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Column

Op naar de Bouwbeurs 2011
Rond het verschijnen van deze Hoog & Breed kijkt de VSB terug op een 
succesvolle deelname aan de Beton Vakdagen. Het lezingenprogramma dat de 
VSB samen met het Gietbouwcentrum organiseerde tijdens deze beurs, zorgde 
wederom voor volop aanloop. Daarmee werd bewezen dat het onderwerp 
‘beton’ springlevend is. Tijdens deze beurs vond ook de VSB Forumdiscussie 
plaats. Tijdens deze forumdiscussie sprak de VSB met andere partijen in de 
betonketen over de belangrijke ontwikkelingen en kansen van beton. Het 
resultaat van dit gesprek kunt u verderop in deze Hoog & Breed lezen. 

Inmiddels staat de volgende beurs weer op het programma. De VSB is druk 
bezig met de voorbereidingen voor de Bouwbeurs 2011. Met een uitgebreid 
scala aan activiteiten staan de VSB en haar deelnemers volop in de kijker van 
de beursbezoeker. Verderop in deze Hoog & Breed wordt alvast een kijkje 
gegeven in de keuken. Ook hier komen de inspanningen op het gebied van 

kennisoverdracht en promotie van het vakgebied weer goed tot uitdrukking. Bijvoorbeeld in de vorm van het VSB-
symposium, de Demonstraties Steigerbouw, de dagen van de gespecialiseerde aannemerij en de instructieroutes 
voor gebruikers die te maken hebben met arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. 

Uiteraard kunt u van onze leden en donateurs ook weer het nodige nieuws verwachten. Ik wens u veel leesplezier.

Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

Op 1 november jl. zijn de nieuwe 
VSB-leveringsvoorwaarden van kracht 
geworden. 

De voorwaarden zijn in de 
volle breedte aangepast. In het 
algemeen kan gesteld worden dat 
de leveringsvoorwaarden klant- en 
gebruiksvriendelijker zijn. 

De Algemene Voorwaarden VSB 
zijn alleen te gebruiken door 
VSB-leden. Het gebruik van deze 
voorwaarden door anderen dan 
VSB-leden is niet meer toegestaan. 
Op de website www.vsb-online.
nl kunt u de voorwaarden bekijken 
en downloaden. Hier kunt u ook 
terecht voor informatie over het 
lidmaatschap van de VSB.  

Nieuwe leverings-
voorwaarden VSB 
van kracht 

Colofon
De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele 
maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op hoogte’. 
Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met 
betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen 
ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en 
ondersteuningen. 

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

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

Tel: 088 - 400 84 58
Fax: 088 - 400 84 01
E-mail: info@vsb-online.nl
Website: www.vsb-online.nl

Ing. P.J.H.M. Hecker
mevr. I. Roos

Redactie
P.J.H.M. Hecker
J. Hendriks
G. Hersevoort 
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Verenigingsnieuws

Toetreding nieuwe VSB-leden  
De afgelopen maanden is de VSB verder uitgebreid met KAEFER Nederland B.V., Madema Steigerwerken B.V. en 
E.S.S. Scaffolding B.V. Hiermee zet de groeitrend van de VSB voort en komt het leden- en donateuraantal op 75 te 
staan. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSB op 25 november jl. ontvingen KAEFER Nederlands (links) en 
E.S.S. Scaffolding B.V. (rechts) uit handen van de VSB-voorzitter Jan ten Doeschate het certificaat Waarborgregeling 
en het VSB-ledenbord. Madema Steigerwerken kon helaas zijn ledenbord en certificaat niet persoonlijk ontvangen.

KAEFER Nederland B.V. en KAEFER België N.V. opereren onder de leiding van één directie en houden zich bezig 
met steigerbouw, isolatie, asbestverwijdering en tracing. Als onderdeel van de KAEFER groep (vertegenwoordigd in 
meer dan 50 landen) kunnen klanten op een zeer groot pakket aan knowhow rekenen. KAEFER is toegetreden tot de 
sectie Steigerbedrijven van de VSB.

MADEMA Steigerwerken B.V. is specialist op het gebied van steigerwerken en op de montage en demontage 
van betonondersteuningen voor de woning-, utiliteit- en infrabouw. MADEMA opereert zowel nationaal als 
internationaal. Vele ondersteuningen, of het nu gaat om breedplaatondersteuning in woningbouwprojecten of 
ondersteuningen van kunstwerken voor de Betuwelijn en HSL, zijn door MADEMA uitgevoerd. MADEMA Steigerwerken 
is toegetreden tot de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB.

E.S.S. Scaffolding B.V. monteert en demonteert zowel stalen- als aluminium steigers, maar ook rol- en hangsteigers, 
trappentorens en dakconstructies. Ook het werken met krimpfolie behoort tot hun dienstenpakket. E.S.S. 
Scaffolding richt zich op de scheepsbouw, on-shore, maar verzorgt ook bouw- en waterbouwkundige projecten. 
E.S.S. Scaffolding is toegetreden tot de sectie Steigerbedrijven van de VSB. 

VSB-forumdiscussie
 Beton: brancheoverschrijdende samenwerking als 
 voorbeeld
Wie in de dagelijkse praktijk - thuis, op kantoor of onderweg - om zich heenkijkt, kan er niet omheen: beton 
is bepalend voor ons leven. En eigenlijk weten we dat ook allemaal. Wat minder bekend is, zijn de vele 
kansen die beton biedt. Het materiaal past uitstekend bij een aantal actuele thema’s en ontwikkelingen, 
waarvan duurzaamheid slechts een voorbeeld is. Wat zijn die ontwikkelingen, waar liggen kansen en hoe 
spelen leveranciers in de ‘betonkolom’ hierop in? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de VSB-
forumdiscussie die tijdens de Beton Vakdagen werd gehouden.

De kracht van beton

Drie partijen die de krachten bundelen om de kennis over beton breed over het voetlicht te kunnen brengen: 
steeds vaker werken de sectie Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steigerbouw-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB), het Gietbouwcentrum en de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) samen. 
Alle drie overtuigd van de letterlijke en figuurlijke kracht van beton. Maar waar ligt die kracht precies? Willem 
Jan Boer van het Gietbouwcentrum: “Beton is de fundatie voor alles wat er gebouwd wordt. De kracht ontstaat 
door beton te combineren met wapening. Dan blijkt opeens dat eigenlijk alles mogelijk is. Dat is tegelijkertijd een 
belangrijk argument voor beton. Bovendien is het duurzaam: een betonnen casco gaat tenminste 100 jaar mee en is 
ook daarna nog volledig te hergebruiken.” 

Vervolg op pag. 4
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Verenigingsnieuws 

Die kracht van beton lijkt echter niet ten volle te worden benut. Arie van Noordenne van de Vereniging 
Wapeningstaal Nederland (VWN) beaamt dat: “Er zou inderdaad meer met beton gedaan kunnen en moeten worden. 
Neem onze snelwegen - die zouden veel meer in beton kunnen worden uitgevoerd.” Zijn er naast de wegenbouw 
nog andere sectoren waar te weinig gebruik wordt gemaakt van de kracht 
van beton? Jan Heuveling van het Gietbouwcentrum: “Over het algemeen 
wordt de intrinsieke waarde van beton te weinig benut. Beton is van nature 
bijvoorbeeld brandveilig en ‘comfortabel’: het draagt bij aan een gezond 
binnenklimaat en een goede temperatuurbeheersing terwijl geluidsoverlast 
door het gebruik van beton minder wordt. En ook in de utiliteitsbouw zijn 
meer voordelen te behalen. De installaties die nu boven verlaagde plafonds 
worden aangebracht, zijn ook in gietbouw uit te voeren waardoor een veel 
aantrekkelijker bouwhoogte wordt bereikt.” René van Zutven van Peri vult 
aan: “En op dezelfde manier zou je ook uitstekend koeling en verwarming in 
bijvoorbeeld kantooromgevingen kunnen realiseren.”

Opkomst duurzaam bouwen

Die aspecten van beton haken in op het thema duurzaamheid, dat in 
de bouw momenteel volop in de belangstelling staat. In het nieuw te 
verschijnen Bouwbesluit wordt in het hoofdstuk ‘Milieu’ zelfs voorgeschreven 
dat een milieuprestatie van vergunningplichtige nieuwbouw moet worden 
berekend. Daarnaast zijn er verschillende milieuprestatierekenmethodieken 
in opkomst. Breeam, GPR Gebouw en GreenCalc+ zijn daar voorbeelden van. 
Hoe scoort beton op dat punt? Jan Heuveling: “Als het om duurzaamheid 
gaat, scoort Nederland al bijzonder goed. Ik denk dat wij zelfs voorlopen 
op de rest van de wereld. Er wordt echter nog te weinig gekeken naar de 
gevolgen van een bepaalde bouwmethoden over de volledige levensduur van 
de woning.” Dat wordt door Henk Speelman van Konosch Nederland beaamd: 
“De beoordeling van de CO2-print van de verschillende bouwmaterialen 
kan inderdaad beter. Een goed voorbeeld daarvan is de vergelijking tussen kalkzandsteen en beton. Daarbij wordt 
onvoldoende rekening gehouden met het feit dat betoncentrales in Nederland ideaal zijn gesitueerd. Die situering 
zorgt er in de praktijk echter wel voor dat het transport van en naar de bouwplaats veel minder belastend is 
voor het milieu.” Jan Heuveling: “De verschillen in de CO2-footprint van de bouwsystemen zijn in beginsel niet 
ontzettend groot. Beton begint echter afstand te nemen op het moment dat de fysische eigenschappen van het 
materiaal optimaal worden benut. Neem de verwarming en koeling die met beton mogelijk is. Die klimaatprestatie 
is, in combinatie met een warmtepomp en lage temperatuurverwarming, veel beter dan bij andere bouwsystemen.” 
Ook Willem Jan Boer ervaart dat: “De massa van beton werkt bij bepaalde milieuprestatierekenmethoden in het 
nadeel van beton. Wanneer dat wordt afgezet tegen de voordelen die het materiaal heeft voor de CO2-footprint, 
dan zou de score nog veel beter zijn. Wij zullen dan ook beter over het voetlicht  moeten brengen dat er méér is 
dan alleen maar massa.”

