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Column / Verenigingsnieuws

Terugkijken met de blik vooruit
Als voorzitter van de PR Commissie kan ik terugkijken op een jaar vol
activiteiten met en voor de branche. We wilden als VSB het veilig werken op
hoogte op kaart zetten en tegelijkertijd de specialistische kennis van onze
aangesloten lidbedrijven onder de aandacht brengen. We wilden nadrukkelijk
invulling geven aan het ‘Beleidsplan op weg naar 2015’ dat met de leden is
overeengekomen.
Dat heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd! Het jaar begon met de
Internationale Bouwbeurs in Utrecht, compleet met een groots collectief
van bedrijven, een druk bezocht –inmiddels traditioneel- VSB Symposium
en niet de vergeten de Steigerbouw demonstratiewedstrijden met het
Opleidingsbedrijf VSB. En wat dacht u van de serie ﬂyers Veilig werken
met….., die dit jaar verder werd uitgebouwd met bouwliften, hefsteigers,
hangbruginstallaties en gevelonderhoudinstallaties. Of de diverse
forumdiscussies over de expertise van de VSB-leden en de aandachtsgebieden
van de commissies?
De Hoog & Breed ziet er steeds completer uit, met bijdragen vanuit de hele
breedte van de achterban van de VSB. De website wordt bezocht door zulke
grote aantallen geïnteresseerden, dat menig bedrijf daar jaloers op kan zijn. Hoe dacht u dan over de grootse
happening Veilig op de hoogte 2011, waaraan door vele leden en commissies is bijgedragen? Of van de deelname
met de leden aan de Betonvakdagen en de SGA dagen. Waar we ons mee bezig hebben gehouden is het naar buiten
brengen van de kennis en kunde die verzameld is binnen de VSB. Producten en diensten van de leden, jarenlange
ervaring en technische know how: verenigd in één club! Alles met als doel: het leveren van een kwalitatief goede
werkplek op hoogte, bekistingen of ondersteuningen bij de hoogste vorm van veiligheid voor de monteurs en de
gebruikers.
En daar houdt het niet mee op! Op de najaarsvergadering hebben de leden het groene licht gegeven voor een
nieuwe website, met ruimte voor social media, en voor tal van andere, nieuwe initiatieven. Meer hierover leest u in
deze en volgende uitgaven van Hoog & Breed.
Dat alles is natuurlijk alleen mogelijk door de samenwerking met organisaties, platforms en koepels én door de
inzet van onze leden, commissieleden en besturen.
Vanaf deze plaats wil ik u allen van harte danken en u een goed, gezond 2012 toewensen!

Colofon

Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

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.
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Najaarsvergaderingen in teken van samenwerking,
kennisoverdracht en promotie
In het voor- en najaar vinden de vergaderingen plaats van de secties en de algemene ledenvergadering van de
VSB. Daarbij zijn de sectievergaderingen veelal technisch inhoudelijk en de algemene ledenvergadering meer
beleidsmatig van aard. Naast een aantal speciﬁeke ontwikkelingen stonden de vergaderingen in het teken van
samenwerking, kennisoverdracht en de promotie van het vakgebied.
De disciplines die op deze vergadering elkaar treffen
zijn zeer divers: een platform van fabrikanten,
leveranciers, verhuurbedrijven en montagebedrijven
van ladders, rolsteigers, hefsteigers, stalen steigers,
betonbekistingen, ondersteuningen, hangbruggen,
hoogwerkers, bouwliften en gevelonderhoudsinstalllaties. Aan de orde kwam de ketengedachte,
waarbij samenwerking voorop staat. Of het nu gaat
over het toepassen van de Richtlijn Steigers in de
(petro)chemische industrie en de energiesector,
de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies in de bouw, nieuwe A-bladen, mobiele
toolboxmeetings (Roadshow ladders, trappen en
(rol)steigers) in het land, congressen, beurzen en
symposia, instructieﬂyers, scholing, innovaties, het
toetsingskader of andere activiteiten. Speerpunten voor
2012 zijn verder onder meer:
· Opleidingsbedrijf VSB en de verdere upgrading van
het scholingsaanbod
· Uitbouwen van het platform voor hoogwerkers
· Gevelonderhoud en nieuwe wet- en regelgeving
· Opbouwmethoden voor rolsteigers
· Actualisering ﬂyers veilig werken

Wisseling van de wacht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSB
werden twee nieuwe bestuursleden benoemd voor
respectievelijk de Sectie Steigerbedrijven en de Sectie
Betonbekistingbedrijven. Dick Koster van Van der
Panne Steigerbouw in Rotterdam en Henk Speelman van
Konosch Bekistingsystemen werden unaniem door de
vergaderingen gekozen tot nieuwe bestuursleden. Dick
Koster heeft de portefeuille Scholing en Onderwijs,
waarmee hij Arjan Jansen opvolgde die het onderwerp
innovatie ter hand neemt. Henk Speelman volgde Jos
Hendriks op, die vanwege verandering van werkkring
de VSB onlangs verliet. Henk Speelman heeft de
portefeuille PR en promotie.
Op de vergadering werd er afscheid genomen van twee
VSB-leden die vele jaren inhoud hebben gegeven aan
het commissiewerk binnen de VSB en smaakmakers
waren tijdens de ledenvergaderingen. Ad Suijkerbuijk,
van Layher Benelux werd namens de Algemene
Ledenvergadering bedankt voor zijn enorme inzet als lid
van diverse commissies, zoals de Financiële Commissie
en vooral de PR Commissie (foto links).

Aandacht voor bouw en industrie
Ook op het gebied van kennisoverdracht wordt de
aandacht verlegd én gefocust. De nieuw te ontwikkelen
website www.vsb-online.nl zal daarvoor een nog
belangrijker vehikel worden, dan de huidige website
met gemiddeld meer dan 5.000 geïnteresseerde
bezoekers al is. De aandacht zal verder worden
verbreed van bouw naar industrie. Naar aanleiding van
een oproep van de steigermontagebedrijven wordt
nu voor de hele achterban van de VSB het accent
ook gelegd op de vermarkting van de kwaliteiten van
de leden naar opdrachtgevers en werknemers in de
industrie. Bijzondere acties zullen verder worden
gevoerd voor:
· Waarborgregeling VSB
· Gevelonderhoudsinstallaties
· Betonbouw en bekistingstystemen
· Hangbruginstallaties
Deze activiteiten zullen door de PR Commissie worden
afgestemd met de VSB-commissies en besturen en
uitgevoerd samen met Beta PR & Media, het PR-bureau
van de VSB.

Ed de Vries, van Doornbos Equipment werd dank gezegd
voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de Commissie
Hoogwerk en de Financiële Commissie (foto rechts).
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“Future commissie” VSB in de steigers
Tijdens de najaarsvergadering van de VSB werd
op initiatief van de Sectie Steigerbedrijven de
oprichting aangekondigd van een commissie met
als werktitel “Future commissie”. De commissie
is bedoeld om nieuwe trends en ontwikkelingen
te signaleren, te stimuleren, op te pakken en
te initiëren. Kennis en innovaties die ten goede
moeten komen van de aangesloten bedrijven.
Tegelijkertijd is vastgesteld dat dit een behoefte
is die VSB-breed in de drie secties bestaat. De kar
wordt getrokken door bestuurslid Arjan Jansen,
voorzitter van het Opleidingsbedrijf VSB en in het
dagelijks leven directeur van Yelloo in Zwolle.
“De branche is van huis uit traditioneel en innovaties
beperkten zich tot dusverre alleen tot het ontwikkelen
van lichtere materialen en nieuwe werkmethoden om
de techniek, arbeidsomstandigheden en veiligheid
te verbeteren”, aldus Arjan Jansen. “Maar op het
gebied van logistiek, nieuwe bouwmethoden voor
steigers, robotisering, ketenefﬁciency, ketenintegratie
en automatisering is er nog een wereld te winnen”,
vervolgt hij. “Het gaat daarbij niet om steigers alleen.
Het speelt op de bouwplaats en in de industrie: overal
waar er tijdelijke werkplekken op hoogte moeten
worden gebouwd of toegepast.”
Jansen roept de leden en donateurs van de VSB dan
ook op om zich aan te sluiten bij dit initiatief en deel
uit te gaan maken van dit VSB-interne platform, alle
disciplines zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Techniek en mens of mens en techniek
Jansen is zich ervan bewust dat de branche afhankelijk
is van de inzet van mensen, vanaf de tekentafel tot aan
de bouwplaats of plant.
“Daarom zullen innovaties zich niet alleen beperken
tot verbetering van de kwaliteit of efﬁciency. Het kan
heel goed zijn dat innovaties betrekking hebben op de
gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers,”
stelt hij vast. “De beste ideeën ontstaan vaak in het
veld, daarom moet er ook een brievenbus komen waar
onze mensen hun ideeën in kwijt kunnen.”
Wat wordt er gedaan met de ideeën, suggesties en
wensen? “We zullen per geval moeten nagaan of we
gebruik kunnen maken van instanties als Syntens of
Agentschap.nl en van de inbreng van onze leden, om
met projecten en onderzoek te komen tot concrete
verbeteringen. Deels zullen die kunnen worden
vermarkt, maar het is ook denkbaar dat we als branche
de resultaten kunnen wegzetten of verspreiden. Waar
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mogelijk en zinnig moeten we de aansluiting zoeken
met andere organisatie buiten de VSB, zoals met de
Aannemersfederatie, waar gelijksoortige initiatieven
al lopen. Maar ook mogen we partijen in de industrie
niet vergeten, waar onze leden 75% van hun omzet
genereren”.
“De eersten die proﬁjt moeten hebben van de
activiteiten van onze commissie zijn onze leden zelf,
de werknemers en hun opdrachtgevers. Gezien de
speciﬁeke kennis bij de leden van de VSB heb ik er alle
vertrouwen in dat wij niet alleen een prima denktank
hebben, maar ook een belangrijke schakel kunnen
zijn in de ketengedachte. De VSB kan ook hier een
belangrijke partner in zijn zoals afgelopen jaren al
vaker is bewezen”, besluit Arjan Jansen.
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Nieuwe leden VSB
In de achterliggende periode hebben opnieuw 4 bedrijven
hun weg gevonden naar de VSB, waarmee het aantal nieuwe
leden in 2011 voorlopig op een totaal van 9 is gekomen. De
verwachting is dat nog twee nieuwe leden en één donateur
zich zullen gaan aansluiten vóór het einde van dit jaar.

