeveiligingen, hangbruginstallaties en 
(schaar)hoogwerkers. Via een landelijk dek-
kende organisatie met 13 vestigingen en 
hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs bedient 
het bedrijf schilders-, renovatie-, onderhoud-, 
bouw- en elektrotechnische bedrijven en 
aannemers. 

Noviteiten en beursaan-
biedingen bij Skyworks
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Net als bij voorgaande Bouwbeurs-edities 
pakt Skyworks ook dit jaar weer groots uit. 
Inmiddels traditioneel zijn de vele interessante 
beursaanbiedingen, maar ook met innovatieve, 
nieuwe producten onderscheidt Skyworks zich 
keer op keer. Dit jaar gebruikt het bedrijf de 
Bouwbeurs als podium voor de presentatie   
van twee nieuwe steigers: de smalle Economy 
rolsteiger en de unieke trapopgangsteiger;  
een voor Nederland nieuwe oplossing om verf-, 
stuc-, installatie- en onderhoudswerkzaam-
heden in trapopgangen en trappenhuizen van 
woningen comfortabel, stabiel en zeer veilig 
uit te kunnen voeren. 

Meer informatie:
Skyworks B.V.
T. 010 5140050
F. 010 5140055
E. info@skyworks.nl
W. www.skyworks.nl

Hal 7 stand B 050
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Veilig werken op hoogte is afhankelijk van de 
invulling van de volgende drie criteria:  
1. Aankoop van veilig materiaal dat voldoet aan alle geldende wetten 

en normen. 
2. Borging kwaliteit in gebruik: visuele inspectie vóór gebruik en het 

periodiek (jaarlijks) keuren van het klimmateriaal. 
3. Veilig en deskundig gebruik: werken volgens de bijgeleverde 

instructies (gebruiksaanwijzing) van de fabrikant en het volgen van 
noodzakelijke trainingen/opleidingen. 

KOMO-KlimKeur Ladders & Trappen  
Hoe weet u of uw ladder of trap voldoet aan in de Nederlandse regelgeving 
gestelde eisen voor kwaliteit en veiligheid? Met de groene KOMO-KlimKeur sticker 
kunt u dat in één oogopslag zien. Klimmateriaal voorzien van een KOMO-KlimKeur 
sticker voldoet namelijk gegarandeerd aan alle eisen gesteld in de strenge Arbo-
regelgeving. Werkgevers, werknemers en Arbeidsinspectie hebben daarmee aan 
één blik genoeg om te beoordelen of materieel de juiste kwaliteit en veiligheid 
biedt. Dit komt de efficiency van werken enorm ten goede. 

KOMO-KlimKeur binnenkort ook voor (rol)steigers en 
keuring & reparatie! 
In Nederland gebeuren nog teveel ongevallen met rolsteigers. Belangrijke oorzaken zijn:  
1. Gebruik ondeugdelijk materiaal 

a. Bij aanschaf niet voldoen aan geldende normen (o.a. sterkte- en stabiliteitsberekeningen). 
b. Niet gekeurd of keuring niet correct uitgevoerd. 

2. Onjuist gebruik 
a. Niet opgebouwd conform instructies fabrikant (o.a. onjuiste configuratie, onjuiste 

ondergrond). 
b. Wel opgebouwd conform constructies fabrikant, maar constructies fabrikant zijn niet juist. 
c. Verkeerd gebruik (o.a. buitenkant beklimmen, als hef- of hijswerktuig gebruiken, met 

mensen erop verrijden). 
d. Onverantwoord mixen van materiaal van verschillende fabrikanten. 

Om met rolsteigers veilig op hoogte te kunnen werken is behoefte aan een onafhankelijk keurmerk waarmee in één 
oogopslag duidelijk is dat de steiger voldoet aan alle geldende normen en er een juiste gebruiksaanwijzing bij en 
op het product zit met bij voorkeur eenduidige instructies voor opbouw en gebruik. KOMO-KlimKeur voor 
Rolsteigers zal uitstekend aansluiten bij de in het Arbobesluit opgenomen Richtlijn Werken op Hoogte, waarin 
sterkte- en stabiliteitsberekeningen een belangrijke rol spelen. 

