
1

1

Hoog & Breed

VERDER IN 
DIT NUMMER:

Column Henk Speelman | 

Opleidingsbedrijf VSB |  

Richtlijn Steigers | 

Verenigingsnieuws | Nieuws 

van leden en donateurs

U
IT

G
AV

E 
2 

- 
A

pr
il

 2
01

3
Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb]

Nieuwe scholings-
structuur steigerbouw 
[zie PAG. 4]

VSB 35 jaar
[zie PAG. 3]

Nieuwe veiligere 
opbouw rolsteigers
[zie PAG. 5]

Incl. terugblik Bouwbeurs 2013



2

2

Column / Colofon

Vliegende start
Uit communicatief oogpunt staat de start van 2013 als een 
huis. We kunnen terugblikken op een fantastische Bouwbeurs; 
weliswaar niet van de omvang zoals we die gewend zijn, maar 
met een elan en spirit die veel goeds beloven voor de rest van 
dit jaar. De wijze waarop de VSB aanwezig was, mag succesvol 
worden genoemd. Onbetwiste hoogtepunten waren het VSB-
symposium, de presentatie van de nieuwe, veiligere opbouw van 
rolsteigers en de presentatie van de nieuwe scholingsstructuur 
voor de steigerbouw. In deze uitgave van Hoog en Breed leest u er 
meer over. 

Deze editie informeert u ook over een andere hoogtepunt: het 35 
jarig bestaan van de VSB. Jaren waarin de thema’s kwaliteit en 
veiligheid richtinggevend zijn geweest. En nog steeds vormen deze 
begrippen twee belangrijke bakens voor de vereniging. Misschien 
wel dankzij die nadrukkelijke aandacht voor kwaliteit en 
veiligheid staat de VSB ook na 35 jaar nog bol van de dynamiek. 
Daar past een goede communicatie met opdrachtgevers en andere 
betrokken partijen bij. Dat vergt een continue inspanning. Per 
slot van rekening veranderen opdrachtgevers, is de markt volop in 
beweging en ontwikkelt wet- en regelgeving zich steeds verder. 

De branche beweegt en VSB loopt voorop. Een goed voorbeeld 
daarvan is de Richtlijn Steigers, die in de loop van het eerste 

halfjaar volledig zal worden geüpdate. Een belangrijke stap, omdat de Richtlijn daarmee ook omarmd wordt door 
de industrie en de offshore- en energiesector. Via Hoog en Breed blijven wij u informeren over de ontwikkelingen op 
dit gebied.

Ik wens u veel leesplezier!

Henk Speelman
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.

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

T : 088 - 400 84 58
F : 088 - 400 84 01
E : info@vsb-online.nl
I : www.vsb-online.nl
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Verenigingsnieuws

VSB: 35 jaar platform voor kwaliteit, veiligheid en 
kennisuitwisseling
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) 
het levenslicht zag. Bij de oprichting van de vereniging konden de initiatiefnemers destijds niet vermoeden 
dat ook in het nieuwe millennium de VSB nog steeds een belangrijke rol vervult voor ‘tijdelijke veilige 
werkplekken op hoogte’. 

Waar de VSB zich aanvankelijk richtte op de 
gebruikersmarkt en daarbij functioneerde als 
gelegenheid waar ondernemers ervaringen met elkaar 
deelden, ontwikkelde de vereniging zich in de loop der 
jaren tot een professioneel georganiseerd platform 
van waaruit de stand van de techniek wordt bepaald. 
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de kwaliteit 
en veiligheid van het toepassen van (stalen) steigers, 
aluminium rolsteigers, ladders, trappen bouwliften, 
hefsteigers, hangbruginstallaties, gevelonderhou
dsinstallaties, hoogwerkers, betonbekistingen en 
ondersteuningen. De kracht van de VSB was en is, 
dat producenten, leveranciers, verhuurbedrijven en 
montagebedrijven gezamenlijk ervaringen en kennis met 
elkaar delen, ontwikkelingen vaststellen, veranderende 
wet- en regelgeving signaleren en daarop innovaties en 
nieuwe ontwikkelingen afstemmen. 

Kennis en ervaring wordt continue afgestemd 
met organisaties van opdrachtgevers, adviseurs, 
beleidsmakers, overheden, gebruikersgroepen, 
veiligheidskundigen, kennisinstellingen en andere 
relevante schakels in de keten. Of het nu de bouw, 
infra, industrie, petrochemie, chemische industrie, 
offshore, scheepsbouw of de afbouw betreft: in alle 
sectoren wordt op hoogte gewerkt en zijn dagelijks 
vele beroepsgroepen op tijdelijke werkplekken actief of 
heeft men daarmee te maken.

Positieve ontwikkelingen

Ondanks de vaak negatieve bespiegelingen over de 
econmische ontwikkelingen in de bouwbranche, laat 
de VSB veel positieve ontwikklingen zien. Zo neemt 
het ledental van de VSB nog steeds toe, waardoor de 
representativiteit en de slagkracht verder toenemen en 
de activiteiten nog inhoudelijker én breder worden.