Orly & Endevoets uit Den Bosch is toegetreden tot de Sectie

Steigerbedrijven. Het bedrijf is actief in de vastgoedzorg en
heeft zich gespecialiseerd in het onderhouden, renoveren en
restaureren van gevels. Eén van de activiteiten die inmiddels is
uitgegroeid tot een aparte unit is de afdeling Steigermontage,
waarbij ook voor derden wordt gewerkt.

Angelique van Orsouw en Berrie Endevoets
(directie), voorzien van het certiﬁcaat
Waarborgregeling VSB en het lidmaatschapbord.

Jako Bouw uit Cuijk is lid geworden van de Sectie

Hoogwerkbedrijven/Bouwliften. De bedrijfsactiviteiten liggen
breed georiënteerd op de bouw, waar een breed scala aan
arbeidsmiddelen worden verkocht en verhuurd, maar ook
montagewerkzaamheden plaatsvinden van in hoofdzaak steigers.

Directeur Jeroen Jansen van Jako Bouw

Mol Verhuur, met hoofdvestiging in Dordrecht trad eveneens toe
tot de Sectie Hoogwerkbedrijven/Bouwliften. De activiteiten van
Mol zijn ook zeer bouwbreed en richten zich op de verhuur van
bouwliften en van gereedschap tot complete bouwinrichting.

Arnoud Gerritsen (Mol Verhuur) ontvangt het
lidmaatschapsbord en het certiﬁcaat van de
Waarborgregeling VSB uit handen van VSB
voorzitter Jan ten Doeschate.

Meva Bekistingssystemen is fabrikant en leverancier

Directeur Gert van der Endt “preludeerde” al op
het VSB lidmaatschap tijdens de Bouwbeurs 2011.

van bekistingsstemen met wereldwijd 40 vestigingen. Het
verhuurpakket richt zich op uiteenlopende projecten van
fundering tot hoogbouw en op diverse toepassingsgebieden, van
bekistingen tot ondersteuningen. Meva is lid geworden van de
Sectie Betonbekistingbedrijven.
Voor meer informatie: www.vsb-online.nl
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Hangbruginstallatie als toepassing in de bouw, industrie
en off shore
De huidige VSB Commissie Hangbruginstallaties bestaat uit de heren Peter Bruintjes (Altrex), Matthijs Pitlo
(Yelloo), Sepp Vedral (Skyworks) en Leender den Uyl (Harsco). De commissie schetst de mogelijkheden en
toepassingen van de hangbrug in sectoren zoals de bouw, industrie en off shore.
In de genoemde sectoren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van hangbruginstallaties, wanneer er een tijdelijke
oplossing gewenst is voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven
hebben een ﬂyer en een training ontwikkeld, waarmee de gebruiker een handreiking heeft om veilig te kunnen
werken met dit veelzijdig inzetbare arbeidsmiddel.

Een modulaire aanpak
Een hangbruginstallatie bestaat in hoofdzaak uit een
ophangconstructie, staalkabels, elektrische installatie
en de hangbrug zelf. Om een hangbruginstallatie
te kunnen gebruiken, moet er voor de dakbalk van
de ophangconstructie voldoende ruimte zijn. Het
dak van het gebouw of object moet bovendien de
contragewichten en de constructie kunnen dragen.

Het plaatsen en monteren gebeurt door gediplomeerde
monteurs van het verhuurbedrijf, de bediening van
de hangbrug gebeurt door de gebruiker. Deze beschikt
nu over een handzame checklist, om alle belangrijke
veiligheidspunten na te kunnen lopen. Vervolgens
kan bijvoorbeeld de schilder met zijn verf, kwasten
en andere hulpmiddelen naar de plaats waar hij
zijn werkzaamheden moet gaan verrichten. Hij is
daarbij niet gebonden aan bijvoorbeeld de slag- of
platformhoogte en kan zijn werkplek op elke gewenste
hoogte ”parkeren”.

Flexibele oplossingen

De staalkabels voldoen aan de hoogste eisen en zijn
over-gedimensioneerd, berekend op tonnen last. De
hangbrug beweegt in verticale richting, naar elke
gewenste plaats, aangedreven door een elektromotor.
Er zijn zelfs variaties, waarbij de hangbrug langs
het object kan bewegen, door de aansturing van
een verrijdbare ophangconstructie. De hangbrug kan
modulair worden opgebouwd en in elke gewenste
breedte worden samengesteld. Er kunnen hoogten
worden bereikt tot boven 100 meter, wat betekent dat
de gebruiker een grote verantwoordelijkheid heeft voor
hemzelf, zijn metgezel en het publiek op de begane
grond.
Eén van de grote pluspunten van een hangbruginstallatie
is dat de contouren van bijna elk object nauwgezet
kunnen worden gevolgd, zonder dat daarvoor een vaste
tijdelijke constructie hoeft te worden geconstrueerd.
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De hangbruginstallatie biedt ﬂexibele oplossingen,
hetgeen wordt onderstreept aan de hand van de
praktijktoepassingen. De enige voorwaarde is dat het
verhuurbedrijf hiervoor open staat en de kennis en
expertise in huis heeft om in te kunnen spelen op de
vraag van de klant. Een degelijk verhuurbedrijf volstaat
niet met het leveren van een arbeidsmiddel als de
hangbruginstallatie, er wordt geadviseerd bij de keuze
van een tijdelijke werkplek op hoogte. Er wordt eerst
gekeken naar onder meer:
· de aard van het object
· het type werkzaamheden
· de omgeving
· de omstandigheden
· het budget
· de duur van de werkzaamheden.
Het werken aan een “recht toe-recht aan” gebouw
spreekt voor zich: de hangbruginstallatie moet zich
kunnen bewegen in horizontale en verticale richting.
Onderhoud in de industrie, waar moet worden gewerkt
in en aan ketels, krakers of aan torens met uitbouwen
en obstakels. En wat te zeggen van werkzaamheden in
een glazen omgeving van een atrium of in de ruwe zee
aan een boorplatform.
Vervolg op pagina 7

7

Verenigingsnieuws

Toolbox en instructie voor gebruik
Van een schilder mag niet worden verwacht dat hij ook
gespecialiseerd is in het gebruik van arbeidsmiddelen.
Om de hangbrug goed te kunnen bedienen, moet
minstens één van de twee gebruikers worden
geïnstrueerd door de verhuurder/leverancier, moet
de gebruiksaanwijzing bekend zijn en kunnen on site
toolbox meetings worden gegeven. Ook kan de gebruiker
een training volgen, waaraan ook een erkend examen
gekoppeld is. In artikel 7.6 van de Arbowet wordt
immers aangegeven dat speciﬁeke deskundigheid vereist

is voor bedienaars van mobiele arbeidsmiddelen.
De branche heeft deze terminologie vertaald naar
een basis beroepsopleiding voor gebruikers van
hangbruginstallaties. De examens worden gehouden
onder toezicht van DNV. Bij goed gevolg beschikt de
deelnemer over het erkende certiﬁcaat voor het veilig
bedienen van hangbruginstallaties. De commissie
Hangbruginstallaties heeft een training ontwikkeld voor
de montage van de installaties die wordt verzorgd door
STE of verzorgd wordt als incompany training door een
aantal VSB-leden zelf.

Opleidingsbedrijf VSB landelijk erkend voor
1e monteur steigerbouw
Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als
opleidingsbedrijf voor de opleiding 1e Monteur
Steigerbouw. Het is daarmee de eerste landelijke
organisatie die steigerbouwers op mbo-niveau 3 kan
opleiden. Algemeen directeur Sander van Bodegraven
van kenniscentrum Fundeon heeft de erkenning
donderdag 1 december persoonlijk overhandigd.
“Deze erkenning is een slotstuk van de
professionalisering van de steigerbouwbranche”,
verklaarde Van Bodegraven bij de overhandiging.
“De opleidingen Monteur Steigerbouw en 1e Monteur
Steigerbouw leveren aantoonbaar gekwaliﬁceerde
personeelsleden op. Dat komt de veiligheid in de
branche ten goede.”
Door de erkenning van Opleidingsbedrijf VSB kunnen in
het hele land leerlingen opgeleid worden tot allround
vakman. Opleidingsbedrijf VSB neemt leerlingen in
dienst en zorgt in samenspraak met Roc’s - verspreid
door het land - dat de leerlingen de theorie van het
vak leren. Daarnaast zorgt het Opleidingsbedrijf dat
de leerlingen een leerbaan krijgen bij een erkend
leerbedrijf in de woonomgeving van de leerlingen. Daar
leert de leerling het vak in de praktijk. Dit zijn niet
alleen bedrijven die lid zijn van branchevereniging VSB,
maar ook andere bedrijven waar leerlingen het vak
Monteur Steigerbouw en 1e Monteur Steigerbouw in alle
facetten kunnen leren.
De niveau 3-opleiding 1e Monteur Steigerbouw is een
vervolgopleiding op Steigerbouwer op mbo-niveau
2. Met het niveau 3-diploma kan de werknemer als
1e monteur/voorman fungeren en is hij bovendien
gekwaliﬁceerd om steigers te keuren en op te leveren.
Dit komt de veiligheid van het werken ten goede.
Marcel Koerts, directeur van Opleidingsbedrijf VSB, is
verheugd met de erkenning. “Het werken op steigers
is risicovol en risico’s beheers je door kennis en kunde.