Duurzame ontwikkelingen

Door de aandacht voor duurzaam bouwen en het milieu neemt ook de passiefwoning momenteel een vlucht. De 
eerste seriematige projecten zijn gereed of naderen oplevering. Ook daar lijken nieuwe kansen voor gietbouw te 
liggen. Beton heeft het vermogen om warmte en koude op te nemen, een periode vast te houden in het materiaal 
en later - afhankelijk van de ruimtetemperatuur - af te geven via het oppervlak. En ook ten aanzien van andere 
ontwerpmaatregelen uit het Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen Woningbouw en Stedenbouw biedt beton 

Henk Speelman: “Bekistingsbranche steekt 
veel in innovaties die in de praktijk voordelen 

bieden.”

Deelnemers aan de VSB-forumdiscussie over beton waren Henk Speelman van Konosch Nederland (Hasselt), 
René van Zutven van Peri (Schijndel), Jan Heuveling en Willem Jan Boer van het Gietbouwcentrum 
(Veenendaal), Arie van Noordenne van de Vereniging Wapeningstaal Nederland (Nieuwegein) en Peter Hecker 
van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (Zoetermeer).
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voordelen. Henk Speelman: “Zo speelt bij de ontwerpmaatregelen de 
leidinglengte voor warm tapwater een rol. Warm water dat na het sluiten 
van de kraan in een lange leiding tussen de ketel en het tappunt blijft staan, 
koelt immers af. Bovendien wordt het water bij een volgende tapbeurt 
slecht benut omdat het te koud is geworden. Een korte leidinglengte leidt 
dan ook tot energie- en waterbesparing. En met gietbouw kan altijd de 
kortst mogelijke leidinglengte worden gerealiseerd.”

Speelt de wapening daarnaast een rol in de duurzaamheidsdiscussie en waar 
liggen op dat terrein de uitdagingen? Arie van Noordenne: “Betonstaal is 
volledig recyclebaar en uit oogpunt van duurzaamheid dus een uitstekend 
product. De uitdaging voor ons ligt met name in de samenwerking met 
de constructeur. Nu is het nog vaak zo dat alleen wordt gekeken naar de 
hoeveelheid wapening en dat daarop wordt bezuinigd. Dat levert een 
materiaalbesparingen op, maar zorgt in veel gevallen voor meer werk en 
daarmee hogere arbeidskosten. Het is dan ook zaak om in een zo vroeg 
mogelijk stadium en zo intensief mogelijk met constructeurs samen te 
werken om steeds het optimum tussen arbeid- en materiaalkosten te vinden. 
Dat ‘integrale denken’ moet onderdeel worden van het DNA van de bouw. 
En daarnaast draagt ook onze branche zelf bij aan verbetering. Bijvoorbeeld 
door de introductie van wapening op rol of door het aanbieden van prefab 
gelaste wapeningsconstructies. Daarin steekt vaak wat meer materiaal 
maar zorgt voor beduidend lagere loonkosten.” Henk Speelman: “Je merkt 
dat duurzaamheid nog vaak eenzijdig wordt belicht. De nadruk ligt in veel 

gevallen op het realiseren van directe besparingen. Het zou goed zijn als we dat eens breder gingen bekijken.”  
René van Zutven vult aan: “Een goed voorbeeld daarvan is het transport van 
870 liggers van 40 meter lengte over de snelweg. De liggers waren nodig 
voor de bouw van een nieuw kunstwerk en de keuze voor wegtransport werd 
ingegeven doordat de overheid geen toestemming gaf om in de nabijheid 
een productielocatie voor de pijlers te realiseren. Het milieu zou echter 
beter gediend zijn met zo’n tijdelijke productiecentrale. Daar komt nog 
bij dat de kostprijs van de factor arbeid de laatste decennia enorm is 
gestegen en ook vanuit de overheid steeds meer eisen worden gesteld aan 
bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Alleen al om die reden is het zaak om 
steeds te zoeken naar het evenwicht tussen materiaal- en arbeidskosten.” 
Over bekistingen vult René van Zutven verder aan: “De bekistingen van 
tegenwoordig zijn zo compleet mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt 
vanuit een prefab-gedachte zodat er op de bouwplaats zo min mogelijk 
handwerk nodig is.” Henk Speelman: “De bekistingsbranche steekt 
bovendien veel in innovaties - vaak kleine verbeteringen die in de praktijk 
veel voordelen bieden. Eén daarvan is de mogelijkheid om op de bouwplaats 
nagenoeg iedere vorm te kunnen realiseren. De échte kracht blijft echter 
toch de combinatie van bekisting, wapeningsstaal en beton.”

Samenwerking in de keten

Daarmee lijkt een intensievere samenwerking tussen de bekisting-
, wapening- en betonbranche voor de hand te liggen. Hoe kijken de 
deelnemers aan de forumdiscussie daar tegenaan? Peter Hecker van de 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven: “Er is 
sprake van een beweging waarbij de bekisting-, wapenings- en betonbranche 
nagaan hoe het product beton beter gepromoot kan worden. De technische voordelen zijn er in overvloed. Nu 
is het zaak om de ‘kracht van de combinatie’ in de spotlights te zetten.” “Samenwerking is inderdaad nodig 
en dat besef groeit bij de verschillende brancheverenigingen”, aldus Willem Jan Boer. “De snelle opkomst van 
kalkzandsteen heeft daar zeker aan bijgedragen.” Arie van Noordenne ziet nog meer aanleidingen: “Er is in de 
branches altijd veel versnippering geweest. Bedrijven zijn de afgelopen jaren groter geworden en kregen daarmee 
meer ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd zorgde het ervoor dat bedrijven gingen samenwerken in verenigingen 

Jan Heuveling: “Opkomst conceptueel bou-
wen vereist bredere samenwerking.”

René van Zutven: “Inspectiemodules als 
opmaat voor Richtlijn Betonbekistingen en 
ondersteuningsconstructies.”
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of brancheorganisaties. Daarmee kan het ‘geluid’ immers beter over het voetlicht worden gebracht. Nu wij zelf 
ervaren hoe belangrijk het integrale denken in de bouw is, lijkt uitbreiding van de samenwerking naar andere 
brancheorganisaties een voor de hand liggende zaak.” Jan Heuveling: “Daarnaast is er ook een trend merkbaar 
dat kennis meer en makkelijker wordt herverdeeld.  Vroeger beschikte de aannemer over alle kennis die nodig 
was voor het bouwproces. Tegenwoordig schakelt hij daarvoor verschillende partijen in. Dat geeft ons een stem. 
Samenwerking stelt je daarbij in staat om als ‘collectief’ een complete oplossing te bieden of de gezamenlijke 
kennis aan te bieden. Dat maakt ons als samenwerkende partijen weer interessanter voor zo’n aannemer.” Ook 
Henk Speelman denkt dat het een logische ontwikkeling is: “De specialistische bedrijven hebben elkaar steeds 
meer nodig om een totaaloplossing te kunnen leveren. Misschien duurt het zelfs niet zo lang meer voordat de 
projectontwikkelaar combinaties van specialisten inzet om zijn  project tot stand te brengen.” René van Zutven 
vult aan: “Als leverancier stel je ook zelf ergens grenzen. Als men ons vraagt om naast de leveren van de bekisting 
ook te zorgen voor het stellen ervan en voor het storten van het beton, dan zul je nu nee moeten zeggen. Juist daar 
biedt samenwerking in de keten voordelen voor individuele bedrijven.”

Materiaalontwikkelingen

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren naast de duurzaamheidsdiscussie veel aandacht kreeg is het 
staalvezelbeton. Biedt dit materiaal nieuwe kansen voor de toekomst? Arie van Noordenne: “Als wapeningbranche 
hebben wij staalvezelbeton lange tijd als bedreiging gezien. Daar wordt tegenwoordig heel wat genuanceerder 
tegenaan gekeken.” Jan Heuveling verklaart: “Staalvezelbeton heeft heel andere karakteristieken dan gewapend 
beton. Dat betekent dat je slechts een deel zou kunnen vervangen. Veel belangrijker is de mogelijkheid om beide 
te combineren. Daardoor zijn niet alleen complexere en afwijkende bouwvormen maar ook lichtere constructies 
te realiseren.” En kunststof wapening; wat zijn de kansen voor dit materiaal? Arie van Noordenne: “Ik denk 
dat kunststof momenteel nog te duur is als vervanger voor de huidige wapening. Maar ook hier geldt: waar het 
gecombineerd gebruik voor de bouw voordelen biedt, zal het zeker worden gedaan.”