Tegen de crisis in presenteert de VSB namens en met 
de leden voortdurend aansprekende innovaties en 
nieuwe ontwikkelingen, waardoor wordt bijgedragen 
aan het professioneel gebruik van arbeidsmiddelen 
zoals de rolsteiger, de stalen steiger en betonbouw. 
Daarbij kan worden gedacht aan het nieuwe veiligere 
opbouwen van rolsteigers, de invoering van een nieuw 
scholingstraject voor de steigerbouw voortkomend uit 
de Richtlijn Steigers en de wording van de Richtlijn voor 

betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Dat wil 
overigens niet zeggen dat er ten aanzien van de andere 
aandachtgebieden niets gebeurt: ook als het andere 
arbeidsmiddelen gaat, zijn vele tientallen leden actief 
om het veilige, efficiënte en optimale gebruik hiervan 
te bevorderen. 

Meerwaarde voor alle partijen

Wat 35 jaar geleden niet kon worden voorzien, is 
dat de instrumenten die sindsdien zijn ontwikkeld 
hebben geleid tot de erkenning van het vakgebied 
als een specialisme: de toepassing van professionele 
arbeidsmiddelen en de montage van constructies 
door specialisten, speciaal geschoold en opgeleid om 
garant te kunnen staan voor veiligheid en kwaliteit. 
Voorbeelden van dergelijker instrumenten zijn de 
leveringsvoorwaarden, erkende scholing en opleiding, 
afgestemde verzekeringspakketten (inclusief afdekken 
design risico), optimale afstemming met de Inspectie 
SZW en last but not least: naleving en periodieke 
toetsing van de Waarborgregeling VSB, waaraan alle 
leden voldoen.

Het aanbreken van een nieuwe fase

Er is in 35 jaar hard gewerkt door betrokken bedrijven, 
personen en leden om de VSB-activiteiten belangeloos 
vorm en inhoud te geven, neutraal en objectief. Daarbij 
kan onder meer worden gedacht aan:

• cursussen en trainingen 
• Opleidingsbedrijf VSB
• reeks flyers “Veilig werken met…”  
• Richtlijn Steigers
• Waarborgregeling VSB
• toolboxmeetings
• voorschriften en checklists
• branchespecifieke verzekering
• voorlichting inter en extern
• publicaties
• scholingssysteem 
• kwalificatiesdossiers
• CAO voor steigerbouw, etc.

Vervolg op pagina 4
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En het meewerken aan:

• normen en richtlijnen
• Ai-bladen
• congressen
• beurzen
• A-bladen
• inspectiemodules SZW
• veiligheidsbladen, etc.
 
Reden tot achteroverleunen is er echter niet. Nog 
dagelijks ontstaat er valgevaar met name tijdens het 
gebruik van arbeidsmiddelen of door ondeskundige 
toepassing ervan. Nog steeds is er een wereld te 
winnen.  Uit de waarnemingen van de Inspectie SZW, 

de cijfers van Arbouw of uit de reportages in de 
media blijkt dat nog dagelijks werknemers en andere 
betrokkenen blootgesteld worden aan valgevaar, 
ontoelaatbare fysieke belasting, gevaar van vallende 
voorwerpen of dat men zich gewoonweg risicovol 
gedraagt. De verwachting is dat extra aandacht zal 
moeten uitgaan naar niet aflatende voorlichting, het 
aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid 
en het inspelen op de collectieve verantwoordelijkheid. 
Daarbij moet een beroep worden gedaan op het eigen 
veiligheidsgevoel. Prominente leden van de VSB hebben 
daarop al eerder ingezet en ervaring opgedaan. Ook 
in breder verband wordt hiervoor meer aandacht 
gevraagd. De betrouwbare werkplekken zijn er, nu de 
mentaliteit nog!

www.vsb-online.nl 

De op handen zijnde update van de Richtlijn Steigers, 
die vóór de zomer van dit jaar zal verschijnen, heeft 
belangrijke gevolgen voor de scholingsstructuur 
voor de steigerbouw. De nieuwe structuur wordt 
gezien als impuls voor het aantoonbaar maken van de 
vakbekwaamheid van steigermonteurs. 

De bestaande kwalificaties Steigerbouwer A en 
Steigerbouwer B worden geüpgraded tot Monteur 
en 1e Monteur. De nieuwe scholingsstructuur geeft 
opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid 
bij de vraag wie wel of niet beschikt over het 
nodige specialisme voor steigermontage. De 
steigermontagebedrijven zelf krijgen met de nieuwe 
structuur een instrument in de vorm van een routekaart 
voor het maken van een keuze voor de meeste geschikte 
opleiding en diplomering of certificering. De routekaart 
is vanaf dit voorjaar beschikbaar.

De nieuwe scholingsstructuur, die in de Richtlijn Steigers 
wordt geborgd, is van toepassing voor iedereen die 
steigers monteert. De structuur is van kracht vanaf het 
moment waarop de update van de Richtlijn Steigers 
verschijnt en uiterlijk vanaf 1 januari 2017 voor 
iedereen. Na die datum moet iedereen die steigers 
monteert, beschikken over een door de overheid en 
branche erkend diploma op MBO-niveau dan wel een 
branchecertificaat onder persoonscertificering hebben.