De brancheorganisatie VSB is nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van de opleidingseisen, welke
voldoen aan de Richtlijn Steigers. We zijn daarom extra
blij dat wij nu ook de niveau 3-leerlingen volgens deze
eisen landelijk kunnen opleiden.”
Vanaf februari kunnen leerlingen instromen in de
opleiding 1e Monteur Steigerbouw bij Opleidingsbedrijf
VSB. Koerts verwacht dat veel leerlingen die de
afgelopen jaren hun niveau 2-diploma hebben behaald,
zich gaan aanmelden voor de opleiding op niveau 3.
“Met de niveau 2-opleiding zijn we in 2008 begonnen.
De eerste diploma’s Steigerbouwer hebben we in 2010
uitgereikt en sindsdien zijn er nog velen gevolgd. Dus
het is de hoogste tijd dat zij aan een vervolg kunnen
beginnen.”
T. 010 24 50 860
E. info@opleidingsbedrijfvsb.nl
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl
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Forumdiscussie

VSB-forumdiscussie

Slimmer bouwen met beton

Wie kiest voor beton, kiest voor slimmer bouwen. Dat was het thema van de afgelopen Beton Vakdagen en
werd bewezen door de talloze innovaties die de deelnemers tijdens het evenement presenteerden. Slimmer
bouwen met beton gaat echter verder dan nieuwe, slimme producten. Gezamenlijk trekken leveranciers van
bekistingen, betonmortel en wapeningsstaal op om dat duidelijk te maken. Onder de noemer ‘de kracht van de
combinatie’ schoven verschillende partijen uit de betonbouw aan tafel om de voordelen en mogelijkheden van
beton toe te lichten.
De VSB-forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
(VSB). Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en
deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren
onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue.
De VSB-Forumdiscussie wordt 4 maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen
centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en
vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over beton waren Henk Speelman van Konosch Nederland (Hasselt),
René van Zutven van Peri (Schijndel), Gerard van Heugten en Rob Buren van Mebin (Den Bosch en Amsterdam),
Jan Thomassen van NOE-Bekistingtechniek (Arkel), Jan Alberti van Gietbouwcentrum (Veenendaal), Jan
Remmits van Safe (Beek en Donk) en Niek de Jong van Cementbouw (Cruquis).

Ongekende ﬂexibiliteit
Dagelijks wordt in de aanloop op bouwprojecten een keuze gemaakt voor
een bouwmethode. Wordt het stapel-, giet-, montage- of houtsketletbouw?
Bij de keuze voor één van deze methoden spelen verschillende aspecten een
rol. Daarbij kan worden gedacht aan de constructie, stabiliteit, verwerking
van leidingwerk, geluidwerendheid en brandwerendheid maar ook aan de
vereiste voorbereidingen, de eisen die door de bouwplaats worden gesteld,
de bouwtijd, de logistiek en natuurlijk de bouwkosten. Iedere bouwmethode
heeft zo z’n speciﬁeke kenmerken. Hoe onderscheidt beton zich daarin en
wat is de speciﬁeke kracht van deze bouwmethode?
Henk Speelman van Konosch Nederland noemt met name de hoge kwaliteit
van het beton en de onbegrensde vormgevingsvrijheid als belangrijke
kenmerken. Ook René van Zutven van Peri Nederland onderkent die
voordelen: “De vrijheid die beton biedt bij het vormgeven van gebouwen
en kunstwerken is niet te vergelijken met andere bouwmethoden. En
juist die ontwerpﬂexibiliteit wordt bij kunstwerken steeds belangrijker.
Het is zelfs zo dat bepaalde architectuurvormen alleen met beton kunnen
worden gerealiseerd.” Jan Alberti van het Gietbouwcentrum vult daar op
aan: “Voor de woningbouw biedt beton een zeer grote ﬂexibiliteit als het
om installaties gaat. Wanneer je de gemiddelde woning van tegenwoordig
Henk Speelman: “Niet een bekisting maar
bekijkt, dan zie je het aantal installaties alleen maar toenemen. De
een oplossing aanbieden.”
elektrotechnische, ICT en klimaattechnische installaties in woningen worden
steeds omvangrijker en warmtepompen en alternatieve energie-installaties
doen hun intrede. Als je dat in prefab-beton wilt uitvoeren, dan sta je voor een haast onmogelijke opgave. Met
beton kunnen installatieleidingen efﬁciënt en ﬂexibel worden ingestort.” Jan Thomassen van NOE-Bekistingtechniek
vult aan: “Juist door de ﬂexibiliteit van de betonbouw kun je tot op het laatste moment wijzigingen aanbrengen.
Dat is een belangrijk gegeven in een markt waarin vaak tot op het laatste moment wijzigingen worden aangebracht.
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Het materiaal beton sluit bovendien prima aan op de eisen en wensen van
de nieuwe generatie architecten. Computerondersteund ontwerpen en
uitwerken van constructies is voor hun de gewoonste zaak van de wereld.
Met beton kan iedere gewenste vorm bij wijze van spreken direct van de
computer naar de bekistingsleverancier worden gestuurd.”

Beton bekent kleur

René van Zutven: “Vormgevingsvrijheid
beton niet te vergelijken met andere
bouwmethoden.”

Het is niet alleen de ontwerpvrijheid die beton zo’n aantrekkelijke
bouwmethode maakt. Zo is het gebruik van verschillende soorten kleuren
beton tegenwoordig goed mogelijk. Alhoewel het volgens Jan Remmits van
Safe moeilijk blijft om daarbij steeds dezelfde kleur te genereren, zijn
de leveranciers ervan overtuigd dat met de juist beton- en kleurkwaliteit
in principe alles kan worden gemaakt én gereproduceerd. Niek de Jong
van Cementbouw: “Een vaste kleur van het beton is zeker mogelijk en er
is een groot aantal betonmortelleveranciers die dat kunnen garanderen.
Bij de keuze voor de betonmortel hoort echter wel een goed advies. Wie
zijn betonmortelleverancier in een vroeg stadium bij het bouwproces
betrekt, weet zich ook verzekerd van een reproduceerbare betonkleur.”
Gerard van Heugten van Mebin beaamt dat: “Wij hebben alle mogelijke
kleuren in ons leveringsprogramma; kleur die iedere keer hetzelfde is. Een
goede beheersing van de zand- en grindstromen is daarvoor echter wel een
vereiste. Dat vergt een goede planning, onder meer ten aanzien van de
bekistingscycli.”

Samenspel van partijen
René van Zutven van Peri: “Kleur is één van de eigenschappen die duidelijk
maakt dat er steeds meer mogelijk is met beton en dat architecten
daar ook op vernieuwende manieren gebruik van maken. De kern van
de zaak is samenwerking: betonbouw is een product dat door een
gecombineerde inspanning van verschillende partijen tot stand komt. Het
is een samenspel van architect, aannemer en betonmortel-, wapening- en
bekistingleveranciers. Iedereen draagt daaraan op zijn manier bij.” Rob
Buren van Mebin: “Het succes van die combinatie hangt af van de afspraken
die worden gemaakt. Door in een vroegtijdig stadium alle partijen bij
elkaar te halen en tijdens het bouwproces intensief samen te werken, kan
nagenoeg alles in beton worden gerealiseerd.”

Duurzaam materiaal
Duurzaamheid, een begrip dat sinds enkele jaren in het centrum van
de belangstelling staat, is onlosmakelijk met beton verbonden. Om te
beginnen, draagt de lange levensduur van beton op zich al bij tot minder
energieverbruik en minder hinder. Voor de productie van beton is natuurlijk
energie nodig, maar de toepassing ervan levert vervolgens weer meer op.
Thermische energie (warmte/koude) laat zich in beton goed opslaan en
Gerard van Heugten: “Goede procesbeheerwordt weer gemakkelijk afgegeven. Dat zorgt voor een lager energieverbruik
sing noodzakelijk voor gekleurd beton.”
van gebouwen. Welke aspecten van beton maken het materiaal verder zo
bijzonder? René van Zutven: “Beton is voor 100% recyclebaar; dat wordt
tegenwoordig een steeds belangrijker argument. Het aantal projecten waarin eisen worden gesteld aan de recycling
neemt bijna dagelijks toe.” Daarnaast is het materiaal ook constructief onderscheidend. Jan Remmits: “Beton kan
trek én druk opnemen. En door toevoeging van vezels zou je ook nog heel veel slanker kunnen bouwen. Het is nu
al zo dat met beton zeer grote vrije overspanningen gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan het materiaal
daardoor in een later stadium uitstekend worden hergebruikt. Kijk maar om je heen: het aantal kantoorgebouwen
dat wordt omgebouwd naar woonﬂat neemt steeds verder toe. Een uitstekend bewijs dat beton duurzaam is.”
Een vergelijkbare ontwikkeling schetst Jan Thomassen: “Een betonnen casco biedt van nature de mogelijkheid
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om ﬂexibel met de indeling van het interieur om te gaan. Op die manier
kan de woning wordt aangepast aan de levensfase. Een woning voor
starters kan ﬂexibel worden omgebouwd naar een gezinswoning om enkele
decennia later weer te worden aangepast tot seniorenwoning.” Andere
duurzaamheidsvoordelen van beton betreffen onder meer de mogelijkheden
bij verwarming. Jan Alberti: “Het accumulerend vermogen van beton maakt
deze materiaalsoort bij uitstek geschikt voor het verwarmen en koelen van
gebouwen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van betonkernactivering kan
zelfs de laagst mogelijke CO2-uitstoot worden gecombineerd met een hoog
comfort.”

Kracht van de combinatie
Met de vele voordelen die betonbouw als bouwmethode en beton als
bouwmateriaal bieden, zou je mogen verwachten dat beton op zeer grote
schaal wordt ingezet. Toch is dat nog niet het geval. Zijn de kennis en
acceptatie van beton dan wel voldoende? Jan Thomassen: “Maximaal
proﬁteren van beton kan pas echt wanneer wij vanaf het ontwerp bij een
bouwproject zijn betrokken. Bekisting, wapening en betonmortel kunnen
dan - in samenhang met andere bouwdisciplines - optimaal op elkaar worden
Rob Buren: We moeten durven om zo vroeg
afgestemd. En daar zit tegelijk het belangrijkste knelpunt: je wordt vaak
mogelijk in het proces in elkaar te investeren
pas bij een groot project betrokken op het moment dat de aannemer aan
zonder direct zekerheden te vereisen.”
het uitbesteden is. Een architect denkt vanuit vormen en functies van
een gebouw. De bouwmethodiek heeft niet als eerste zijn aandacht. Toch
hoeven vorm, functie en bouwmethodiek niet met elkaar op gespannen voet te staan. Dat kan door vroegtijdig
samen te werken.” Niek de Jong merkt dat de markt daarbij niet altijd meewerkt: “Opdrachtgevers zijn nog te
veel prijsgestuurd. Wie de beste prijs heeft, kan een project binnenhalen. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan
aan de kracht van de combinatie zoals wij die als betonbranche kunnen bieden. Een combinatie die over de
looptijd van een project juist ﬁnanciële voordelen biedt.” Rob Buren beaamt vult daarop aan: “Architecten en
ontwikkelaars zouden zich veel meer moeten realiseren over hoeveel kennis de betonbranche beschikt en die meer
moeten gebruiken. De vele mogelijkheden van beton bieden een uitstekende basis voor besparingen tijdens de
voorbereidingen, de bouw én de gebruiksfase van een gebouw.”