“Staalvezelbeton en kunststof wapeningen maken -net als hogesterkte beton en ultrahogesterkte beton- duidelijk 
dat er in onze branches veel geïnnoveerd wordt”, aldus Jan Willem Boer. “Die innovaties zijn nodig omdat 
constructies bijvoorbeeld complexer worden of er meer 
met minder moet worden gedaan. Het toont aan dat onze 
branches steeds inspelen -en waar mogelijk vooruit lopen- op 
ontwikkelingen in de markt.” Jan Heuveling: “Vroeger leverde 
wij als betonbranche een bulkproduct. Nu worden op één 
bouwwerk en voor ieder seizoen verschillende betonsterktes 
en -soorten geleverd. Waar je vroeger 20 klanten had voor 1 
betonsamenstelling is het nu eerder zo dat je voor 1 klant 20 
betonsamenstellingen hebt. Alles is erop gericht om de klant op 
tijd en op maat en met de juiste kwaliteit te bedienen.”

Die trend zal de komende jaren nodig zijn wanneer er meer 
binnenstedelijk gebouwd gaat worden. De ruimtes worden 
kleiner en van beton-, wapening- en bekistingleveranciers 
worden steeds slimmere oplossingen verwacht. Hoe speelt 
de branche hierop in? René van Zutven: “Voor ons als 
bekistingleverancier is logistiek de maatgevende factor. Dat 
betekent ook: andere bekistingsvormen en innoveren waar dat 
nodig is. Het hydraulisch klimmen van de betonpomp is een 
goed voorbeeld van een innovatie die speciaal is afgestemd op 
het binnenstedelijk bouwen.” 

Arie van Noordenne verwacht veel van de glijbouw, waarbij het beton in één vloeiende beweging wordt gestort: 
“En ook daar zal de samenwerking tussen bekisting-, beton- en wapeningbranche zijn waarde bewijzen.” Bij de 
glijbouwmethode wordt immers tegelijk de wapening en de bekisting aangebracht en het beton gestort. Het beton 
wordt continu gestort, wat betekent dat de bekisting voortdurend moet stijgen en de wapening non-stop moet 
worden aangeleverd en gebracht. Een werkterrein waar samenwerking een eerste vereiste is.

Verenigingsnieuws 

Willem Jan Boer: “Met een levensduur van tenminste 100 
jaar en volledig te recyclen is beton uiterst duurzaam.”
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Richtlijn Betonbekistingen

Als voorbeeld van de positieve gevolgen van samenwerking in de keten noemt Peter Hecker de ontwikkeling van 
de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. “Samen met de Kontaktgroep Materieel (Komat) 
van Bouwend Nederland wordt momenteel aan deze richtlijn gewerkt. Datzelfde geldt voor de samenstelling  
van inspectiemodules voor de acties van de Arbeidsinspectie ten aanzien van bekistingen, ondersteuningen en 
breedplaatvloeren.” René van Zutven licht de komst van het handboek voor bekistingen toe: “De Arbeidsinspectie 
heeft samen met de VSB en de Komat een tweetal inspectiemodules ontwikkeld. Aan de hand hiervan gaat de 
Arbeidsinspectie onze branche inspecteren. En terecht. Op jaarbasis gaat er ruwweg 80 miljoen euro verloren 
als gevolg van ongelukken op de bouw. Met een instrument als de Richtlijn Betonbekistingen kunnen wij een 
bijdrage leveren aan vermindering van het aantal ongevallen. De inspectiemodules die zijn ontwikkeld, vormen 
een opmaat voor de Richtlijn Betonbekistingen. Verwacht wordt dat de richtlijn binnen anderhalf jaar het licht 
ziet.” Jan Heuveling en Henk Speelman vinden de inspectiemodulen al een 
belangrijke verbetering. “De Arbeidsinspectie heeft speciaal hiervoor de 
markt benaderd. Men wilde eerst met de branche in discussie om vervolgens 
in overleg met de markt de modules op te zetten. Het positieve ervan is, dat 
eventuele onvolkomenheden door onbekendheid worden voorkomen en de 
modules daardoor naadloos aansluiten op de markt.”

De richtlijn is een goed voorbeeld hoe de branche om moet gaan met 
veiligheid. Hoe zit dat bij de wapeningbranche? Arie van Noordenne: “Het 
grootste veiligheidsrisico bestaat uit struikelen en vallen. Belangrijk zijn 
dan ook het goed afdoppen van stekeinden, het zorgen voor voldoende en 
goede loopruimte en de maaswijdte. Daarnaast is er ook veel aandacht voor 
tillen. Alle vernieuwde ‘spelregels’ zijn nog eens vastgelegd in het A-blad 
Betonstaal verwerken, dat tijdens de Beton Vakdagen op het wapeningsplein 
door de VWN officieel is aangeboden aan de heer Witlox van Stichting 
Arbouw.”

Opleiden voor de toekomst

Een laatste onderwerp dat tijdens de forumdiscussie aan de orde kwam, 
zijn opleidingen. Net als veel andere sectoren, worstelt ook de bouw met 
de vraag hoe jongeren geïnteresseerd kunnen worden voor het vakgebied. 
Jan Heuveling: “Alhoewel er wat dat betreft veel negatieve berichten 
rondgaan, zijn er ook veel positieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld scholen 
die zich specifiek richten op jongeren die de branche in willen. Je merkt 
dat bepaalde vakopleidingen blijvend aantrekkelijk zijn voor jongeren. 
Er zijn twee zaken die met name moeilijk zijn: het halen én houden en de grote versnippering. Veel van de 
onderwijsinstellingen hebben een grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dat betekent dat je overal langs 
moet om docenten te interesseren. Alhoewel wij daar al fors in investeren met gastcolleges en snuffelstages, valt 
er nog veel te doen.” Henk Speelman: “Ook de overheid heeft daar een taak. Onze toekomst ligt in het VMBO. De 
keuzevrijheid is daar alleen zo groot dat er vaak wordt gekozen voor een beroep met schone handen. De overheid 
zou wat dat betreft de techniek meer mogen stimuleren. Aan de andere kant komt de techniek ook tegemoet aan 
de wensen van de jongeren. Wij gebruiken sinds enkele jaren een reinigingsrobot voor onze bekistingen. De man die 
altijd het onderhoud uitvoerde, is daar razend enthousiast over. Hij krijgt te maken met nieuwe aspecten en nieuwe 
technieken die zijn werk niet alleen makkelijker maar ook gevarieerder maken.” Voor de betonvlechters gelden 
vooralsnog andere beweegredenen. Arie van Noordenne: “Het blijft moeilijk om aan betonvlechters te komen en ik 
verwacht ook niet dat daar snel verandering in komt. Wat voor veel jongeren de reden is om in te stromen in onze 
branche is de grote mate van vrijheid: de hele dag in de buitenlucht bezig zijn met je handen. En daarnaast doen 
we er zelf veel aan om jongeren te interesseren met bijvoorbeeld snuffelstages.” 

Verenigingsnieuws

Arie van Noordenne: “Integraal denken 
moet onderdeel worden van het DNA van de 

bouw.”
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VSB met uitgebreid programma op Bouwbeurs 2011 
Ook komend jaar pakt de VSB weer flink uit op de 
Internationale Bouwbeurs in Utrecht. Tijdens de 
Bouwbeurs 2011, van 7 tot en met 12 februari, 
organiseert de VSB opnieuw het symposium ‘Veilig 
werken op hoogte’, vinden de Demonstraties 
Steigerbouw plaats, worden instructies verzorgd 
en staat elke dag een vakgebied centraal van de 
gespecialiseerde aannemerij. Het VSB-collectief 
(350 m2) heeft met het VSB-plein een centrale 
ontmoetingsplaats (hal 7, standnummer B090). Hier 
presenteren zich de VSB en het Opleidingsbedrijf VSB. 
Daarnaast wordt een aanbod van producten en diensten 
getoond door de exposerende deelnemers van het VSB-
plein.

Symposium Veilig werken op hoogte

Op donderdag 10 februari organiseert de VSB 
het symposium ‘Veiligheid - kostbare hype of 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?’. 
Verschillende vooraanstaande sprekers uit de bouw 
en industrie zullen dit onderwerp in relatie tot hun 
werkterrein behandelen.
Sprekers tijdens het VSB-symposium zijn Hans van 
der Krogt, directeur van Smits Vastgoedzorg, Bert 
Zandvoort, voormalig voorzitter CCVD-VCA (Centraal 
College van Deskundigen) en huidig coördinator BZW 
Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland, Raf 
Tripaldelli, directeur van BAM Materieel en voorzitter 
van de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend 
Nederland, Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de 
Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland en Jan 
Warning van Arbouw. Het volledige programma en 
aanmeldmogelijkheid (zie achterzijde deze Hoog & 
Breed) kunt u ook vinden op www.vsb-online.nl. Het 
symposium begint om 08.30 uur en duurt tot 11.30 
uur waarna direct de beurs kan worden bezocht. Het 
symposium, waarvoor ruim 300 bezoekers worden 
verwacht, staat onder leiding van voormalig AVRO-
coryfee Judith de Bruijn. Het symposium wordt mede 
mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel.