Deze kwalificaties zijn te bereiken via het leer-
/werktraject van Opleidingsbedrijf VSB of via een 
combinatie van praktische en theoretische trainingen en 
cursussen. Daarnaast kan een zogenaamd EVC-traject 

worden doorlopen. Hierin worden competenties die 
een steigerbouwer in de praktijk heeft verworven, 
erkend. Voor de overgangsperiode van 2013 tot 1 januari 
2017 wordt een versnelde EVC-procedure ontwikkeld. 
Hiermee kunnen bestaande monteurs meteen over de 
branche-erkende certificaten beschikken.

Naast Opleidingsbedrijf VSB kan de vereiste opleiding 
worden gevolgd bij een opleider die aantoonbaar 
werkt conform hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en 
(persoons)certificerende instanties die beschikken over 
erkenning van de Raad voor de Accreditatie.

www.vsb-online.nl

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw

Dick Koster, voorzitter van de Scholingscommissie VSB (l.) 
reikt het eerste exemplaar van de routekaart uit aan Peter 

Rijnbeek, voorzitter Richtlijn Steigers.
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Door innovatie nog veiliger opbouwen rolsteigers 

Het nieuwe veiligere opbouwen van rolsteigers
Tijdens het VSB-symposium op de Bouwbeurs 2013 ontving Marga Zuurbier, directeur Inspectie SWZ uit handen 
van VSB-voorzitter Frank Klessens, het eerste exemplaar van een uitgave waarin de nieuwe, veiligere opbouw 
van rolsteigers wordt gepresenteerd.

In Nederland heeft de branchevereniging VSB met 
Inspectie SZW afgesproken om zich in te spannen 
rolsteigers nog veiliger te kunnen opbouwen. De 
directe aanleiding vormden de niet aflatende negatieve 
resultaten van de inspectieacties van de Inspectie SZW 
over de afgelopen jaren, waarbij telkens zo’n 80 % van 
de geïnspecteerde aluminium rolsteigers onveilig was 
opgebouwd of onveilig werd gebruikt. Centraal in de 
afspraak tussen VSB en Inspectie SZW staat dat tijdens 
de opbouw van een rolsteiger een platform altijd 
rondom voorzien moet zijn van heupleuningen voordat 
deze wordt betreden. Op deze manier wordt voorkomen 
dat de gebruiker bij de montage onbeschermd staat 
en dat er sprake is van valgevaar. Dit sluit aan bij de 
inspanningsverplichting die in het A-blad rolsteigers is 
vastgelegd. 

De nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten 
(Altrex, ASC, Custers, Layher en Skyworks) ‘vertaald’ 
naar hun rolsteigers en op de Bouwbeurs 2013 in 
Utrecht gepresenteerd. Daartoe wordt door de 
fabrikanten gebruik gemaakt van onder andere speciale 
leuningconstructies en voorloopleuningen. Het betreft 
hulpmiddelen en werkmethoden die ook op bestaande 
rolsteigerconfiguraties kunnen worden toegepast. 
Informatie over de verschillende methoden kan bij de 
VSB worden besteld. 

Principieel is een aluminium rolsteiger niet te 
vergelijken met een stalen stationaire steiger. 
Deze laatste wordt opgebouwd door getrainde 
professionele steigermonteurs, die op basis van vooraf 
overeengekomen functionele eisen een tijdelijke 
werkplek op hoogte aanbieden. 

Uitgangspunten daarvoor vormt de Richtlijn Steigers die 
speciaal voor steigermontage en gebruik is ontwikkeld. 
De aluminium rolsteiger daarentegen wordt opgebouwd 
door bijvoorbeeld een schilder of voeger die niet 
gespecialiseerd is in het monteren van rolsteigers, 
maar dit als een soort “noodzakelijk kwaad” erbij doet. 
Daartoe kunnen weliswaar trainingen gevolgd worden, 
speciaal door de branche ontwikkeld, maar wordt in de 
praktijk volstaan met een instructie en het volgen van 
de handleidingen van de leverancier. 

Vanuit de branche is de stand van de techniek 
opgenomen in de VSB flyer ‘Veilig werken met 
rolsteigers’ en in het A-Blad Rolsteigers van Arbouw.

Rondom beveiligd: opbouwen van rolsteigers 
eenvoudiger

Om het opbouwen van rolsteigers nóg veiliger te kunnen 
maken en de toekomstige inspectieresultaten van 
de Inspectie SZW gunstig te kunnen beïnvloeden en 
bovendien invulling te geven aan de inspanningsverplich
tingen uit het A-blad Rolsteiger, hebben de fabrikanten/
leveranciers aangesloten bij de VSB (Vereniging van 
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) de 
afgelopen maanden hard gewerkt om nieuwe vormen 
van opbouwen mogelijk te maken. 