Ketenintegratie
Met die opmerking wordt een punt aangesneden dat in de gehele bouwkolom
aandacht heeft: ketenintegratie. Bouwen moet immers betaalbaar blijven
en de nadelen van de fragmentatie in de bouwkolom moeten worden
aangepakt. Een goed voorbeeld levert Com.Wonen dat samen met Dura
Vermeer Bouw samenwerkt volgens de principes van ketenintegratie.
De resultaten zijn indrukwekkend: vrijwel géén opleverpunten, enorme
kostenbesparing in de voorbereiding en uitvoering en een bouwproces
dat volgens planning verloopt. Rob Buren: “Een uitstekend initiatief. Het
initiatief begon destijds met drie partners maar je ziet dat het succes
ervoor zorgt dat het zich nu als een olievlek verspreidt.” René van Zutven
nuanceert het enthousiasme: “Ketenintegratie zoals bij Com.Wonen is
inderdaad geweldig en verdient absoluut navolging. Bij woningcorporaties en
gemeenten lukt het ook behoorlijk. Maar bij grote projecten van de overheid
merk je dat het minder soepel loopt. De strenge aanbestedingsregels
vormen vaak een belemmering om over langere tijd afspraken te maken
over bouwmethoden. Door die regels wordt nog té vaak beoordeeld op de
prijs van een kuub beton of een vierkante meter bekisting.” Rob Buren en
Jan Remmits zien daar juist een uitdaging: “Wij moeten onze kennis en
de voordelen van beton over de levensduur van een woning of kunstwerk
beter over het voetlicht brengen. Als combinatie zijn wij de ideale
sparring partner voor bouwconsortia. Onze kennis kan de scoringskansen
van dergelijke consortia vergroten. Kijk maar naar de EMVI (Economisch
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Jan Thomassen: “Kwaliteit en veiligheid
gebaat bij Richtlijn Betonbekistingen en
Ondersteuningsconstructies.”
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Meest Voordelige Inschrijving) van beton: op recyclebaarheid en technische
mogelijkheden scoort beton ongekend hoog.”
Met ketenintegratie, maar ook met begrippen als Lean Bouwen, wordt onder
meer gestreefd naar kostenreductie. Bijvoorbeeld door de faalkosten tijdens
de bouw verder terug te dringen. Welke mogelijkheden biedt beton daarbij?
Jan Remmits: “Ik denk dat we te veel focussen op de kreet faalkosten. We
vergeten daarbij dat ieder bouwwerk uniek is. Natuurlijk wil je faalkosten
terugdringen, maar niet alles kan als faalkosten worden gekwaliﬁceerd. Ik
denk dat veel van de kosten ook als ontwikkelingskosten kunnen worden
bestempeld.” Henk Speelman: “Lean bouwen dwingt je wel om grondig over
bepaalde dingen na te denken. Maar het mag er nooit toe leiden dat een
eenmaal genomen beslissing tijdens het bouwproces steeds weer verandert.
Er is nog te weinig besef wat de organisatorische en ﬁnanciële gevolgen zijn
van veranderingen tijdens de bouw.”

Grote betrokkenheid
Lean bouwen, ketenintegratie en veel
andere initiatieven draaien daarmee
Jan Remmits: “Betonbranche is de ideale
om betrokkenheid. Rob Buren: “Je kunt
sparring partner voor bouwconsortia om
van iets pas een succes maken, als je er
hun scoringskansen te vergroten.”
ook echt bij betrokken bent. Daar zul je
als bouwpartij in moeten investeren.”
Niek de Jong vindt een nuancering daarbij op z’n plaats: “Betrokkenheid is
prima en noodzakelijk voor succes. Maar kennis delen met opdrachtgevers
doe ik het liefst pas nadat de opdracht binnen is. Het komt nog te vaak voor
dat wij wel bij een project worden betrokken en onze kennis wordt gevraagd,
maar als puntje bij paaltje komt er toch wordt gekozen voor het goedkoopste
alternatief. In die zin vergt betrokkenheid een investering van alle partijen.”
Rob Buren ziet het als zijn taak om hier juist in te investeren en het
genoemde risico voor lief te nemen, anders komt de gewenste verandering
niet van de grond.
Zijn er mogelijkheden voor de
betonbranche om daar zelf het
initiatief in te nemen? Henk Speelman:
“Jazeker. Wij proberen dat onder meer
te doen door een oplossing aan te
bieden in plaats van een bekisting.” Jan Thomassen: “De betrokkenheid van
de branche komt ook tot uitdrukking in de Richtlijn Betonbekistingen en On
dersteuningsconstructies waar wij momenteel met een groot aantal partijen
aan werken. Een belangrijk traject waarmee de kwaliteit en veiligheid in
onze branche op een nog hoger niveau worden gebracht.” Jan Remmits: “De
richtlijn zal naar verwachting ook voor opdrachtgevers voor een verbetering
zorgen. Veel bouwers denken nog steeds dat een bekisting die vandaag wordt
besteld, morgen kan worden geleverd. Maar een bekisting is slechts zelden
een product dat even van de plank wordt getrokken. Er gaat een proces aan
vooraf én het is bepalend voor het verdere verloop van het bouwproject.
Veiligheid speelt daarbij een grote rol. Die veiligheid willen wij bieden. Ik
vind het niet erg om een project te verliezen aan een collega waarvan ik
weet dat de veiligheid daar goed op orde is. Maar het komt ook voor dat een
opdracht aan een bedrijf gegund wordt dat geeneens weet hoe je het woord
veiligheid schrijft. Dat is slecht voor het betreffende project en doet afbreuk
aan het imago van onze branche.”
Jan Alberti: “Betonbouw maakt de realisatie
van installaties in woningen efficiënter en
flexibeler.”

Niek de Jong: “Opdrachtgevers zijn nog te
veel prijsgestuurd en gaan te snel voorbij
aan de kracht van de combinatie.”

11

12

nieuws

Waarborgregeling VSB onderstreept specialisme
Wat in 2000 werd geïntroduceerd als een methode om op objectieve gronden de kwaliteiten van een lidbedrijf
te kunnen beoordelen, is in de jaren uitgegroeid tot een soort predicaat waarmee bedrijven speciﬁeke
deskundigheid periodiek aantonen. Of het nu fabrikanten, leveranciers, verhuur- of montagebedrijven betreft:
aangetoond wordt dat men in staat is om een kwalitatief goede en veilige “tijdelijke werkplek op hoogte”,
ondersteuning of bekistingsysteem te leveren.
Het toetreden als lid van de VSB is uitsluitend mogelijk
als een bedrijf aan alle criteria van de Waarborgregeling
VSB aantoonbaar heeft voldaan. Dat betekent dat de
kwaliteit van de gevoerde producten en diensten, moet
volgen uit het directiebeleid en gebaseerd moet zijn
op een systematiek zoals die volgens ISO of andere
kwaliteitsnormen. Belangrijker is misschien de wijze
waarop veiligheid deel uitmaakt van het bedrijfsbeleid.
Ook dit wordt getoetst aan de hand van het gevoerde
directiebeleid en is op de leest geschoeid van VCA.
Een wat lastiger criterium is de integriteit die deels
volgt uit de statuten van de VSB, maar ook afhankelijk
is van de reputatie van het aankomende VSB-bedrijf.
Eenmaal toegetreden tot de VSB worden bedrijven in
een cyclus van telkens 3 jaar opnieuw getoetst door een
onafhankelijk deskundige.

effect” ervan: het ledental van de VSB zou minimaal
het dubbele kunnen zijn, als er geen kwaliteits- en
veiligheidsdrempel zou zijn ingebouwd bij toetreding.
Daarmee wordt voldaan aan de wens van de VSB-leden
die al in 2000 aangaven dat een lidmaatschap van de
vereniging naar opdrachtgevers en overheden een
zekere meerwaarde zou moeten bieden.

Deskundigheid en vakmanschap voor de bouw en
industrie

De ledenlijst, zoals te vinden op www.vsb-online.nl
geeft de actuele stand van zaken aan. Het is overigens
alweer enige jaren geleden dat een aantal bedrijven het
lidmaatschap van de VSB werd ontnomen, omdat men
niet kon of wilde voldoen aan de eisen die deze branche
zichzelf heeft opgelegd.

De Waarborgregeling is overigens geen statisch
instrument. Afhankelijk van de stand van de techniek,
veranderende wet- en regelgeving en het verantwoord
maatschappelijk ondernemen, wordt telkens ingespeeld
op de nieuwste ontwikkelingen. Zo worden bijvoorbeeld
steigermontagebedrijven gehouden aan het naleven van
de afspraken die zijn gemaakt in de Richtlijn Steigers
en ten aanzien van opleidingsniveau van de monteurs.
Een koppeling met het Opleidingsbedrijf VSB en
vergelijkbare initiatieven is daarvan mede het gevolg.
Als in de komende periode de Richtijn Betonbekistingen
en Ondersteuningsconstructies zijn beslag krijgt, zal ook
die worden opgenomen als één van de uitgangspunten
in de Waarborgregeling. Opdrachtgevers in de sectoren
zoals de bouw, de industrie, petrochemie, off shore
scheepsbouw of afbouw moeten er van uit kunnen gaan
dat het werken met een VSB-lid een minimum garantie
voor een goede producten of diensten. Dat geldt
ook voor de arbeidsinspectie en andere partijen die
dagelijks te maken hebben met het werken op hoogte.

Niet voor elk bedrijf weggelegd
De meeste aangesloten bedrijven voldoen ruim aan de
Waarborgregeling VSB en gaan met hun bedrijfsvoering
zelfs verder dan de gezamenlijk overeengekomen
uitgangspunten. Het bewijs dat de Waarborgregeling
in de praktijk werkt, blijkt uit het “onderscheidende
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Welke garantie wordt er dan geboden? Elk bedrijf
heeft aangetoond te beschikken over een kwalitatief
betrouwbaar en veilig beleid, waardoor een veilige
tijdelijke werkplek op hoogte, ondersteuning of
bekistingsysteem kan worden geboden. Alle kennis en
kunde is aantoonbaar aanwezig, een zekerheid die
lang niet door alle spelers in de branche kan worden
geboden.