Demonstraties steigerbouw en gespecialiseerde 
aannemerij

Spectaculair dit jaar zijn de Demonstraties Steigerbouw 
op donderdag 10 februari. Op het buitenterrein van de 
Jaarbeurs laten de monteurs-in-spé zien dat steigers 
monteren een vak apart is. Er worden ingewikkelde 
en hoogstaande steigers geconstrueerd die inzicht, 
technische kennis en vakmanschap vereisen. Uiteraard 
volgens de uitgangspunten van de Richtlijn Steigers.
De Demonstraties Steigerbouw worden verzorgd door 
leerling-monteurs van het Opleidingsbedrijf VSB. Naast 

de dag van de steigermonteur op de donderdag, richt de 
spotlight zich tijdens de overige beursdagen op andere 
beroepsgroepen, zoals de betonijzervlechter, dakdekker, 
tegelzetter, voeger en de kitter. De activiteit wordt 
georganiseerd in samenwerking met BGA. 

Instructies arbeidsmiddelen en ergonomie

Voor veel beroepen speelt het veilig werken op hoogte 
een steeds grotere rol. Om gebruikers te informeren 
over de verschillende arbeidsmiddelen om veilig op 
hoogte te kunnen werken, introduceerde de VSB dit 
jaar een serie instructieflyers over hoogwerkers, 
rolsteigers, hangbruggen, bouwliften en hefsteigers. 
De vereniging grijpt de Bouwbeurs 2011 aan om deze 
schriftelijke informatie een vervolg te geven met 
praktische instructies. Dat wordt gedaan met speciaal 
uitgezette routes langs exposerende VSB-leden. Hier  
kunnen Bouwbeurs-bezoekers zich laten informeren over 
het correct en veilig gebruik van deze specialistische 
producten. Deelnemers maken ook kans op één van 
de praktische prijzen die dagelijks kunnen worden 
gewonnen. De winnaars worden na de beurs bekend 
gemaakt.

Het start- en eindpunt van de instructieroutes is het 
VSB-Plein (hal 7, standnummer B090), waar de route 
begint met algemene bewegingsinstructies door Artros. 
Hier komen onder andere ergonomie, het verantwoord 
tillen en bewegen aan de orde; een dagelijks 
terugkerend aandachtspunt voor werkgevers en -nemers 
in de bouwsector.

Daarna kan de bezoeker diverse routes volgen 
langs hoogwerkers, rolsteigers, hefsteigers, 
hangbruginstallaties en bouwliften. Tezamen met 
de VSB-flyers uit de reeks ‘Veilig werken met ….’, 
krijgt de bezoeker een duidelijk beeld hoe hij de 
arbeidsmiddelen op een veilige en verantwoorde wijze 
moet gebruiken. 

Verenigingsnieuws 
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Uw huidige personeel ook 
opgeleid
Bij velen van u is bekend dat het Opleidingsbedrijf 
VSB nieuwe monteurs steigerbouw opleidt volgens 
de criteria van de Richtlijn Steigers via een Beroeps 
Begeleidende Leerweg (BBL) van twee jaar. Tijdens 
deze opleiding gaat de leerling twee weken per 
kwartaal naar school en werkt de rest van het jaar 
fulltime als leerling-monteur steigerbouw. Hierdoor 
kunnen VSB-leden gebruik maken van gemotiveerde 
en opgeleide jonge monteurs via het Opleidingsbedrijf 
VSB die ze na de opleidingsperiode ook in dienst 
kunnen nemen. Aansluitend bestaat er de mogelijkheid 
om de BBL-opleiding 1e Monteur Steigerbouw op mbo-
niveau 3 te volgen.

Minder bekend is vaak dat het BBL-traject ook 
bijzonder goed geschikt is voor de eigen monteurs. 
Zowel recent geworven monteurs, als monteurs 
die al enige tijd voor u werkzaam zijn. Een goede 
vakman die volgens de meest recente richtlijnen en 
regelgeving is opgeleid, is voor montagebedrijven 
en de kwaliteit van het vakgebied erg belangrijk. 
Tegelijkertijd kunt u uw monteurs een traject 
aanbieden waarin zij na twee jaar in bezit zijn van 
een officieel mbo-diploma. 
Tussentijdse instroom is mogelijk, dus u kunt op elk 
gewenst moment uw monteurs aanmelden.

Wilt u geïnformeerd worden over de diverse 
mogelijkheden van het Opleidingsbedrijf VSB? 
Neemt u dan contact op met de directeur van het 
Opleidingsbedrijf, Marcel Koerts.

Opleidingsbedrijf VSB
T. 010 – 245 08 60
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl 

Nieuwe partners 
Opleidingsbedrijf VSB
Onlangs is het Opleidingsbedrijf VSB de samenwerking 
aangegaan met Nivo Steigerwerken (foto onder) 
uit Klundert en KPS uit Hulshorst (foto boven). Het 
Opleidingsbedrijf VSB verzorgt door deze nieuwe 
samenwerking de opleiding van weer drie aankomende 
monteurs.

In samenwerking met Eisma, De Schildersvakkrant en 
KNAP werk (FOSAG) worden schilders en bedrijven 
in de afbouw uitgenodigd voor deelname aan de 
instructieroute. Ook voor andere gebruikersgroepen is 
de route van belang, zo zal worden deelgenomen door 
ondermeer voegers, kitters, metselaars en professionele 
onderhoudsmonteurs.

Aan de VSB-activiteiten nemen deel:
- Exposerende leden op het VSB-plein: Alimak 

HEK Nederland, Matemco Hulpconstructies, Rojo 
Steigerbouw, Travhydro Nederland, Yelloo, ASC 
Group, Opleidingsbedrijf VSB, Artros, BGA en 
Arbouw.  

- Exposerende leden: Altrex, Skyworks, Layher en 
Dirks Klimmaterialen. 

- Deelnemers PR-campagne: Koninklijke Jongeneel, 
Nederlandse Branche Polis, NOE-Bekistingtechniek, 
Verweij Lopik, Peri, Van Thiel United en Tractel 
Benelux.

In de aanloop naar en tijdens de Bouwbeurs kunt u 
dagelijks terecht op www.vsb-online.nl voor informatie 
over het programma, de deelnemers en de noviteiten 
die worden gepresenteerd. 

9

Verenigingsnieuws
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Uit presentaties tijdens de lezingenochtenden van 
de VSB en het Gietbouwcentrum (VOBN) op de 
Beton Vakdagen (28 t/m 30 september 2010) komt 
duidelijk naar voren dat samenwerking in de keten 
een vereiste is. Inspelend hierop verkennen de 
beide brancheorganisaties samen met de Vereniging 
Wapeningsstaal Nederland (VWN) de mogelijkheden om 
de handen ineen te slaan.

Samenwerking in de bouwkolom wordt gezien als dé 
maatregel om de sterke terugval in bouwproductie en 
werkgelegenheid op te vangen. Die terugval doet zich 
met name voor in de nieuwbouw van gebouwen en 
woningen. Door de dalingen in de woningbouw is een 
kopersmarkt aan het ontstaan, waarin steeds meer van 

fabrikanten wordt verwacht en de belangstelling voor 
integraal en conceptueel bouwen een vlucht aan het 
nemen is. 

In dit kader moet ook de mogelijke samenwerking 
tussen VSB, VWN en VBON worden gezien. Met de 
samenwerking slaan verschillende schakels in de keten 
de handen ineen. De partijen verwachten dat de 
gezamenlijke inspanningen meer levert dan de som van 
hun afzonderlijke inspanning. Bovendien kan door een 
nauwere samenwerking een bijdrage worden geleverd 
aan de vermindering van de faalkosten in de bouw, die 
momenteel oplopen tot 11 - 13%.

Deze en andere onderwerpen kwamen aan de orde 
tijdens de lezingenochtenden die de VSB en het 
Gietbouwcentrum organiseerden tijdens de Beton 
Vakdagen. Tijdens de symposia werd ingegaan op 
veiligheid, arbeidsomstandigheden, de stand van de 
techniek en innovaties. Verder stond er dagelijks een 
praktijkgerichte casus op het programma en passeerden 
n verschillende markt- en productontwikkelingen de 
revue. Onder andere gaven het Economisch Instituut van 
de Bouw (EIB) en Buildsight acte de présence.

De presentaties kunt u downloaden van de website van 
de VSB (www.vsb-online.nl).

Terugblik Beton Vakdagen 2010

Inspelen op ontwikkelingen bouwbranche door 
samenwerking  

De Tasmantoren in Groningen telt maar liefst 221 
appartementen van verschillende afmetingen, verdeeld 
over de torens en de zijvleugel. Het mooist van alles is 
wel de brug met de 12 penthouses die de Tasmantoren 
bekroont, op een hoogte van maar liefst 75 meter.