Het uitgangspunt daarbij was relatief simpel: bij de 
(de)montage moet de werknemer altijd op heuphoogte 
rondom beschermd zijn. Dit, alvorens hij een volgend 
platform betreedt. Feitelijk betekent het nieuwe 
veiligere opbouwen van rolsteigers dat de gebruiker 
van de rolsteiger meer veiligheid wordt gegarandeerd. 
Uiteraard moet vooraf wel eerst kennis genomen 
worden van de opbouwmethode, maar daarvoor geeft 
de fabrikant/leverancier of verhuurder een instructie. 
Informatie over de oplossingen van de bij de VSB 
aangesloten leveranciers is verkrijgbaar bij de VSB (zie 
www.vsb-online.nl ).

Vervolg op pagina 6

Frank Klessen, voorzitter VSB (l.) reikt het eerste exemplaar 
van de nieuwe, veiligere  opbouw  van rolsteigers uit aan 

Marga Zuurbier, directeur Inspectie SWZ
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Wat is het principe van de innovaties op 
rolsteigergebied?

Fabrikanten zijn uitgegaan van het vooraf rondom op 
heuphoogte beveiligen van het volgende te betreden 
platform. Een enkele fabrikant/leverancier levert 
overigens een methode waarbij het volgend te 
betreden platform meteen wordt voorzien van heup- en 
knieleuningen. De verschillende merken werken met:

• het monteren van één speciaal frame met 
geïntegreerde heup- en knieleuningen, die voor het 
aanbrengen van elk platform al op de juiste hoogte 
is aangebracht. (Altrex)

• platformen met voorgemonteerde leuningen en 
kantplanken die aan weerszijden in de constructie 
worden bevestigd (ASC)

• een tijdelijke voorloopleuning die van binnenuit 
wordt bevestigd en met de (de)montage 
meebeweegt door de constructie (Custers)

• met speciale haken wordt vanaf de buitenzijde een 
opbouwframe geplaatst en worden heupleuningen 
gerealiseerd (Layher)

• door gebruik van een speciale schoor kan een frame 
tijdelijk op de platformen worden geplaatst en 
worden heupleuningen gerealiseerd. (Skyworks)

Alhoewel de uitgangspunten van opbouwen gelijk is voor 
alle merken, kan nu niet meer worden volstaan met 
het verstrekken van één algemeen geldende instructie, 
maar zijn de methoden merkgebonden. 

De VSB flyer ‘Veilig werken met Rolsteigers’ is derhalve 
uitgebreid met bijlagen waarin verwezen wordt naar 
de genoemde merkoplossingen. Tevens is de flyer een 
belangrijke hulp bij het controleren van de veiligheid 
van de rolsteiger, alvorens deze te betreden.    

Vragen en antwoorden

1. Betekent het nieuwe veiligere opbouwen van 
rolsteigers dat de wet is aangescherpt?

 Nee. Er is nog geen verplichting, maar die gaat er 
waarschijnlijk op afzienbare termijn wel komen. De 
verwachting is dat het A-blad Rolsteigers zal worden 
aangepast met de verplichting dat een platform in 
een steiger pas mag worden betreden wanneer er 
rondom heupleuningen aanwezig zijn. De Inspectie 
SZW zal dan gaan handhaven op de nieuwe stand 
van de techniek ten aanzien van het nog veiliger 
opbouwen van rolsteigers. 

 
2. Betekenen nieuwe methoden ook kosten-

stijgingen?

 Ja, meestal wel, maar de mate waarin is afhankelijk 
van de gekozen oplossing en reeds in bezit zijnde 
rolsteigerconfiguraties. De geboden oplossingen 
sluiten aan op bestaande systemen van de 
betreffende merken. Daarnaast moeten factoren als 
snelheid van werken en extra veiligheid ook worden 
meegewogen in de besluitvorming ten aanzien van 
het te kiezen systeem.  

3. Is het aanbod gelimiteerd, of kan de branche nog 
meer oplossingen verwachten?

 Nee en ja. De VSB en in het bijzonder de aangesloten 
bedrijven is er veel aangelegen om de gebruikers 
van rolsteigers het werken zo eenvoudig en 
veilig mogelijk te maken. Daarom zullen telkens 
nieuwe producten en werkmethoden worden 
ontwikkeld. Uitgangspunten daarbij zijn veiligheid, 
gebruiksvriendelijkheid, en kosten efficiency.
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Veel van die ontwikkelingen kunnen niet los worden 
gezien van de Richtlijn Steigers. Deze heeft voor 
bewustwording in de branche gezorgd; opdrachtgevers 
willen monteurs die volgens de uitgangspunten 
van de Richtlijn Steigers werken. Daarin voorziet 
Opleidingsbedrijf VSB met een kwalitatief hoogwaardige 
opleiding voor de montage van steigers in de bouw 
én de industrie. Die laatste toevoeging benadrukt nog 
eens hoe goed en snel de ontwikkelingen in de branche 
worden gevolgd. Op brancheniveau is overeenstemming 
bereikt over de actieve toepassing van de Richtlijn 
Steigers in de industrie en energiesector. En nog 
voordat de feitelijke invoering hiervan een feit is, is 
Opleidingsbedrijf VSB hierop voorbereid. De nieuwe 
update van de Richtlijn Steigers zal zorgen voor een 
verdere professionalisering en de overschakeling op 
een nieuwe scholingsstructuur, waarover elders in dit 
nummer melding wordt gemaakt. Ook hierbij loopt 
Opleidingsbedrijf VSB voorop om de ervaring van 
bestaande monteurs te erkennen en zo nodig verder op 
te leiden naar de nieuwe branchecertificaten.