Keuring van klimmateriaal is in Nederland verplicht. Veilig Werken op Hoogte kan alleen als het materiaal ook in 
gebruik voldoet aan de eisen. Op dit moment zijn er veel ‘keuringsbedrijven’ actief. Geconstateerd kan worden dat 
er tussen de diverse keurings- en reparatiebedrijven onderling grote kwaliteitsverschillen zijn! Niet elke keuring en 
reparatie blijkt helaas een borging voor kwaliteit en veiligheid. De vraag is echter hoe een werkgever een goed 
bedrijf selecteert. Dé oplossing hiervoor is: KOMO-KlimKeur Keuring & Reparatie! Dit betekent onder andere dat 
bedrijven met dit keurmerk gaan keuren en repareren volgens de in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) vastgelegde 
procedures en dat er opleidingseisen en eisen aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf worden gesteld.  

Neem KOMO-KlimKeur op in uw ARBO-catalogus!



VSB-Donateurs
De VSB kent een uitgebreid programma van 
verenigingsactiviteiten waar leden elkaar tref-
fen. Voor (toe)leveranciers in de VSB-branches 
is direct contact met de VSB en de leden op 
brancheniveau van belang. Daarom bestaat 
voor die bedrijven de mogelijkheid om met de 
VSB het donateurschap aan te gaan om zo   
indirect betrokken te zijn bij de verenigings- 
activiteiten. De donateurs van de 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 63 47
www.jongeneel.nl

Lammerts van Bueren Zeilmakerij en 
Groothandel B.V.
UTRECHT
+31 (0)30 266 06 00
www.lammertsvanbueren.nl
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Raaymakers B.V.
HELMOND
+31 (0)492 50 91 11
www.raaymakers.nl

SA Safety & Training Consultants 
MIDDELHARNIS
+31 (0)187 48 64 04
www.sasafety.nl

Verweij Lopik BV
LOPIK
+31 (0)348 55 80 90
www.verweij-lopik.nl

Verzoeken tot aanmelding (vsb@fme.nl) 
worden beoordeeld volgens de statuten van 
de VSB en de voowaarden voor donateurschap, 
namens de ledenvergadering van de VSB.



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

Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.alimakhek.com

Allift Nederland BV
HEESCH
+31 (0)412 47 47 19
www.allift.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kranenburg Gevelonderhouds-
installaties B.V.
NIEUWKOOP
+31 (0)172 52 10 21
www.kranenburggoi.nl

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

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

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

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

Meva Bekistingssystemen BV
GOUDA
+31 (0)182 57 07 70
www.meva.nl

Miver Bekistingstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 224 11 22
www.miver.nl

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

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
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PERI BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 547 91 00
www.peri.nl

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

Reco Handelsonderneming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco-nl.com

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

Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 38 66 38
www.safe-bekisting.nl

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
www.scafom.com

Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 514 00 50
www.skyworks.nl

Steigerbouwbedrijf Son
Nederland BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 549 80 00
www.sonsteigerbouw.nl

Rheinhold & Mahla B.V.
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 02
www.rheinhold-mahla.nl

SGB Cleton BV
KLAZIENAVEEN
+31 (0)591 39 06 90
www.sgbcleton.com

SGB Holland BV
ARKEL
+31 (0)183 56 96 96
www.sgbholland.nl

SGB Hünnebeck BV
KLUNDERT
+31 (0)168 38 74 40
www.sgbhunnebeck.nl

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

Van Thiel United BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 46 90 60
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

VSB ledenlijst
De VSB heeft een zorgvuldig selectiesysteem voor het lidmaatschap. 
Uitgangspunt zijn de statuten van de vereniging en de VSB Waarborg- 
regeling. 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.
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Pers en Media
Website, nieuwsletters
Brochures, magazines

Standontwerp
Beursbegeleiding
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