Om de onderkant van deze brug te kunnen isoleren 
en bekleden, heeft Yelloo een speciale hangbrug 
ontwikkeld met een werkvloerafmeting van maar 
liefst 12,5 x 4,6 meter. Omdat de hangbrug makkelijk 
verplaatsbaar moest zijn, is deze met loopkatten 
opgehangen aan de balkconstructie van de brug. 
Hierdoor was het wel noodzakelijk dat de hangbrug 4,2 
meter moest oversteken ten opzichte van de takels. 
Dit had als gevolg dat de krachten op de takels, bij 
volledige belasting, veel te groot zou worden en om 

die reden is besloten dat de hangbrug tijdens gebruik 
met speciale klemmen aan de balkconstructie bevestigd 
moest worden. Deze oplossing paste volledig in de wens 
van de opdrachtgever. Een veilige en grote werkvloer 
die snel te verplaatsen is en voldoende belast mag 
worden.

Yelloo B.V. 
T. 038-4603040
I. www.yelloo.nl

Yelloo ontwikkelt hangbrug voor Tasmantoren
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Een bijzondere project voor De Steigerspecialist
De Steigerspecialist bv uit het Noord-Brabantse Strijbeek draait al heel wat decennia mee in de wereld van 
de steigerbouw. Directeur Adri Vorstenbosch kijkt dan ook niet snel meer op van een wat groter project. De 
drie jaar durende klus die zijn bedrijf verzorgde voor het behoud van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan 
te Breda is echter van een kaliber dat wel het nodige opzien baarde. Niet in het minst voor hemzelf, zijn 
team en het engineeringbureau waarmee hij samenwerkte. “Het bouwen van een stabilisatiesteiger is een vak 
apart. Er gelden compleet andere regels en wetmatigheden dan bij reguliere steigerbouw en het is een hele 
verantwoordelijkheid. Niet alleen gaat het om het redden van een kerktoren maar ook om de veiligheid, onder 
meer van de kinderen in en om de naastgelegen school.”

De toren van de kerk dreigde in te storten. Eén van de 
vier balken die het ‘frame’ van de oude toren vormen 
was zo slecht dat deze vervangen moest worden; een 
klus die alleen van binnenuit kon gebeuren. Om de 
constructie voor instorten of omvallen te behoeden, 
bouwde het team van De Steigerspecialist een 
opzienbarende constructie. Alleen al de getallen zijn 
indrukwekkend: 210.000 kilo aan betonblokken voor 
de ballast en zo’n 60 ton aan steigermateriaal en de 
verankering - voornamelijk bestaande uit H-profiel 
- houden de toren in weer en wind overeind. De totale 
steigerconstructie is 42 meter hoog. De bouw ervan en 
ondergrond fase (betonplaat en daarop het H-profiel) 
begon al in eind 2007.

Adri vertelt: “We hebben een engineeringbureau 
ingehuurd om een constructie te ontwerpen die voor 
langere tijd de stabiliteit kon garanderen. Niet alleen 
om storm en dergelijke te weerstaan, maar ook om 
de restauratie van binnenuit mogelijk te maken. Die 
versleten balk is 50 bij 30 centimeter dik en vanaf het 
metselwerk zo’n 24 meter lang. Het is een immens 
karwei om die toren rustig en duurzaam te herstellen, 
mede omdat het vanuit de kerk moet gebeuren. Er 
zijn heel wat uren doorgebracht op die locatie en 
achter de tekentafel om tot een goede oplossing te 
komen, alvorens we op 27 november 2007 konden 
beginnen met de bouw van de steiger. Pas in oktober 
van het jaar daarop stond het grootste gedeelte van de 
constructie.” Het duurde zelfs nog een jaar alvorens de 
stabilisatiesteiger definitief af was en pas in de loop van 
2011 gaat men beginnen aan het werkelijk restaureren 
van de toren. Naar verwachting heeft de kerk vier jaar 
in de steigers gestaan als het herstel is voltooid.

Waarom men koos voor De Steigerspecialist? De firma 
heeft behoorlijk naam gemaakt in de loop der jaren en 
toonde als Bredaas bedrijf de nodige betrokkenheid, 
onder meer door met een zeer goed doorberekend 
plan te komen, inclusief de engineering die met zo’n 
nauwkeurige en verantwoordelijke klus gepaard gaat. 
Een 150 ton (!) wegende toren redden vraagt niet 
alleen om doorwrochte plannen, maar tevens om flinke 
materiële investeringen. “Dat hadden we er graag voor 
over.”, vertelt eigenaar Vorstenbosch. Natuurlijk hoopte 

zijn bedrijf de kosten terug te verdienen, maar het 
ging om méér. Het is een hele eer als je zo’n in het oog 
springende en belangrijke opdracht krijgt toegewezen. 
Het redden van zo’n gezichtbepalende kerktoren kon 
bovendien op de nodige aandacht in de media rekenen.

Het team heeft heel wat spectaculaire toeren 
uit moeten halen. Niet alleen is men vooral met 
veiligheidslijnen en een kraan op indrukwekkende 
hoogte bezig geweest een steiger te bouwen, tevens 
zijn de loskomende leien van de toren in gaas verpakt, 
wat anders voor gevaarlijke situaties kon zorgen. Dat 
moest allemaal gebeuren met niet meer houvast dan de 
dubbele lijnen en de buizen van de steiger, op tientallen 
meters hoogte. De mensen van De Steigerspecialist bv 
zijn met recht trots op deze bepaald niet alledaagse 
klus.

in
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Begin september ontving Harsco Infrastructure het 
ISO 14001 milieucertificaat. Het bedrijf is hiermee 
in Nederland één van de eerste in haar branche die 
aan deze milieunorm voldoet.  ISO 14001 is een 
internationaal geaccepteerde norm die aangeeft 
waaraan een milieumanagementsysteem moet 
voldoen. Voor de bouw en industrie is Harsco al 
decennia lang een gerenommeerde partner voor 
isolatie, steigerbouw, tracing en fireproofing.

Met het milieumanagementsysteem besteedt Harsco 
structureel aandacht aan milieu in de bedrijfsvoering. 
Het is een onderdeel van het managementsysteem en 
gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties 
op milieugebied. Twee belangrijke uitgangspunten 
staan centraal: voldoen aan wet- en regelgeving 
en beheersing van milieurisico’s. En tevens het 
streven naar een permanente verbetering van de 
milieuprestaties. De certificering heeft betrekking op 
alle producten en diensten van Harsco Infrastructure 
en haar werkmaatschappijen, zoals het uitvoeren van 
thermische en akoestische isolatiewerkzaamheden, 
verhuur, verkoop, montage en demontage van 

stalen en aluminium steigers, bekistingen en 
ondersteuningssystemen, alsmede mechanische 
hoogwerksystemen.

Harsco Infrastructure B.V.
T. 0183 – 569 696
I. www.harsco-i.nl 

Harsco behaalt ISO 14001 

Miver Bekistingstechniek B.V. 
lanceert een nieuw hulpmiddel 
voor systeemuitbreiding: de 
dragerkoppeling Titan 225 van 
Friedr. Ischebeck GmbH. Deze 
koppeling opent in combinatie 
met lichtgewicht aluminium 
dragers geheel nieuwe 
toepassingsmogelijkheden 
voor ondersteuningen en 
bekistingen. Voor grote 
overspanningen hoeft niet 
meer terug te worden gevallen 
op zware stalen profielen met 
verstijvingsschotten, wat een 

gewichtsreductie tot circa zeventig procent oplevert. 
Daarnaast laat de drager zich in de hoogte koppelen 
met een schuifvaste verbinding. Hiermee kunnen 
meerdere dragers Titan 225 tot de gewenste lengte en 
buigstijfheid samengesteld worden. 

Uit berekeningen blijkt dat bij twee dragers op elkaar 
de buigstijfheid verzesvoudigt en bij drie dragers zelfs 
vertwintigvoudigt. Bovendien kan met gekoppeld korter 
materiaal een grote overspanning worden gerealiseerd 
tegen lagere kosten.

Al 30 jaar ontwikkelt Friedr. Ischebeck GmbH de 
hoogwaardige aluminium Titan dragers in verschillende 
uitvoeringen en lengtes. Het uitgangspunt is om vanuit 
systeemonderdelen een veelheid aan toepassingen 
mogelijk te maken. Zo bezitten de aluminium dragers 
standaard twee of drie gaten aan de dragereinden om 
stootverbinders aan te kunnen brengen voor moment- 
en trekvaste verlenging van de dragers. De Titan 
aluminium dragers kenmerken zich verder door hun lage 
gewicht, hoge sterkte, handzaamheid, vormstabiliteit 
en ruimtebesparing. De Titan 225 is zowel in de verkoop 
als de verhuur beschikbaar. Miver Bekistingstechniek 
B.V. is exclusief dealer op de Nederlandse markt van het 
Duitse Friedr. Ischebeck GmbH. 

Miver Bekistingstechniek B.V.
T. 040 – 224 11 22
I. www.miver.nl

Miver introduceert de dragerkoppeling Titan 225  
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APW bestond de afgelopen jaren uit twee onderdelen; 
één voor de productie van klimmaterialen en één voor 
de productie van speciale producten. Door de ambitie 
om zich verder te specialiseren in speciale producten en 
maatwerk, is besloten  om per direct met de productie 
en verkoop van aluminium steigers, ladders en trappen 
te stoppen. Inmiddels is de  complete productie en 
verkoop van steigermateriaal overgedragen aan A.S.C. 
b.v. in Etten-Leur. 