Steeds hogere eisen

De toenemende professionalisering komt ook tot uiting 
in de steeds hogere eisen die aan inleenkrachten 
en onderaannemers worden gesteld. Marcel 
Koerts: “Terechte eisen, want waarom zouden er 
voor inleenkrachten en onderaannemers andere 
maatstaven gelden? Ook deze groepen bedient 
Opleidingsbedrijf VSB nu al. In dit geval met trainingen 
met persoonscertificering als ideale mogelijkheid om 
opdrachtgevers in alle sectoren er van te overtuigen dat 
gewerkt wordt met vakkundig montagepersoneel.”

Uitbreiding aanbod

Uitbreiding van het aanbod aan trainingen en 
opleidingen zal ook plaatsvinden in de sector 
betonbekistingen. “Ook hier krijgt het begrip 
veiligheid een steeds bredere betekenis. Op zoek 
naar mogelijkheden voor kostenefficiency komt 
samenwerking in de keten steeds nadrukkelijker 
in beeld. Onze nieuwe trainingen en cursussen 
Betonbekistingen passen in die ontwikkeling”, aldus 
Koerts. Daarbij weet Opleidingsbedrijf VSB zich 
gesteund door de branche. De samenwerking met 
partners zoals Layher, Matemco, Jongeneel, Safe en 
Verno maakt dat eens te meer duidelijk.

www.opleidingsbedrijfvsb.nl

Opleidingsbedrijf VSB voorop met trainingen en 
opleidingen 
Het brede en diepe opleidingsaanbod werd ook vorig jaar weer uitgebreid met scholing voor industriële 
steigermonteurs en trainingen met persoonscertificering. “Een uitstekend bewijs dat we in nauw contact staan 
met de branche en waar mogelijk voorop lopen in de ontwikkeling van nieuwe trainingen en opleidingen”, 
aldus Marcel Koerts, directeur van Opleidingsbedrijf VSB. 

Veilig werken op hoogte tijdens glazenwasvakbeurs
De komende editie van het congres Verantwoord Gebouwonderhoud vindt plaats op de tweede dag van de 
glazenwassers- en gevelonderhoudsvakbeurs die op 15 en 16 mei in het NBC te Nieuwegein wordt gehouden. Zowel 
beurs als congres staan in teken van veilig werken op hoogte.Onderdeel van de vakbeurs is een inlooptheater 
waarin korte presentaties verzorgd worden. Rob Baken, voorzitter van de VSB commissie gevelonderhoudsinst
allaties verzorgt dagelijks tussen 13.35 en 14.05 een presentatie over werkmethoden en arbeidsmiddelen voor 
glasbewassing en gevelonderhoud. Meer info of kosteloos inschrijven: www.glazenwassersvakbeurs.nl.

Opleidingsbedrijf VSB verzorgt 
GIM-trainingen
Ook dit jaar weer verzorgt Opleidingsbedrijf VSB 
weer de training Gietbouw Informatie Model 
(GIM). De trainingen worden gehouden op 29 
en 30 mei en 5 en 6 juni (onder voorbehoud) en 
worden verzorgd  door deskundigen uit de bouw. 
Na de training van één dagdeel is de deelnemer in 
staat GIM toe te passen in een eigen bouwproject. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden via het 
secretariaat van Opleidingsbedrijf VSB. Per groep 
zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. 

Meer informatie: www.opleidingsbedrijfvsb.nl



10

10

nieuws

Op de “Kop van Zuid” in Rotterdam wordt momenteel 
druk gewerkt aan het grootste gebouw van Nederland: 
“De Rotterdam”. In dit architectonisch hoogstandje, 
wat volgens velen een verrijking op de mooiste 
skyline van Nederland gaat worden, zullen zowel 
vele bewoners als een groot aantal bedrijven zich 
met trots gaan huisvesten. Tijdens het bouwproces 
dienen onder de uitkragende delen van het gebouw, 
plafondelementen te worden gemonteerd. 

Maatwerkoplossing Skyworks

Doordat de uitkragende delen van het gebouw pas op 86 
meter hoogte beginnen moest er een creatieve oplossing 
gevonden worden voor om de werkvloer te plaatsen. 
In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen om 
een werkbordes op te hangen aan dakbalken. Dit bordes 
bestaat uit een combinatie van standaard hangbrug- en 
steigermateriaal. In de loop van het project wordt deze 
constructie op drie verschillende locaties opgehangen. 