Het is daarom des te bemoedigend dat in 2011 het
ledental van de VSB met 11 nieuwe leden zal toenemen
en uitgroeit tot ruim 80.
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Kennisoverdracht als een gezamenlijk inspanning
In navolging van het grootse evenement in 2004 werd op 26 oktober 2011 de tweede editie gehouden in de
Evenementenhal in Gorinchem parallel aan de SGA dagen, een beurs voor de schilder en afbouwsector.
Naast het symposium, de conferentie de start van de Roadshow werd kennis overgedragen tijdens de 17
workshops en door de bedrijven op het Kennisplein. Een evenement dat bijna 900 deelnemers trok en werd
mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Hoofdbedrijfschap
Ambachten.
Het symposium Veilig Gebouwonderhoud werd door de
VSB Commissie Gevelonderhoudsinstallaties gebruikt om
aandacht te vragen voor de rol van de leverancier van
permanente gevelinstallaties, andere arbeidsmiddelen
en de relatie met het op handen zijnde Toetsingskader
Gevelonderhoud. Elders in deze Hoog & Breed wordt
hierop nader ingegaan.

Kennis bij de VSB-leden en samenwerking
De VSB verzorgde 9 workshops en andere partners
binnen het HBA droegen zorg voor de overige 8
workshops. Zie ook www.veiligopdehoogte.nl, waar
alle hand outs van de workshops kunnen worden
gedownload.
Samen met deskundigen van de leden en bevriende
organisaties werden de volgende workshops verzorgd:
· Veilig werken met de ladder (Commissie Ladders en
rolsteigers/Altrex)
· Veilig werken met de rolsteiger (Commissie Ladders
en Rolsteigers/ASC/Bouwradius)
· Veilig werken met de hoogwerker (Commissie
Hoogwerkers/Harsco/Doornbos/BMWT/HDW)
· Veilig werken met de hefsteiger (Commissie
Hefsteigers en liften/Alimak HEK)
· Veilig werken met de hangbruginstallatie (Commissie
Hangbruginstallaties/Yelloo/STE)
· Veilig werken met de gevelonderhoudsinstall
atie (Commissie Gevelonderhoudsinstallaties/
Liftinstituut)
· Veilig werken met de bouwlift (Commissie
Hefsteigers en liften/De Jong/Bouwradius)
· Richtlijn Steigers: veilig werken op de stalen steiger
(VSB/Komat/Aboma)
· Inspectie draagbaar klimmateriaal en rolsteigers
(Commissie Ladders en Rolsteigers/STE)
De inspanningen van de bijna 30 deskundigen uit VSBkringen en de bevriende organisaties werd beloond
met een zeer grote belangstelling, waarbij een enkele
workshop te weinig belangstelling genoot. Dit bleek
achteraf bijvoorbeeld te wijten aan het ontbreken
van de gespecialiseerde aannemerij en andere
beroepsgroepen uit de (af)bouw. De presentaties

worden overigens ook gebruikt voor verdere
voorlichtingsdoeleinden, zoals de toolbox meetings
tijdens de Roadshow en blijven downloadbaar via
www.veiligopdehoogte.nl
Het Kennisplein werd verrijkt met materieel, producten
en diensten van de VSB leden Alimak Hek, Altrex,
Aerial Work Platforms (AWP), Harsco Infrastructure,
Layher, Manntech, Scafom-rux en Skyworks Ook
werd er deelgenomen door Arbouw, CNV Vakmensen,
Eurosafe Solutions, Flesst, International Powered Access
Federation (IPAF), Liftinstituut, Opleidingsbedrijf VSB,
Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche
(SBD), TU Delft, Vebidak, Vlutters, XSPlatforms en ZZP
Nederland.
Veilig op de hoogte zal waarschijnlijk als portal in stand
worden gehouden en wellicht als kennisevenement in de
toekomst een vervolg krijgen. Dit, omdat de resultaten
van de inspectieacties van 2010 en 2011 laten zien dat
het werken op hoogte nog steeds wordt onderschat en
er op veel locaties dagelijks sprake is van valgevaar. De
verwachting is dat kennisoverdracht als gezamenlijke
inspanning vooralsnog noodzakelijk blijft.
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Voordenken beter dan nadenken:
een veilige permanente veilige werkplek op hoogte
Tijdens het symposium Veilig gebouwonderhoud op 26 oktober 2011 werd door de voorzitter van de VSB
Commissie Gevelonderhoudsinstallaties, de heer Rob Baken van Manntech, een lans gebroken voor het
voordenken in plaats van het nadenken. Voordenken op te tekentafel bij het ontwikkelen van gebouwen en
het voordenken in de gebruiksfase. Met een directe verwijzing naar de deskundigheid van de fabrikant van
gevelonderhoudsinstalllaties en de inspanningen het gebruik zo veilig mogelijk te maken, sprak hij tegen de
achtergrond van het Toetsingskader Veilig Gebouwonderhoud.
Allereerst leert een eerste inventarisatie van mogelijke
activiteiten aan de gevel van een gebouw, dat er
veelvuldig op hoogte gewerkt moet worden door
uiteenlopende beroepsgroepen. Gedacht moet worden
aan:
· glazen wassen
· gevelreiniging
· schilderen
· kitten
· metselen
· aanbrengen en onderhouden van zonwering
· aanbrengen en onderhouden van (neon) verlichting
· plaatsen en verwijderen van reclame-uitingen
· inspectie van de gevel
· reparatie van glas

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren,
kan in zijn algemeenheid worden gekozen voor
tijdelijke werkplekken zoals rolsteigers, stalen steigers,
hoogwerkers, ladders en trappen, hangbruginstallaties.
Een andere keuze is een permanente oplossing, wanneer
de gevel altijd bereikbaar moet zijn en er derhalve
gekozen wordt voor een gevelonderhoudsinstallatie.
De keuze voor het juiste arbeidsmiddelen moet al
bepaald worden op de tekentafel, zo is het uitgangspunt
geweest bij het tot stand komen van het Toetsingskader
Veilig Gebouwonderhoud. Voordenken dus. Een
vergunning voor een nieuwbouwproject of voor het
uitvoeren van grote renovatieprojecten moet met het
van kracht worden van het Bouwbesluit in 2012 een
uitspraak doen over de bereikbaarheid van de gevel
in een later stadium. Om de vergunningverlener,
maar ook de architect en/of projectontwikkelaar
te ondersteunen bij het vooraf evalueren van een
juiste keuze arbeidsmiddel, is het Toetsingskader
bedacht. Een mogelijkheid om te checken of aan alle
criteria is gedacht om een juiste beoordeling van de
bouwvergunning op dit aspect te kunnen maken. Een
aantal overwegingen past in het nieuwe denken van de
architect en de gebouweigenaar:
· veilig onderhoud moet mogelijk en economisch
gezien verantwoord
· denk voor over gebouwonderhoud al op de tekentafel
· kies het meest efﬁciënte arbeidsmiddel waarmee
onderhoud uitgevoerd kan worden
· voorkom aanvullende kosten in de beheersfase van
het gebouw
De keuze voor een permanente oplossing en dus de
keuze voor het gebruik van een gevelonderhoudsinst
allatie vraagt om een speciale wijze van werken. De
belangrijke aspecten daarbij zijn:
· de omstandigheden waarin op hoogte gewerkt moet
worden
· de bereikbaarheid van en de toegang tot de
installatie
· eventueel extra maatregelen om mogelijk vallen te
voorkomen (dakrand)
· veiligheidsmaatregelen voor de gevel
· de weersomstandigheden waaronder gewerkt moet
worden.
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De uitdaging voor de fabrikanten is dat er een grote
diversiteit bestaat in typen gebouwen. Eigenlijk is
elke installatie een Taylor made oplossing. Er moet
worden ingespeeld op bouwkundige aspecten, rekening
gehouden worden met de werktuigbouw technische en
elektrotechnische mogelijkheden. Niet onbelangrijk zijn
de speciﬁeke besturingen van de installaties en de toe
te passen beveiligingsmaatregelen.

Gebouwbeheer en gebruik
Voor de gebouwbeheerder bestaat het voordenken uit
het realiseren van de werkomstandigheden, waaronder
elke gebruiker veilig gebruik kan maken van de gevelon
derhoudsinstallatie. Hij moet aandacht hebben gegeven
aan, onder meer:
· de aanwezigheid van een deugdelijk en goed
onderhouden installatie
· de periodieke keuring van de installatie
· een veilige toegang naar de installatie
· de aanwezigheid en actualiteit van de
gebruiksinstructies
· de aanwezigheid van gekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen
· toezicht op het gebruik in relatie tot de actuele
weersomstandigheden
· controle van de installatie na gebruik
Ook de gebruiker heeft een belangrijke taak, niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor zijn collega die eventueel
met hem in de gondel stapt en voor mensen die onder
hem lopen of voorbij gaan. Gedacht moet worden onder
andere:

·
·
·
·
·

lezen of kennen van de gebruiksinstructie
uitvoeren van een visuele inspectie van en in de
gondel, de bediening
toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen
een controle van de weersomstandigheden
een juiste inschatting van het moment waarop de
werkzaamheden beëindigd moeten worden en de
wijze waarop de installatie wordt achtergelaten

De fabrikanten, actief in de Commissie Gevelonderhoudsinstallaties, hebben alle aandacht voor de technische
mogelijkheden om op veilige en verantwoorde wijze te
kunnen werken in de gondel, de veiligheidsaspecten,
de instructie van de gebruiker en het ontzorgen van
de gebouwbeheerder. Tegen die achtergrond is ook de
eerder in 2011 uitgebrachte ﬂyer Veilig werken met de
gevelonderhoudsinstallatie tot stand gekomen. De ﬂyer
is verkrijgbaar via www.vsb-online.nl