APW gaat zich nu voor 100% op de productie van 
speciale producten en maatwerk richten en wil 
daarmee hét adres worden voor specials - van speciale 
onderhoudsbruggen en vluchtladders tot diverse 
aluminium of RVS-constructies en artikelen op maat. 
Hierbij kan worden gedacht aan glazenwasinstallaties 
en onderhoudsbruggen, gevelladders en kooiladders / 
vluchtladders en maatwerk bordes- en magazijntrappen 
maar  ook aan sportelementen zoals voetbaldoelen en 
kanorekken.

De producten van APW voldoen aan de Europese 
normen. De kwaliteit van de producten en 
serviceverlening wordt gecontroleerd volgens ISO 
9001:2008.

APW B.V.
T. 075 – 640 35 63
I. www.apw.nl 

APW gaat verder met specials en stopt met productie 
klimmaterialen 

Ledennieuws

Op de Maasvlakte bij Rotterdam is een LNG Receiving 
Terminal gebouwd. GEKA Bouw realiseerde hier twee 
betonnen zeesteigers voor het overslaan van LNG 
(Liquefied Natural gas, ook wel vloeibaar aardgas 
genoemd). BIS Industrial Services bouwde hier de 
ondersteuningssteigers. De Receiving Terminal 
is onderdeel van de eerste Nederlandse LNG-
importterminal, de Gate Terminal. De volledige 
LNG-terminal bestaat uit drie opslagtanks en twee 
aanlegsteigers. De twee zeesteigers, hieronder viel 
ook het heiwerk en het aanbrengen van acht LNG-

laadarmen, zijn gebouwd door GEKA Bouw. Het project 
duurde ongeveer 18 maanden en in september 2010 is 
het opgeleverd.

BIS bouwde voor GEKA Bouw de complexe 
ondersteuningssteigers van de beide zeesteigers, met 
werkvloeren die volledig dicht zijn. Er moest gewerkt 
worden op een kleine ruimte, boven het zeewater. 
Gijs Dingemans, senior uitvoerder van GEKA Bouw: 
“BIS heeft hier prima werk geleverd. Ze opereren 
flexibel en de samenwerking is prima. Uniek is dat we 
na overleg konden ‘doorstempelen op de bekisting’. 
Hierdoor konden de staanders zeer dicht langs de 
bekisting komen. Daarnaast werkten we uitstekend 
samen bij aangebrachte wijzigingen in de vloerdikte 
van het beton. Hiervoor gebruikten wij een speciale 
gaffel waardoor we een sterkere steigerconstructie 
konden garanderen. Deze aanpassingen zijn uitstekende 
voorbeelden van het meedenken van BIS. Dat maakt ons 
werk aanzienlijk makkelijker.”

BIS Industrial Services
T. 0181 667300
I. www.bis-is.com

BIS verzorgt steigers voor LNG Receiving Terminal 
Rotterdam    
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ASC heeft een nieuw Traingle-systeem  op de markt gebracht. 
Volgens het bedrijf is het systeem simpel, degelijk, snel op te 
bouwen en relatief goedkoop in meterprijs. Al jaren bestaan er 
verschillende Traingle-systemen met schuine masten. Het grote 
nadeel van schuine masten is de inzetbaarheid op elke hoogte. 
En systemen die wel goed inzetbaar zijn, zijn vaak tijdrovend 
om te plaatsen of duur in aanschaf of huur. ASC heeft hiervoor 
een oplossing gevonden; koppelbare Traingles waardoor een 
vrije overspanning van tien meter tussen twee masten mogelijk 
is. Deze masten kunnen de Trainglebrug tot een platformhoogte 
brengen van maximaal vijf meter en kunnen oneindig aan elkaar 
worden doorgekoppeld. De kwaliteit en het afwerkingsniveau 
zijn weer van hoge kwaliteit, waardoor het een zeer robuust en 
stabiel product is geworden.

A.S.C. b.v.
T. 076 - 541 30 19
I. www.asc-bv.nl

ASC introduceert nieuw Traingle-systeem   

Custers Hydraulica B.V. presenteerde onlangs een aantal 
van haar nieuwste truckhoogwerkers, onder andere de 
Taurus 200-12M vanaf 3,5 ton op een VW Crafter en 
de Taurus 330-26 op een 18 ton MAN. Deze hoogwerkers 
zijn uitermate geschikt voor onderhoud aan openbare 
verlichting en worden veel ingezet door gemeenten, 
verhuur-, energie-, installatie -en schildersbedrijven. 

Met de Taurus 200-12M kan men nu ook met een 3,5 
ton chassis op een werkhoogte van twaalf meter 
werken. De ruime kastopbouw en de mogelijkheid om 
zonder stempels op hoogte te werken, maken deze 
truckhoogwerker zeer populair.

Een andere productinnovatie is de Taurus 330-26. Dit is 
een robuuste, compacte en bovenal degelijke machine 
met een werkhoogte van maar liefst 26 meter en een 
maximale korflast van 330 kilo. Mede door zijn grote 
werkdiagram is deze hoogwerker veelzijdig inzetbaar; 
onder andere voor onderhoud aan groenvoorzieningen 
en aan openbare verlichting.

In het begin van dit jaar werd al de eerste 100% 
elektrisch aangedreven autohoogwerker van Custers, de 
Taurus 265-12.5E, op de markt gebracht. 

Custers Hydraulica B.V.
T. 0478 – 55 30 00
I. www.custers.nl

Custers introduceert nieuwe hoogwerkers  
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Onlangs vierde Travydro Nederland haar vijftigjarig bestaan in 
Nederland. In augustus 1960 werd Travhydro Nederland opgericht als 
dochter van een Belgisch moederbedrijf dat haar activiteiten, buizen 
voor waterleiding, in 1928 is gestart. De naam Travhydro is dan ook 
ontstaan uit de samenvoeging van de eerste activiteiten ‘travaux 
hydraliques’. Na de Tweede Wereldoorlog richtte het bedrijf zich op 
de stalen buisconstructies, later steigermateriaal, systeemsteigers en 
na de overname van Constructil - stempels en stapeljukken - was de 
stap richting steigerproducent helemaal gezet.

Vanaf 1962 is Travhydro gevestigd aan de Berkenwoudestraat in 
Rotterdam en kwam er in 1980 een vestiging bij in Doetinchem. 
Inmiddels is Travhydro niet meer weg te denken in steigerbouwend 
Nederland. Sterk vertegenwoordigd in zowel de bouw als de 
industrie heeft Travydro 300 monteurs die werkzaam zijn in de regio 
Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam.

Afgelopen september vierden de medewerkers van Travhydro het 
jubileum. Klanten en relatie werden verrast met een attentie in de 
vorm van een zakje bloembollen.

Travhydro Nederland B.V.
T. 010 – 419 11 00
I. www.travhydro.nl 

50 jaar Travhydro Nederland

Skyworks heeft een nieuw ergonomisch harnasgordel op de markt 
gebracht dat ook uitermate geschikt is voor de steigermonteur. De 
nieuwe Flexa harnasgordel van Protecta is voorzien van speciaal 
aangepaste beenbanden en elastische schouderbanden, waardoor de 
gordel veel meer bewegingsvrijheid geeft bij werk waar regelmatig 
gebukt en gehurkt wordt.

Deze harnasgordel maakt deel uit van een serie harnasgordels die zich 
kenmerkt door groot draagcomfort tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 
Zoals alle producten van Protecta hebben ook deze Flexa-harnasgordels 
een hoog afwerkingsniveau en zijn ze standaard voorzien van onder 
andere een valindicator en labelbescherming. De Flexa-harnasgordels 
zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. Een zeer aantrekkelijke optie is 
de automatische snelsluiting, waardoor ook met handschoenen aan de 
harnasgordel makkelijk aan en uit is te doen.

Skyworks B.V.
T. 010 – 514 00 50
I. www.skyworks.nl/valbeveiliging  

Nieuw ergonomisch harnasgordel geschikt voor 
steigerbouw
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Harsco Infrastructure presenteert twee nieuwe 
revolutionaire voorloopleuningen voor de steigerbouw. 
Die voorkomen valgevaar tijdens de op- en afbouw 
van de steiger, omdat de leuning op het bovenliggende 
niveau wordt gemonteerd, voordat men dat betreedt. 
Harsco heeft de driehoekleuning ontwikkeld en de 
opzetleuning. Beide hebben onderscheidende voordelen 
en zijn gepatenteerd.

De lichtgewicht aluminium 
driehoekleuning garandeert 
een veilige werkmethodiek 
door een uiterst innovatieve 
constructie. De leuning kan 
namelijk uitsluitend worden 
gemonteerd en gedemonteerd 
vanaf de onderliggende 
werkvloer. Dit is dwingend in de 
constructie opgenomen: montage 
en demontage kan maar op één manier en dat is veel 
veiliger dan de huidige werkmethoden. Montage en 
demontage levert een tijdsbesparing op van ruim vijftig 
procent ten opzichte van conventionele steigerbouw. 

Tevens heeft Harsco een aluminium opzetleuning 
ontwikkeld die aan de steiger wordt gemonteerd en 
zich met de monteur mee naar boven of beneden 
verplaatst. Het is een tijdelijke leuning waarvan het 
speciale vergrendelingsysteem met de voet of hand 
bediend wordt. Een ergonomische oplossing wat bukken 

overbodig maakt en voorkomt dat de leuning onbedoeld 
loskomt. Deze leuning vergt een lage investering; omdat 
hij wordt meegenomen in het werk is maar een klein 
aantal nodig. Hij past op de meest gangbare systemen.