Het bordes is gefixeerd tegen het plafond en de gevel. 
Hierdoor is een zeer stabiele werkvloer gecreëerd. Men 
waant zich op een gewone verdiepingsvloer van het 
gebouw, waar veilig en goed kan worden gewerkt. Het 
vloeroppervlak is flexibel en kan worden uitgebreid tot 
maximaal 250m2. Het werkbordes is veilig en eenvoudig 
bereikbaar via uitsparingen in de gevel.

De volledige constructie is opgebouwd aan de voet 
van het gebouw, op 20 meter hoogte. Met behulp 
van meerdere takels wordt het werkbordes naar een 
hoogte van 60 meter getild. Het bordes hangt dan vlak 
onder het uitkragende deel van het gebouw. Op deze 
wijze kunnen de plafondelementen op een veilige en 
comfortabele manier gemonteerd worden.

www.skyworks.nl

Skyworks levert werkbordes voor De Rotterdam

Speciaal werkbordes voor montage plafondbeplating

PERI Nederland b.v. is sinds 1 januari 2013 gestart met een Plywood 
Division. Naast de bekisting- en steigersystemen levert het bedrijf nu ook 
een compleet pakket plaatmaterialen voor elke toepassing. Met deze 
uitbreiding van het assortiment wordt bestaande klanten in de bouwsector 
nog meer comfort en service geboden. Daarnaast kunnen met de 
uitbreiding nieuwe afzetkanalen en doelgroepen worden benaderd, zoals 
de groothandel en de verpakkings-, en andere houtverwerkende industrie. 
Al in midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw startte PERI GmbH in 
Duitsland gestart met een aparte Plywood Division. Sindsdien heeft PERI 
zich ontwikkeld tot één van de grootste, voorraadhoudende, importeurs 
van Europa. Inmiddels zijn ruim 18 PERI-vestigingen wereldwijd actief 
met het importeren en verhandelen van plaatmaterialen. Hieraan is 
Nederland sinds kort toegevoegd. De uitgebreide marktkennis en het 
grote inkoopvolume bij strategisch gekozen partners garanderen een 
stabiele aanvoer en goede prijzen voor relaties.

www.peri.nl 

PERI Nederland start met Plywood-divisie
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Architect Rem Koolhaas laat de torens van De Rotterdam verspringen, 
zodat het lijkt alsof het gebouw een duw heeft gekregen en de 
torens daardoor verschoven zijn. Om de enorme overstekken op 86 
m hoogte te kunnen realiseren, ontwierp PERI een vakwerkoplossing 
op basis van het VARIOKIT bouwsysteem. Voor de positionering 
van de vakwerkliggers is gelet op de geometrie en de optredende 
belastingen van de constructie alsook met diverse inbouwonderdelen 
zoals de mast van de tijdelijke torenkraan in het gebouw. De 
vakwerkoplossing wordt niet alleen gebruikt voor de overdracht van 
belastingen, maar ook als draagconstructie tussen de vloerdekken. 

Tijdens de bouw van De Rotterdam worden de bovenste 2 etages 
in aanbouw steeds omgeven door PERI RCS P klimschutwanden. 
Door deze valbeveiliging kan het personeel veilig werken en 
worden de medewerkers beschermd tegen de harde wind die op 
grote hoogte ontstaat. Met de SKYDECK Paneelbekisting kunnen de 
vloeren kraanonafhankelijk worden bekist. De inzet van aluminium 
systeemdelen vergemakkelijkt het transport en maken handmatig 
bekisten en ontkisten mogelijk. Door het gebruik van een valkop en 
de mogelijkheid tot versneld ontkisten, kan het aantal benodigde 
panelen en langsdragers bovendien beperkt worden. 

www.peri.nl 

De Rotterdam: versneld en veilig gebouwd met PERI

De Dow EH&S Award 2012 is door Dow uitgereikt aan KAEFER Nederland B.V. De Dow Contractor Awards worden 
jaarlijks in Terneuzen uitgereikt aan contractors, verenigd in de ‘Verenigde Maintenance Partners’, die aantoonbaar 
goede prestaties hebben geleverd. Deze erkenning van Dow is een bekroning op het beleid van KAEFER op het 
gebied van algehele veiligheid, welzijn van medewerkers en zorg voor het milieu. 

Dit beleid kenmerkt zich door goed leiderschap en gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het heeft geleid tot een open veiligheidscultuur 
waarin mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag en het melden van 
onveilige situaties sterk wordt gestimuleerd. Daarbij heeft regelmatige 
klassikale bijscholing op het gebied van veiligheid geleid tot eenduidige 
opvattingen onder het uitvoerend personeel en een sterk vermogen om 
gevaarlijke situaties te herkennen. 