Hans van Lith wint Jongeneel Steigerdelen Quiz
Tijdens de Komat Themadag Steigers en Bouwliften op 14 september
2011 bleek Hans van Lith, senior werkvoorbereider bij BAM Materieel
Lelystad, de meeste kennis te hebben van houten steigerdelen.
Hij won daarmee de Jongeneel Steigerdelen Quiz, georganiseerd
in samenwerking met de Vereniging van Steigerbouwers en de
Kontactgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland. In de quiz
etaleerden de deelnemers hun kennis van de eisen die het Handboek
Richtlijn Steigers stelt aan houten steigerdelen.
Koninklijke Jongeneel B.V., de producent van Stern steigerdelen,
stelde een mooie prijs beschikbaar: een dag racen op het circuit van
Zandvoort. Met deze quiz onderstreept Jongeneel dat een steigerdeel
meer is dan een vurenhouten plank met een stukje metaal erop.
www.jongeneel.nl
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Roadshow: mobiele toolbox is er klaar voor
Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers
uit alle sectoren van de bouw- en afbouwsector is
op 26 oktober jl. tijdens het kennisevenement Veilig
op de Hoogte de roadshow ‘Op zoek naar ladder- en
steigertoppers’ ofﬁcieel van start gegaan. De start werd
gegeven door (v.l.n.r. op foto) Mark Verhees (OSB), Jos
van der Borgt (SBD), Rob Baken (VSB), André van den
Engel (VEBIDAK) en Piet Schouwenburg (HHD).
De roadshow ‘Op zoek naar ladder- en steigertoppers’
is een initiatief van het Platform Preventie Valgevaar
van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Het
betreft een demontabel, mobiel gebouw op ‘caravanformaat’ waarop, waaraan en waarin diverse, dagelijks
voorkomende onderhoudswerkzaamheden op hoogte
kunnen plaatsvinden. Voor groepen van 6 tot maximaal
24 personen kan de instructiewagen bij bedrijf, school,
bouwmarkt, bouwplaats, beurs, e.d. worden ingezet.
Binnen de instructiewagen wordt voorlichting gegeven
met diverse ﬁlmpjes, opdrachten en bespreking van
diverse hulpmiddelen. In ieder geval zijn daar alle
workshoppresentaties van het kennisevenement Veilig
op de Hoogte beschikbaar en actuele ﬁlmpjes en
informatiemateriaal van de samenwerkende organisaties
in het Platform Preventie Valgevaar HBA.

Achtergrond
Onderhoudssectoren zijn bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden in toenemende mate aangewezen
op (buitenlandse) zzp’ers en uitzendkrachten, doe-

het-zelvers, zeer kleine onderhoudsbedrijven,
(jonge) zaterdag- en vakantiewerkers en particuliere
opdrachtgevers die zelf meewerken. Uit onderzoek van
de Stichting Consument & Veiligheid blijkt dat juist deze
doelgroepen vaak oververtegenwoordigd zijn als het
gaat om ongevalsmeldingen bij het werken op hoogte.
Helaas worden deze groepen bij ongevalscijfers niet
uitgesplitst, waardoor het imago van de gehele sector
wordt geschaad. Waar de reguliere vakman wordt
bereikt via arbovoorlichtingsmateriaal en -scholing,
blijven de genoemde doelgroepen vaak verstoken
van afdoende of voldoende informatie over het veilig
werken op hoogte.

Medewerking vanuit de VSB en het
Opleidingsbedrijf VSB
De leden van de Commissie Ladders en rolsteigers,
Dirks, Altrex, ASC, Skyworks. Layher en Custers hebben
ladders, trappen en rolsteigers tere beschikking gesteld
om de demonstraties mee te kunnen verzorgen.
Getracht wordt om ook een aantal leveranciers van
stalen steigermateriaal te interesseren om een bijdrage
te leveren.
Daarnaast wordt samen met de SBD gekeken naar de
mogelijkheid om de Roadshow aan te bieden, met een
instructeur die niet alleen ter plaatse instructies kan
geven, maar ook de mobiele toolbox door het land
vervoert.
De roadshow ‘Ladder- en steigerhelden’ kan vanaf
medio februari 2012 tot en met 15 december
2013 worden aangevraagd via de website
www.veiligopdehoogte.nl.
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Opleidingsbedrijf VSB verzorgt GIM-trainingen

Gietbouw Informatie Model ondersteunt gebruiker bij
keuze bouwmethode
De VOBN, de brancheorganisatie van de betonmortelindustrie en de Sectie Betonbekistingbedrijven VSB
hebben in samenspraak met deskundigen uit de bouw het Gietbouw Informatie Model ontwikkeld. Tegelijk met
het model werd een training ontwikkeld die via het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd.
Het Gietbouw Informatie Model (GIM) is een webgebaseerd
hulpmiddel (www.gietbouwinformatiemodel.nl)
dat de gebruiker ondersteunt bij de keuze voor de
optimale bouwmethode. Daartoe worden via de
website vier hoofdstappen doorlopen. Na analyse
van de projectgegevens van het bouwplan worden de
mogelijkheden en voorkeuren voor de bouwmethode
bepaald. Vervolgens kunnen de draagconstructie en het
ontwerp op deze bouwmethode worden afgestemd en de
casco-onderdelen optimaal op elkaar worden afgestemd.
Deze gestructureerde werkwijze voor het maken van
een bouwmethodekeuze leidt in de praktijk tot tal van
voordelen, zoals kostenbesparingen, vergroting van de
haalbaarheid en voorkoming van faalkosten.
De voor het GIM ontwikkelde training werd door het Opleidingsbedrijf VSB georganiseerd en inhoudelijk
gepresenteerd door Cor de Bruijn, van Bureau OP+. In oktober en november 2011 werden zo’n 10 trainingen
gehouden, waaraan door een kleine 200 geïnteresseerden en betrokkenen uit de bouw werd deelgenomen.

Promotie Betonbouw
De Sectie Betonbekistingen VSB voert in 2012 jaar campagne, waarbij alle mogelijkheden van betonbouw en het
gebruik van bekistingen voorop staan. Tegen die achtergrond wordt er samengewerkt met de VOBN/Gietbouw
Centrum en het Opleidingsbedrijf VSB, om de ketenaanpak van bouwprojecten meer onder de aandacht te brengen
van de architect en de aannemer. Logistiek, efﬁciency, nieuwe bouwmethoden en innovaties zullen daarbij centraal
staan.

Steigerbouw als ondersteuning voor de seniorenzorg
Post Steigers in Schiedam heeft een wooncomplex voor
senioren voorzien van steigerconstructies, bedoeld als
tijdelijke galerijen.
Het complex in Delft wordt gerenoveerd, waarbij de
liften van een deel van het complex buiten werking
zijn. Over een hoogte van drie verdiepingen kunnen de
senioren nu via galerijen, naar een volgend deel van het
complex lopen om daar de lift te nemen.
www.post-steigers.nl
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Hangbruginstallatie aan railsysteem op de Noordzee
Skyworks levert naast standaardproducten en -diensten ook
oplossingen op maat. Zo is een hangbruginstallatie recentelijk
door Skyworks opgehangen aan een productieplatform in de
Noordzee.
Op het betreffende productieplatform diende aan de
buitenzijde van het object de beplating te worden vervangen.
Om de zijwand van het productieplatform volledig bereikbaar
te maken, werd de hangbrug opgehangen aan een railsysteem.
Met behulp van mechanische loopkatten kon de hangbrug
eenvoudig direct voor de werklocatie gepositioneerd worden.
In verband met mogelijk explosiegevaar werd de installatie
uitgevoerd met luchttakels.
Het gebruik van een hangbrug op open zee is uniek. Daarnaast
bleek in dit geval het gebruik van een hangbruginstallatie,
gezien de werkzaamheden die verricht moesten worden, een
efﬁciënte oplossing. Met een hangbrug werd immers fors tijd
bespaard, met behoud van een groot (werk)bereik.
www.skyworks.nl

Oplossingen leveren; veilig, functioneel en efﬁciënt
Scafom-rux levert uiteenlopende oplossingen voor steiger-, bekistings- of ondersteuningssystemen. Scafom-rux is
o.a. actief in de bouw, scheepsbouw, petro-chemische industrie, infrastructuur en on-off shore.
Een kort overzicht van de noviteiten van Scafom-rux toont
aan dat er voortdurend wordt geïnvesteerd in nieuwe
ontwikkelingen:
· Framescaff, de gevel- en renovatiesteiger, waarvan de
hoofdonderdelen uitwisselbaar zijn met andere gangbare
systemen in de markt.
· Het nieuwe engineeringcenter in Budel is geopend. Hier
is alle gebundelde kennis en expertise van de Scafom-rux
Group aanwezig. In dit center is een showroom, waarin een
groot deel van het productaanbod wordt gepresenteerd.
Te denken valt aanmodulaire Ringscaff steiger (compatibel
met de gangbare systemen), Duralok ondersteuningsteigers,
Framescaff renovatiesteigers, trappentorens voorzien van
aluminium trappen, stalen trappen en publieksvriendelijke
trapopgangen.
· Systeemvrije producten, zoals spindels, wielen, uitschuifk
ortelingen,koppelingen, tralieliggers, ladders, vloerdelen,
trappen, stapelrekken/kratten en oogbouten.
· Onderhoudsvrije draai- en kruiskoppeling bout. Deze
koppelingen met grove spoed zijn volledig thermisch verzinkt
(incl. bout en moer) en voldoen aan de EN-74-1.
www.scafom-rux.nl
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Yelloo monteert 375 meter aan hangbruginstallaties bij
ROC Leiden
In opdracht van Blitta uit Sittard monteert Yelloo
zes hangbruginstallaties aan de nieuwbouw van het
ROC, aan de Zeezijde van het Centraal Station in
Leiden. Deze locatie zal onderdak gaan bieden aan de
richtingen, Bakkerij, ICT, Onderwijs, Welzijn & Zorg,
Sport & Bewegen, Toerisme en de Hotelschool Leiden.
Voor het afmonteren van de gevels plaatst Yelloo naast de standaard hangbruginstallaties- ook speciaal
samengestelde hangbruginstallaties, met een lengte

tot 24 meter. Door gebruik te maken van deze lange
hangbruginstallaties, kunnen de rubbers aan de
vliesgevels in één keer worden gemonteerd, zonder dat
verplaatsing van de constructie noodzakelijk is. Vanuit
de centrale bedieningkast worden de drie motoren met
één druk op de knop bediend en gaat de brug in één
keer omhoog.
Naast de hangbruginstallaties levert Yelloo in opdracht
van de Bouwcombinatie ROC drie werkvloeren. De
werkvloeren, opgebouwd uit samengestelde modulaire
hangbrugsystemen, hebben een afmeting van 22 x
15 meter en worden gebruikt voor het afmonteren
van de plafonds in de atriums op de 6de en 7de
verdieping. Met een soort kabelbaan worden de
hangbruginstallaties van één verdiepingsvloer -over het
atrium- naar een andere verdiepingsvloer gehesen. Er
worden platform gemonteerd tussen de verschillende
hangbruginstallaties, waardoor er een grote zwevende
werkvloer. Het voordeel van deze opstelling is
dat ‘ruimtesteigers’ overbodig zijn, waarbij de
onderliggende begane grond vrij blijft van steigerwerk.
In een volgende uitgave van Hoog en Breed zal het
eindresultaat van deze unieke werkmethode nader
worden toegelicht.
www.yelloo.nl