Op www.youtube.com/harsconl is een filmpje te 
bekijken over de nieuwe voorloopleuningen, met 
toelichting van ir. Peter van Oers, hoofd Engineering van 
Harsco Infrastructure.

Harsco Infrastructure B.V.
T. 0183 – 569 696
I. www.harsco-i.nl

Voorloopleuningen vergroten veilige steigerbouw

Workx Steigerbouw gaat verder onder een nieuwe naam: 
Yelloo. Workx Materieelverhuur en Steigerbouw hebben 
dit jaar beiden hun eigen focus en visie bepaald en 
besloten hun wegen te scheiden. Op 1 november jl. 
heeft Workx Steigerbouw dan ook haar nieuwe naam 
Yelloo ingevoerd. Yelloo is gevestigd in Rotterdam, 
Utrecht en Zwolle.

In 2006 en 2007 heeft Jaston Steigerbouw drie bedrijven 
overgenomen, te weten Hi Reach, Dokter Steigerbouw 
en Drentse Stalen Steigers (DSS) die vanaf 2008 verder 
zijn gegaan onder de naam Workx. In deze periode 
zijn er tevens materieelverhuurbedrijven aan het 
concept toegevoegd. Begin 2010 hebben zowel Workx 
Steigerbouw als Workx Materieelverhuur hun eigen 
focus en visie bepaald. In de zomerperiode heeft Workx 
Steigerbouw besloten om de steigerbouwbedrijven 
zelfstandig verder te laten gaan.

Workx Steigerbouw is de afgelopen jaren van zeven 
kleinere vestigingen getransformeerd naar een modern 
bedrijf met drie grote vestigingen in Rotterdam, Utrecht 
en Zwolle. De vestigingen zijn klaar voor de toekomst 
waarbij faciliteren, eigen verantwoordelijkheid, 
leiding geven aan jezelf en optimale klant- en 
medewerkerstevredenheid centraal staan.

Op 1 november jl. heeft Workx Steigerbouw haar nieuwe 
naam Yelloo ingevoerd. Yelloo blijft de leverancier op 
het gebied van aluminium- en stalen steigersystemen, 
hangbruginstallaties en bouwliften. De kleuren geel 
en zwart blijven behouden en zijn dan ook duidelijk 
zichtbaar in de nieuwe huisstijl. 

Yelloo B.V. en 
Yelloo alu B.V.
T. 038-4603040
I. www.yelloo.nl

YELLOO, de nieuwe naam voor Workx Steigerbouw
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Deltarail 

Zo ontwikkelde 
Kranenburg 
onder andere de 
Deltrarail. De 
speciale vorm 
van het Deltarail-
profiel maakt 
het bijzonder 
draagkrachtig en 
sterker dan de 
vergelijkbare stalen IPE 160. Tegelijkertijd is het 10 kilo 
per strekkende meter lichter, wat resulteert in een veel 
lagere dakbelasting. De Deltarail kan geleverd worden 
met een CO2 neutraal certificaat. Er wordt dan gebruik 
gemaakt van gegarandeerd gerecycled aluminium, 
waarbij de CO2 niet wordt afgekocht.

Op de delingen wordt de rail gekoppeld met een 
aluminium plaatje, welke voldoet aan de regelgeving 
voor het geleiden van bliksem. De gehele rail is daarmee 
een grote ringleiding voor de bliksemgeleiding. Door 
het gebruik van aluminium komen er geen zinkzouten 
in het oppervlaktewater terecht in tegenstelling tot de 
staalverzinkte rails. 

Kolibrie C2C

Dit ultralichte type installatie is ontwikkeld volgens 
het cradle-to-cradle principe. De installatie is bijna 
volledig opgebouwd uit aluminium in combinatie met 
gerecycled kunststof onderdelen. Maar Kranenburg gaat 
een stap verder; om het energieverbruik en de uitstoot 
van CO2 en lasdampen tijdens het productieproces 
fors te verlagen, 
wordt er niet meer 
gelast aan de 
installatie. In plaats 
daarvan verbinden 
speciale treknagels 
de onderdelen 
met elkaar. Tevens 
wordt er gebruik 
gemaakt van 
zeewaterbestendig 
aluminium. 

Met de Deltarail en de Kolibrie C2C worden vanaf 
de basis aandacht geschonken aan de aspecten 
duurzaamheid en cradle to cradle.

Kranenburg Group 
T. 0172 – 52 10 21
I. www.kranenburggroup.com

De Kranenburg Group slaat met een nieuwe serie producten voor professioneel gevelonderhoud een innoverende 
en groene weg in. Omdat gebouweigenaren en opdrachtgevers zich steeds meer (moeten) houden aan bepaalde 
duurzame en energiebesparende aspecten, heeft Kranenburg zich ten doel gesteld om dit terug te laten komen in 
haar producten. Ten aanzien van onder andere de grondstoffen, het productieproces en de gebruikseigenschappen 
investeren de klanten van Kranenburg in een schone en groene toekomst. 

Kranenburg Group zet ‘groene’ weg in 

In opdracht van Vonk Industrial Contracting B.V. heeft Altrex B.V. drie 
verrolbare lassteigers en vijf kooiladders geproduceerd en geleverd. 
Vonk Industrial Contracting is gespecialiseerd in het ontwerpen 
en vervaardigen van bovengrondse opslagtanks voor de petro- en 
chemische industrie. De drie verrolbare lassteigers die Altrex heeft 
geproduceerd, gebruikt Vonk om stalen opslagtanks, voor het opslaan 
van olie, in elkaar te lassen. Op de foto is één van de verrolbare 
lassteigers afgebeeld met daarnaast een door Vonk ontwikkelde 
lasrobot.

Altrex B.V.
T. 038 – 455 77 00
I. www.altrex.nl 

Altrex levert lassteigers en 
kooiladders voor Vonk 

Ledennieuws



18

18

Nieuws donateurs

Na het houden van een aantal Eurocode-enquêtes 
heeft Scia vastgesteld dat onze klanten en partners 
– waaronder ook bedrijven in de steigerbouw - behoefte 
hebben aan meer technische informatie over deze 
belangrijke norm. Eurocodes houden naast de controles 
op zich (spanningen, vervormingen en koppelingen) 
ook een reken- en modelleerfilosofie in die binnen Scia 
Scaffolding volledig wordt ondersteund.

Om deze overgang te ondersteunen, sponsort en 
lanceert Scia een gloednieuwe en toepassingsgerichte 
website (www.eurocodes-online.com), speciaal 
ontworpen voor huidige en toekomstige gebruikers 
van onze toepassingen. Technische artikelen, up-to-
date informatie over de Eurocodes in de verschillende 
landen, voorbeelden van toepassingen, veelgestelde 
vragen met antwoorden en nog veel meer, vindt u terug 
op deze website. Scia stelt altijd prijs op uw feedback 
en waardeert uw input over dit onderwerp.

Scia start ook in uw regio 
met specifieke Eurocode-
workshops en -seminars 
om gebruikers intensief 
te trainen op alle 
vlakken van praktisch 
constructief ontwerpen.

Scia Nederland B.V.
T. 026 – 320 12 30
I. www.scia.nl

Inzet van Eurocodes ook voor steigerbouw belangrijk

Scaffolding Training Europe (STE)  heeft een 
nieuwe training ontwikkeld voor bedieners van 
hangbruginstallaties. Deze training is bedoeld voor 
medewerkers die in de praktijk belast worden 
met het monteren, verplaatsen en gebruiken van 
hangbruginstallaties. De beste manier om deze 
competenties te kunnen aantonen, is een goede cursus 
te volgen die wordt afgesloten met een examen onder 
toezicht van de Raad van Accreditatie (RvA). Dit 
betekent dat de werkgever zijn werknemers geschoold 
heeft volgende de laatste stand van de techniek en dit 
ook kan aantonen. 

STE organiseert de training ‘Bediener van 
Hangbruginstallaties’ in Barendrecht. Tijdens de 
trainingen wordt gewerkt volgens de eindtermen 
die zijn goedgekeurd door de Internationale 
Waarborgcommissie. Aansluitend aan de cursus wordt 
door een onafhankelijk examenbureau onder toezicht 
van DNV en de RvA een theorie- en praktijkexamen 
afgenomen. Indien de deelnemer het examen met goed 
gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij het vakbekwaam-
heidscertificaat onder ISO 17024.