KAEFER is een multidisciplinair bedrijf dat aan Dow diverse diensten 
levert zoals isolatiewerken, steigerbouw, rope acces, asbestsanering en 
tracingwerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens 
regulier onderhoud, turnarounds en projecten. Het is niet de eerste keer 
dat KAEFER de Dow EH&S award wint. Ook in 2007 was de prijs voor 
KAEFER. Het jaar 2012 is tot op heden één van de veiligste jaren ooit voor 
Dow Benelux Terneuzen. Dit geeft het winnen van de award een extra 
glans. 

www.kaefer.nl

KAEFER wint Dow Benelux EH&S Contractor Award 2012 
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De Altrex Tele-ProMatic® is de eerste professionele telescopische ladder 
met geïntegreerde muurafhouder met Toolbag. Deze telescopische ladder 
is automatisch inschuifbaar en heeft extra diepe sporten. 

De Tele-ProMatic® is op variabele werkhoogtes te gebruiken. De ideale ladder 
dus voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten 
zoals inspectie, reparatie en onderhoud. De Tele-ProMatic® is handig mee 
te nemen in de los verkrijgbare Backpack Trolley. De Altrex Tele-ProMatic® is 
op variabele werkhoogtes te gebruiken en verkrijgbaar in 2 types (4,20 m en 
4,80 m werkhoogte).

www.altrex.nl 

Nieuw: Altrex telescopische 
ladder Tele-ProMatic®

Bij metrostation Kralingse Zoom, langs de A16 wordt een nieuwe parkeergarage gebouwd. Om de 
buitengevels van de nieuwe parkeergarage Kralingse Zoom in Rotterdam bereikbaar te maken voor lichte 
montagewerkzaamheden heeft opdrachtgever Sorba Projects een beroep op de deskundigheid van Yelloo 
gedaan. 

De nieuwe Park and Ride (P + R) Kralingse Zoom wordt 
170 meter lang en 35 meter breed en 22 meter hoog. 
Deze extra parkeergelegenheid creëert de gemeente 
Rotterdam om het autoverkeer in de binnenstad te 
verminderen, waardoor de regio goed bereikbaar blijft.

De buitengevels van de parkeergarage lopen schuin 
naar binnen en bevinden zich deels boven een spoor, 
waardoor de inzet van steigers door Yelloo werd 
uitgesloten. Om de gevels toch bereikbaar te maken 
voor het monteren van aluminium lamellen heeft de 
afdeling speciale projecten van Yelloo een speciale 
hangbrugconstructie ontwikkeld met afstandswielen. 
Deze wielen volgen tijdens het dalen en stijgen de 
contouren van de gevel. Ook is de hangbrug van 
opwindtrommels voorzien, zodat de staalkabels niet 
naar beneden hangen en op of in de buurt van het spoor 
terecht kunnen komen. 

De dakbalken van de hangbrug zijn op een ondersteuning van Allround steigers gemonteerd, zodat deze hoog 
boven de gevel uitkomen. Aan de steigers is tevens een uitstapplatform gemaakt, waar de uitstapvoorziening van 
de hangbrug achter haakt. Hierdoor is een veilige uitstap op het bovenste parkeerdek gegarandeerd. De gehele 
constructie staat op zwenkwielen, waardoor het mogelijk is om de constructie zijdelings te verplaatsen met behulp 
van Tirfor-takels. In totaal heeft Yelloo twee van deze installaties gemonteerd Sorba Projects. 

www.yelloo.nl

Speciale hangbrugconstructie voor parkeergarage
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Een recente toepassing van de Layher 
voetgangersbrug vond plaats op een werk van 
BAM- Combinatie Amstelspoor v.o.f. (montage door 
Wijnen Montage & Verhuur) waar momenteel een 
extra treinspoor tussen Schiphol en Lelystad wordt 
aangelegd. De brug is nodig om een bouwput veilig 
te kunnen bereiken zonder dat het verkeer hier 
hinder van ondervindt. De brug is geplaatst over 
de verbindingsweg van de A10 (vanuit het oosten) 
naar de A2 (richting het zuiden) op het knooppunt 
Amstel. Voor de veiligheid is de brug met  Layher 
Protect wandcassettes afgewerkt.

Een tweede brug is langs de A10 geplaatst ter 
plaatse van Station Amsterdam RAI over de 
Europaboulevard. Hier is een dubbele brug 
geplaatst; middels een trappentoren is ook de 
middenberm bereikbaar.
 
Met deze Layher bruggen zijn overspanningen tot 33 m mogelijk. De spanten van de brug bestaan uit zware 
kokers en spanstangen. Deze spanten worden met standaard Allround onderdelen afgemonteerd zodat een veilig 
te belopen brug ontstaat. Behalve als brug zijn deze spanten ook te integreren in steigerconstructies met grote 
overbruggingen, als dakspant in hele grote tijdelijke dakconstructies en als te belopen mega beams (licht en 
geluidtechniek) in podiumoverkappingen.

www.layher.nl

Voetgangersbruggen Layher 

Met NOEliner brengt NOE-Betonvormgeving te Arkel een budgetvriendelijke profielmat voor bekistingen en mallen 
waarmee betonoppervlakken van een structuur kunnen worden voorzien. De nieuwe matten zijn vervaardigd van 
slijtvast PVC en zijn met name bedoeld om een antislipstructuur te geven aan beloopbare betonvlakken, zoals 
galerijen, balkons, trappen en bordessen.