Directiewijziging Van Thiel United
Met ingang van 1 oktober 2011 heeft het
managementteam van Van Thiel United de
bedrijfsvoering overgenomen.
Het managementteam is al enkele jaren nauw
betrokken bij het tot stand komen en het
uitvoeren van het bedrijfsbeleid.
Het management team van Van Thiel United
bestaat uit:
· Anton van Dooren (operations)
· Ruud Gaarthuis (commercie/marketing)
· Sandra van der Loo (ﬁnanciën/
personeelszaken)
· Steve Whatley (general manager UK &
Canada)
www.thiel.nl
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Scaffolding Training Europe volop in beweging
Scaffolding Training Europe STE in Barendrecht investeert in nieuwe opleidingen en training, om daarmee
slagvaardig in te kunnen spelen op de vragen uit de markt.
Zo is het volgende gerealiseerd:
·
·
·
·

Voor de industrie en de off-shoresector is inpandig een 9 meter hoog industrieel object geconstrueerd aan de
hand waarvan op realistische wijze steigeropleidingen kunnen worden verzorgd
Met de nieuwe industriële constructie kan ook de opleiding van Bedrijfshulpverlening (BHV) beter worden
toegespitst op de praktijk
De opstelling dient ook om inspectietrainingen praktijkgericht te kunnen verzorgen. Hierbij kan ook gebruik
gemaakt worden van abseilen en rope access.
Daarnaast is de trainingssituatie aangepast voor de niet-permanente hangbruginstallaties, omdat deze ook in de
industrie in toenemende mate worden toegepast.

Deze training Bediener van Hangbruginstallatie wordt ook afgesloten met een ofﬁcieel DNV Certiﬁcaat, op basis van
persoonscertiﬁcatie. Opdrachtgevers kunnen inmiddels dit soort certiﬁcaten zelf eenvoudig controleren. Via de site
www.certcheck.nl kan elke werknemer die volgens DNV is gecertiﬁceerd worden teruggevonden. Het certiﬁcaat
nummer of de naam van de werknemer is voldoende om zijn vakbekwaamheid te veriﬁëren.
www.trainingscaffolding.com

Altrex Modulaire Triangelbrug (MTB)

Nu ook als dakrandbeveiliging voor hellende en platte daken
De Altrex Modulaire Triangelbrug (MTB) biedt veel toepassingsmogelijkheden en kan nu ook als dakrandbeveiliging voor hellende
en platte daken worden gebruikt. De combinatie van werkbrug en
tegelijkertijd dakrandbeveiliging is hierbij uniek. Voor deze toepassing
zijn vernieuwde staanders en leuningframes met valbeveiligingsnetten
verkrijgbaar. De Modulaire Triangelbrug, uitgevoerd met dakrandbeveiliging, voldoet aan de EN 13374 en is goedgekeurd door het
gerenommeerde onafhankelijke Zwitserse keuringsinstituut SUVA. De
dakrandbeveiliging is geschikt voor hellende en platte daken in de
hellingshoekklassen A, B en C.
Er zijn leuningframes verkrijgbaar met en zonder valbeveiligingsnet.
De MTB-DRB leuningframes (1.70 m hoog) met valbeveiligingsnet zijn
in hoogte deelbaar (1 m. en 70 cm), waardoor het transport zeer
eenvoudig is. De leuningframes met valbeveiligings netten zijn in drie
lengtes verkrijgbaar: 2, 3 en 4 meter. Hierdoor is het mogelijk diverse
lengtes dakrandbeveiliging tussen 6 en 12 meter te realiseren.
Een belangrijk veiligheidsaspect is dat is dat de dakrandbeveiliging
eenvoudig door 2 mensen vanaf de grond is op te bouwen. De
Triangelbrug kan eenvoudig met een lier op hoogte worden gebracht.
De Modulaire Triangelbrug (MTB) is voorzien van uniek vormgegeven
trussen die stapelbaar zijn. De Modulaire Triangelbrug kan veelzijdig worden gebruikt: met losse staanders, tussen
rolsteigers en met het Doorwerkscherm MTB en nu ook als dakrandbeveiliging.
Arbouw heeft de Modulaire Triangelbrug gekwaliﬁceerd als Arbovriendelijke hulpmiddel.
www.altrex.com
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BIS verzorgt een kunststukje op een kunstwerk
BIS Industrial Services verzorgde een waar kunststukje,
met een omvangrijk project voor steigerbouw op een
grote brug bij Schalkwijk/Houten. Rijkswaterstaat
voert de komende jaren groot onderhoud uit aan
acht bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. De
eerste brug die afgelopen zomer is aangepakt, is de
Schalkwijkerbrug bij Schalkwijk/Houten (provincie
Utrecht). De bruggen zijn gestraald en geconserveerd

door Gelders Staalstraal- & Schildersbedrijf (GSB) uit
Ochten. BIS Industrial Services is verantwoordelijk voor
het bijbehorende steigerwerk. Voor dit soort projecten
heeft BIS met GSB veel know how opgebouwd. Daardoor
is een uitstekend partnership ontstaan waarin veel
vertrouwen aanwezig is.

Samenspel van constructie en logistiek
De Schalkwijkerbrug is groot: 143 meter lang, 11,4
meter breed en 18 meter hoog. Voor de constructie was
de montagetijd die werd gereserveerd van essentieel
belang. Er was slechts één weekend beschikbaar,
waarbij de weg was afgesloten, om de steigers op te
bouwen. Door slim te werken en een goed samenspel
te verzorgen met alle betrokkenen lukte dit prima. Ook
wat betreft logistiek was het project een kunststukje.
Voor het opbouwweekend werd in de planning elke
activiteit apart benoemd en een aanvangstijdstip
opgegeven. Bij elk tijdstip kwam de materieeldienst
van BIS weer nieuw materiaal brengen en emballage
ophalen. Dit verliep naar grote tevredenheid van de
klant.
www.bis-is.com

Alimak Hek zorgt voor permanente bereikbaarheid van
industriële plant
OCI Nitrogen is één van de Europese marktleiders in
kunstmest en Melamine. OCI Nitrogen heeft besloten om
een Alimak SE500DOL lift te installeren op hun Melamine
fabriek in Geleen. De Alimak SE500DOL vervangt een
personenbouwlift van het type HEK PLM500, die in 2005
werd geïnstalleerd. Het doel van de lift was om toegang
te verschaffen tot de melaminefabriek.

Oorspronkelijk is de fabriek ontwikkeld zonder lift, noch
de mogelijkheid om er een aan te brengen. Door het
installeren van een tijdelijke personenbouwlift door de
verhuurafdeling van AlimakHek ontdekte de gebruikers
de voordelen van de lift: betere arbeidsomstandigheden
en een hogere veiligheid voor zowel de operators als
het onderhoudspersoneel en vooral een verbeterde
efﬁciency en een verhoging van de productie.
Wat zijn de overige –technische- voordelen van dit type
liften?
· Geen liftschacht nodig
· Voor binnen- of buitenopstelling
· Ontwikkeld voor gebruik in agressief milieu
· Ook montage aan bestaande gebouwen of
installaties.
Diverse keren werd de huurperiode verlengd, totdat
het tijd werd om te kiezen voor een permanente lift.
De Alimak SE500DOL was de beste vervanging en is
geïnstalleerd in het voorjaar van 2011 bij de Melamine
fabriek van OCI Nitrogen in Geleen.
www.alimakhek.com
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In memoriam
Op 17 november 2011 overleed de directeur van Dutch
Steigers in Amsterdam, de heer Willem Smit.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering stonden de
besturen en leden van de VSB stil bij dit enorme verlies,
voor Dutch Steigers en vooral voor zijn naasten.
De VSB hecht eraan om ook langs deze weg haar
medeleven te betuigen bij dit verlies en wensen de
familie en directie en medewerkers van Dutch Steigers
alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Mol Rotterdam Verhuur verhuisd
Mol Verhuur Rotterdam is per 1 oktober verhuisd. De
nieuwe locatie bevindt zich op de Ceintuurbaan 181a te
Rotterdam, zo’n 200 meter van de oude vestiging.
In de nieuwe ruimte heeft Mol Verhuur ruim 750 m2 tot
haar beschikking alsmede een groot terrein dat gedeeld
wordt met Verploegen groothandel. Tevens heeft Mol
Verhuur het assortiment nog verder uitgebreid. Ook
het transport vanuit de vestiging is verbeterd. Hierdoor
kunnen de producten nog sneller bij de klanten geleverd
worden. Telefoon- en faxnummers zijn ongewijzigd.
www.molverhuur.nl

Steigerwerk in de kerk
Orly & Endevoets uit Den Bosch heeft onlangs de Sint
Petruskerk in Oirschot binnenin voorzien van steigers,
zodat renovatiewerk kon worden uitgevoerd.
In opdracht van Bouwbedrijf van Dinther tekende en
berekende de constructeur Ton Klaassens van Orly
& Endevoets de steigerconstructie zó, dat er geen
beschadigingen aan de kerk zouden optreden. Ook de
monteurs leverden een stukje nauwkeurig uitgevoerd
vakwerk.
www.orlyenendevoets.nl
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De Jong’s Liften introduceert nieuwe generatie personen-/goederenliften PT/HP-serie
De nieuwe personen-/goederenlift PT /HP van de Jong’s
Liften is verkrijgbaar met een open of een gesloten
kooi. De liften zijn beschikbaar in de afmetingen: 4,20
m x 1,60 m met een hefvermogen van 1.500 kg (18
personen) en 3,20 m x 1,60 m met een hefvermogen van
2.000 kg (22 personen). Het unieke aan de PT/HP-serie
is de ware innovatie voor het ergonomisch opbouwen
van de machine.