Scaffolding Training Europe B.V. (STE)
T. 0113 – 276 000
I. www.trainingscaffolding.com 

Nieuwe cursus ‘Bediener van hangbruginstallaties‘
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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

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

Altrad Benelux NV
BOORTMEERBEEK (België)
+32 15 50 94 10
www.havico.be

Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl

Aluminium Produkten
Wormer BV
WORMER
+31 (0)75 640 35 63
www.apw.nl

ASC BV
ETTEN-LEUR
+31 (0)76 541 30 19
www.asc-bv.nl

BIS Industrial Services BV
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 00
www.bis-is.com

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.eu

Doka Nederland BV
OSS
+31 (0)412 65 30 30
www.doka.com

Doornbos Equipment BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00
www.doornbosequipment.nl

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

E.S.S. Scaffolding
OUD-GASTEL
+31 (0)165 – 51 32 00 
www.ess-scaffolding.com

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

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

Harsco Infrastructure BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696 
www.harsco-i.nl

HDV Steigerbouw BV
VLISSINGEN
+31 (0)118 46 65 50
www.hdvsteigerbouw.nl

Hendriks stalen 
bekistingtechniek BV
VEENENDAAL
+31 (0)318 56 64 66  
www.hendriks-groep.nl 

Hertel BV
ROTTERDAM-BOTLEK
+31 (0)10 295 82 22
www.hertel.com

De Hon Bekistingstechniek BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl

Kaefer Nederland BV
DORDRECHT
+31 (0)78 651 11 66 
www.kaefer.nl 

KONE afdeling SOP
UTRECHT
+31 (0) 70 31 71 00
www.kone.com

Konosch Nederland BV
HASSELT (NL)
+31 (0)38 477 3 111
www.konosch.nl

Kranenburg
Gevelonderhoudsinstallaties BV
NIEUWKOOP
+31 (0)172 52 10 21
www.kranenburggroup.com

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

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

Madema Steigerwerken BV
MIDDELHARNIS  
+31 (0)187 63 02 68  
www.mademasteigerwerken.nl

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

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

Nivo Steigerwerken BV
KLUNDERT
+31 (0)168 41 92 92
www.nivosteigerwerken.nl

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
+31 (0) 183 56 98 88
www.noe.nl

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

Post Steigers Schiedam-BV
SCHIEDAM
+31 (0)10 437 12 77
www.post-steigers.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

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
Rotterdam
+31 (0)10- 478 13 13
www.rsb-steigerbouw.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

Steiger Isolatie Werk (SIW)
NUMANSDORP
+31 (0)186 65 31 61 
www.siw-steigers.nl

Steigerbouw vanderPanne BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 91 55
www.panne.nl

De Spindel BV
BUNSCHOTEN
+31 (0)33 465 38 31 
www.despindelbv.nl

De Steigerspecialist BV
STRIJDBEEK (NB)
+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 BV
BREDA
+31 (0)76 543 51 35
www.tractel.com

Travhydro Nederland BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 11 00
www.travhydro.nl

Vollenbroek Betonwerken
ZEDDAM
+31 (0)6 - 2041 0899
www.vollenbroekbetonwerken.nl

Yelloo BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.yelloo.nl

Yelloo Alu BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.yelloo.nl

Leden VSB

Argos Packaging Systems BV
HONSELERSDIJK 
+31 (0)174 63 84 11
www.argos.nu

Artros BV
WARNSVELD
+31 (0)575 43 11 41
www.artros.nl

Bouwradius Training & Advies BV
ZOETERMEER 
+31 (0)79 368 58 00 
www.bouwradius.nl

BSL Europe
HELMOND
+31 (0) 492 52 86 05
www.bsl-europe.nl

Houtgroep Van Drimmelen BV
ZWIJNDRECHT 
+31 (0)78 610 72 07
www.vandrimmelen.nl

Koninklijke Jongeneel BV
UTRECHT
+31 (0)30 234 62 23
www.jongeneel.nl

Nederlandse Branche Polis
Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 284 41 42
www.branchepolis.nl

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

Scaffolding Training Europe BV
GOES
+31 (0)113 276 000
www.trainingscaffolding.com

SCIA Nederland BV
ARNHEM
+31 (0)26 320 12 30
www.scia.nl

TACKnowledge
MOORDRECHT
+31 (0)182 51 72 36
www.tacknowledge.nl

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

Donateurs
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VSB symposium Bouwbeurs 2011: ‘Veiligheid als kostbare 

hype of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?’ 
Op donderdag 10 februari 2011 organiseert de VSB tijdens de Bouwbeurs 2011 in de Prins Claus 
Congreszaal van de Jaarbeurs in Utrecht, het VSB-symposium ‘Veiligheid als kostbare hype of 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?’ Onder leiding van Judith de Bruijn zullen diverse 
prominente sprekers ingaan op actuele onderwerpen tegen de achtergrond van het veilig werken 
op hoogte. Het symposium is bedoeld voor bedrijven en personen die actief of geïnteresseerd zijn 
in de bouw, afbouw, industrie, installatiesector, scheepsbouw en de overheid zoals inspectie- en 
onderwijsinstanties, opdrachtgevers, architecten, adviseurs, certificerende instanties, fabrikanten, 
leveranciers en verhuurbedrijven.

Programma

08.00 uur      Ontvangst  

08.30 uur      Welkom door Judith de Bruijn gastvrouw namens de 
VSB 

08.35 uur   Richtlijnen, veiligheidsvoorschriften of checklists 
zijn slechts belangrijke hulpmiddelen 

 De voorzitter van de VSB, Jan ten Doeschate, gaat 
in op het thema van deze ochtend. Daarbij stelt 
hij vast dat voor veel instanties Veiligheid een 
verkoopargument is of helpt bij het oppoetsen 
van het imago. In hoeverre alle schakels in 
de bouwketen zich daadwerkelijk inzetten en 
verantwoordelijk voelen om de veiligheidsperceptie 
te verbeteren, moet deze ochtend duidelijk 
maken.  

08.40 uur      Gewetensvol bouwen wanneer veiligheid integraal 
onderdeel vormt van het werkproces 

 Jaarlijks investeert Smits Vastgoedzorg vele 
tientallen miljoenen Euro’s in nieuwbouw en 
structureel onderhoud aan haar vastgoedobjecten. 
Hans van der Krogt, directeur Smits Vastgoedzorg, 
schetst de unieke aanpak van Smits en de wijze 
waarop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
wordt ingevuld. Hij toont aan dat toeleveranciers, 
zoals schilders en aannemers, door hem gehouden 
worden aan goede kwaliteit, een goede prijs 
en tóch optimale veiligheid. Onveilige situaties 
schaden immers de naam van en het vertrouwen in 
Smits Vastgoed.  

9.10 uur        Heeft VCA nog toekomst?  

 Bert Zandvoort, voormalig voorzitter CCVD-VCA 
(Centraal College van Deskundigen) en huidig 
coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West 
Nederland,  schetst de ontwikkelingen in het 
industrieel onderhoud, waar jaarlijks miljarden 
euro’s in omgaan.  De (petro)chemische industrie 
is de meest gecontroleerde industriële activiteit 
in Nederland. Er wordt een optimale veiligheid 
verwacht en dat moet regelmatig worden 
aangetoond. Veiligheid is daarom integraal 
onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Niet 
alleen voor de processen, de medewerkers 
en de omwonenden maar ook voor de 
toeleveranciers. Operationele integriteit is het 
nieuwe sleutelwoord. De basis hiervoor is een 
managementsysteem waarin ook een actieve 
rol is toebedeeld aan de toeleverancier. Ook de 
toeleverancier dient operationele integriteit te 
realiseren. Is VCA daarvoor het middel? 

09.40 uur     Pauze 

10.10 uur      Veilig werken betekent afspraken maken over 
verantwoordelijkheden  

 Directeur BAM Materieel, Raf Tripaldelli, voorzitter 
Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend 
Nederland, gaat terug naar de basis en stelt 
dat veilig werken professionele communicatie 
betekent. Hij onderstreept dit met het 
structureel en per project vastleggen van taken 
en verantwoordelijkheden. Als toeleveranciers 
van de bouwbedrijven weten de leden van de 
KOMAT als geen ander dat het verantwoordelijkh
eidsgevoel pas echt actief is, als elke schakel in 
het bouwproces zich formeel committeert. Zowel  
beleid als de actieve rol komen ter sprake. 

10.40 uur     Gespecialiseerde Aannemerij oriënteert zich op 
nieuwe rol 

 Henk Klein Poelhuis, voorzitter van 
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, 
maakt een toer door het landschap van de GA. Een 
sector die jaarlijks ruim 3,5 miljard euro omzet 
en waar dagelijks wordt gewerkt onder lastige 
omstandigheden. Valgevaar is er daar één van. De 
sector positioneert zich en richt zich verder op 
specialismen. Zo gaan gespecialiseerde aannemers 
na of ze zich zullen richten op het werken op 
hoogte en of ze dit werk willen uitbesteden. 

11.10 uur   Gezond en veilig werken in de bouw 

 Jan Warning, directeur Arbouw, spreekt over de 
lichamelijke belasting en arbeidsomstandigheden 
waar men in de bouw mee te maken heeft. Arbouw 
en sociale partners willen dit helpen voorkomen, 
door middel van de campagne Lichter Werk(t).  In 
het eerste kwartaal 2011 zijn de schijnwerpers 
gericht op de steigerbouw. Ook worden samen 
met werkgevers- en werknemersorganisaties 
afspraken vastgelegd over de risico’s, oplossingen 
en maatregelen om de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe 
A-blad Veilige Steiger. 

11.30 uur Afsluiting door Judith de Bruin met daarna lunch en 
beursbezoek 

Meer informatie 

De deelnameprijs aan dit symposium bedraagt 80 euro (inclusief 
lunch en exclusief BTW); aanmelden kan via de website van de 
VSB (www.vsb-online.nl). Deze website biedt u in aanloop naar de 
Bouwbeurs volop informatie over het beursprogramma van de VSB 
en over de exposanten van het VSB-Plein en deelnemers aan de 
PR-campagne.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
Koninklijke Jongeneel B.V.