Besturing en boxensysteem
De klant heeft de keuze uit een analoge of digitale
besturing. De digitale uitvoering is standaard voorzien
van een frequentieregeling. Bij de analoge versie is
dit als optie verkrijgbaar. Deze ‘soft start/stop’ biedt
een aantal voordelen zoals lagere energiekosten,
onderhoudsvriendelijk en een langere levensduur door
minder slijtage. Daarnaast is het vervoer voor de
personen zeker comfortabeler.
De digitale besturing is op afstand uitleesbaar, waardoor
een eventuele storing op afstand uitleesbaar is. Dit
voorkomt onnodige stilstand van de machine, omdat
eenvoudige storingen snel opgelost kunnen worden.

Voor de op- en afbouw van de lift laat men de
motorwagen met een aparte bediening in de cabine
zakken. Hierdoor is het hele dak van de cabine vrij om
masten en verankeringsmaterialen te plaatsen. Tevens
krijgt de monteur veel bewegingsruimte om de masten
op te bouwen en verankeringen te monteren omdat
de motorwagen geen obstakel meer is. Er kunnen acht
masten plus verankeringsmaterialen in één keer mee
naar boven genomen worden zodat de monteurs ook
niet meer totaal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid
van de bouwkraan. Dit is een kosten- maar ook een
tijdbesparing.

Het basisplatform van de PT/HP is 3,20 m x 1,60 m. Dit
platform kan aan de korte zijdes met 0,50 cm verlengd
worden met een zogenaamde verlengbox. De maximale
afmeting wordt daardoor 4,20 m x 1,60 m. Dit biedt
ﬂexibiliteit voor ieder project en het ombouwen is ook
nog eens makkelijk uitvoerbaar. Door middel van een
haaksysteem wordt de verlengbox vergrendeld aan de
basismachine. In deze box wordt aan de buitenzijde een
raamwerk geplaatst waaraan de uit- of instapklep is
bevestigd. Dit kan een gesloten of een open versie zijn.
Nieuw systeem voor ergonomisch opbouwen
Bij de nieuwe PT/HP-serie is het mogelijk om de
motorwagen in zijn geheel in de cabine te laten zakken.
Dit biedt een aantal voordelen: ruimtebesparing tijdens
het transport, ergonomie en tijd- en kostenbesparing
tijdens de op- en afbouw en onderhoud aan de machine.
In de meeste gevallen wordt de motorwagen
losgekoppeld van de cabine als de lift op de
vrachtwagen getransporteerd wordt van en naar
de bouwput. Doordat men bij de nieuwe PT/HP de
motorwagen in de cabine kan laten zakken, hoeft
deze niet apart op de vrachtwagen vervoerd te worden
en opnieuw bevestigd te worden aan de cabine. Dit
bespaart tijd en ruimte en vermindert de kans op
schade.

Het onderhoud aan bijvoorbeeld de remmen of andere
onderdelen van de motorwagen, kunnen ook uitgevoerd
worden in de cabine. De monteur hoeft het dak niet
meer op te klimmen en te bukken om het onderhoud uit
te voeren. Bij slechte weersomstandigheden staat hij
altijd droog en uit de wind. Een bijkomend voordeel!
Als de lift in gebruik genomen wordt voor het vervoeren
van personen en materialen, wordt de motorwagen
door middel van een aparte bediening boven de cabine
geplaatst en vergrendeld.
www.jong-liften.nl
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Toegangstrap met diverse Uitstapniveaus
Altrex biedt naast het standaard aanbod, ook veel
maatwerk klimoplossingen. De toegangstrap met diverse
uitstapniveaus is hier een mooi voorbeeld van. Deze
trap is gemaakt voor toegang vanaf de kade naar een
schip.
Omdat de hoogte van het scheepsdek afhankelijk is
van het type schip of het gewicht van de lading, is het
lastig het schip veilig te betreden. Door gebruik te
maken van de Toegangstrap met diverse Uitstapniveaus
kan dit wel veilig. Op elk niveau kan, door een naar
binnen draaiende, zelfsluitende deur en leuningen aan
beide zijden, veilig worden uitgestapt. De trap is voor
diverse doeleinden op maat uit te voeren. Hierbij kan
de hoogte, breedte en lengte van zowel de trap als de
treden en bordessen variëren.
www.altrex.com

Ondersteund door Van Drimmelen…
Van Drimmelen Toelevering BV vertegenwoordigt
sinds ruim twee jaar jaar het Duitse STEICO AG op
de Nederlandse markt. STEICO produceert een breed
pakket aan ecologische bouwproducten op basis van
hout. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende
producten die STEICO produceert is STEICOformwork.
De betonbekistingsdrager is opgebouwd uit
geoptimaliseerde en gevingerlaste ﬂenzen van
vurenhout en een lijf van 9 kruiselings verlijmde
naaldhoutﬁneren. Het eindresultaat is een extreem
sterke en duurzame ondersteuningsligger.
De voordelen van STEICOformwork op een rijtje:
· Lengtes tot 16 m¹ zijn produceerbaar
· Gebruiksvriendelijk door het gewicht van ca 4,8 kg
per m¹
· Extreem sterk lijf door opbouw van 9 kruiselings
verlijmde ﬁneerlagen
· Constante hoge kwaliteit door interne en externe
controles
· Lange gebruiksduur door toepassing van
hoogwaardige materialen
· Naar keuze te voorzien van kunststof eindkapjes in
kleur voor optimale bescherming en herkenning
· Optioneel 2 voorgeboorde gaten Ø 22 mm per kop
zonder meerprijs
· Efﬁciënte productie volgens DIN EN 13377
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Als kennismakingsactie verzorgen Van Drimmelen en
STEICO de bedrijfsnaam van de klant of kenmerk op de
I-liggers bij afname van minimaal een vracht.
www.vandrimmelen.nl
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Uitbreiding verkoopteam Böcker
Böcker Nederland BV heeft een nieuwe Commercieel Technisch
Adviseur in dienst genomen. Antonie Wieberdink is het verkoopteam
van Böcker gaan versterken. Hij zal zich richten op de verkoop van
ladderliften en aluminium aanhanger- en autokranen.
Als grootste producent ter wereld van aluminium kranen en
ladderliften is Böcker Nederland actief bij dakbedekkings-, verhuur, gevelbeplatings-, glaszet-, montage-, steigerbouwbedrijven,
enzovoorts. De Böcker-group heeft de beschikking over het grootste
demo machinepark. Onder het motto “Test The Best” gaat Antonie
Wieberdink in de praktijk de mogelijkheden van de Böcker-machines
laten zien.
www.boecker-group.com

Richtlijn Steigers een ‘must’ voor iedereen die werkt met steigers
VSB en KOMAT (Bouwend Nederland) presenteren de Richtlijn
Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven
over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande
steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De
richtlijn krijgt vorm in het Handboek Richtlijn Steigers en
de website www.richtlijnsteigers.nl. Omdat het handboek
bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt
bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft
het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving,
normen en de stand van de techniek. De richtlijn kwam tot
stand in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO
Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de
Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en KOMAT.
Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die (in)direct te
maken krijgt met de steiger. Te denken valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, schilders,
metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers, etc.



Door de bon op de achterzijde van deze Hoog & Breed
in te vullen en in te sturen wordt u meteen eigenaar van
het handboek, waarmee ook toegang wordt verkregen tot
de website voor de duur van één jaar, waarna verlenging
mogelijk is. Bij grotere afname kan een intranetversie ook
aantrekkelijk zijn. Voor informatie hierover kunt u een email sturen naar info@richtlijnsteigers.nl.

Bijzonder aanbod voor bedrijven en (branche)organisaties
Indien u uw klanten of leden een onmisbaar boekwerk wilt
geven, kunt u tegen een aantrekkelijke prijs een groter
aantal handboeken bestellen, voorzien van uw logo en de
tekst “U aangeboden door……”.

AANTAL

Aantal exemplaren

LEDEN/

NIET-LEDEN*

DONATEURS*

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode

1

€ 60,-

€ 70,-

100

€ 55,-

€ 60,-

250

€ 51,-

€ 55,-

500

€ 48,-

€ 51,-

1000

€ 45,-

€ 48,-

* prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten

Plaats

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Telefoon
E-mail
Lid VSB/Komat

Hoe komt u in het bezit van het handboek en krijgt u
toegang tot de website?

Ja / Nee

Beta Media Groep
Veursestraatweg 104
2265 CG Leidschendam – Voorburg
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Donateurs
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Argos Packaging Systems BV
MAASDIJK
+31 (0)174 63 84 11
www.argos.nu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leden VSB
A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl

De Wit Bouwmachines B.V.
OSS
+31 (0) 412 63 49 69
www.dewitbouwmachines.nl

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

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

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

Aerial Work Platforms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl

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

Jako Materieeldiensten
CUIJK
+31 (0) 24 358 14 10
www.jako.nl

Mol Verhuur
DORDRECHT
+31 (0) 78 655 25 00
www.molverhuur.nl

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

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

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

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

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

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

Orly & Endevoets
Steigerbouw BV
’s-HERTOGENBOSCH
+31 (0)73 631 50 00
www.orlyenendevoets.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.com
ANC Platforms & Hoists
VELDHOVEN
+31 (0) 88 369 00 00
www.anc.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
Böcker Nederland BV
VELDDRIEL
+31 (0) 418 57 14 44
www.boecker-group.com
Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.nl
De Hon Bekistingstechniek BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl
De Jong’s Liften
LEERDAM
+31 (0) 345 63 60 00
www.jong-liften.nl
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reco Bouwmaterieel BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco.eu

Tractel Benelux BV
BREDA
+31 (0)76 543 51 35
www.tractel.com

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

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

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

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

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

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

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf Vollenbroek Betonwerken
Rotterdam
ZEDDAM
+31 (0)10- 478 13 13
+31 (0)6 - 2041 0899
www.rsb-steigerbouw.nl
www.vollenbroekbetonwerken.nl

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

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

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

Woudenberg Betonbouw B.V.
BLEISWIJK
+31 (0) 10 266 94 10
www.woudenbergbetonbouw.nl

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

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

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

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