De NOEliner profielmatten worden met 4 verschillende structuren 
geleverd: zand, gaas, piramide en ruit. Speciaal voor het wegwerken 
van naden en oneffenheden in bekistingen is daarnaast ook een gladde 
NOEliner verkrijgbaar. NOEliners kunnen op elke gewenste lengte 
worden geleverd met breedten van 1000, 1500, 2000 of 3000 mm 
(NOEliner zand: 1000 en 2000 mm).  Speciaal gevormde delen dan 
wel maatwerk-breedten kunnen op verzoek van de klant door NOE-
Betonvormgeving worden gesneden. Kleine oppervlakken, zoals stroken 
voor traptreden, kunnen met een zelfklevende laag worden geleverd.

Het rugweefsel van de nieuwe profielmatten absorbeert geen water 
en laat zich goed verlijmen op vlakke ondergronden. Speciaal hiervoor 
wordt de mens- en milieuvriendelijke NOEliner lijm geleverd. Deze 
hoogwaardige 1-component elastische lijm bevat geen oplosmiddelen 
en laat zich eenvoudig verwerken.

www.betonvormgeving.nl

Budgetvriendelijke profielmatten 
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Met de nieuwe Safe-Quick® 
GuardRail rolsteigers realiseert 
Altrex een nieuwe veiligere 
opbouwmethode. Deze steigers 
zijn nog veiliger, nog sneller en 
gemakkelijker op te bouwen en 
ook gevelvrij toe te passen. 

Vóór het betreden van het platform 
is altijd rondom bescherming 
aanwezig, ook tijdens de opbouw. 
Met de Safe-Quick® GuardRail 
worden veel schoren vervangen, 
waardoor er minder onderdelen 
nodig zijn. Door de unieke 
vormgeving is de Safe-Quick® 
GuardRail eenvoudig door één 
persoon te (de)monteren. Op 
het steigerframe en op de Safe-
Quick® GuardRail zijn QR-codes 
aangebracht, waarmee eenvoudig 
de handleiding opbouw en gebruik 
kan worden geraadpleegd. Met de 

Safe-Quick® GuardRail rolsteigers 
is ook veilig gevelvrij werken 
mogelijk. Er zijn dan geen schoren 
nodig aan de gevelzijde (indien 
maximaal 15 cm van de gevel). Zo 
kan vrij worden gewerkt zonder 
belemmerende schoren, ideaal voor 
bijvoorbeeld een schilder. 
Met deze Safe-Quick® GuardRail 
rolsteigers sluit Altrex aan bij de 
steeds strenger wordende Europese 
en nationale regelgevingen ten 
aanzien van het veilig opbouwen 
van rolsteigers. In Nederland 
heeft de branchevereniging VSB, 
waarvan Altrex actief lid is, met 
Inspectie SZW afgesproken om zich 
in te spannen rolsteigers veiliger 
op te kunnen bouwen. Centraal 
in deze afspraak staat dat tijdens 
de opbouw een platform altijd 
rondom voorzien moet zijn van 
heupleuningen voordat deze wordt 

betreden. Dit sluit aan bij de 
inspanningsverplichting die in het 
A-blad rolsteigers is vastgelegd.

www.altrex.nl

Nieuwe veiligere opbouw met Altrex Safe-Quick® 
GuardRail rolsteigers

Met Doka-Optix biedt Doka Nederland een ontkistingsvloeistof die bij het ontkisten zorgt voor een optimale 
scheiding van beton en bekisting en daarmee garant staat voor een strak betonoppervlak. Dankzij de chemische 
samenstelling van Doka-Optix wordt na het betonstorten de vorming van luchtbellen op het grensvlak van 
bekistingspaneel en betonoppervlak voorkomen. Nadat het beton is uitgehard en het bekistingspaneel is verwijderd, 
resulteert dit in een glad betonoppervlak met weinig poriën.

De ontkistingsvloeistof Doka-Optix wordt geleverd in vaten van 
20 en 210 liter. Voor het opbrengen van de vloeistof wordt een 
sproeier gebruikt waarmee eenvoudig en snel een fijne nevel 
op het oppervlak van het bekistingspaneel wordt aangebracht. 
Wanneer de witte vloeistof ca. 30 minuten na het aanbrengen niet 
mee zichtbaar is, kan het beton worden gestort. Het storten hoeft 
echter niet direct te volgen op het opbrengen van de vloeistof. De 
emulsie behoudt namelijk tot 14 dagen na het aanbrengen haar 
eigenschappen. Doka-Optix bestaat uit ongevaarlijke bestanddelen 
en is biologisch afbreekbaar. De milieuvriendelijke emulsie kan 
met behoud van alle producteigenschappen tot een minimum 
temperatuur van -4 oC worden verwerkt. Daarmee is de vloeistof het 
gehele jaar door inzetbaar.

www.doka-nederland.nl 

Ontkistingsvloeistof voorkomt luchtbelvorming en 
garandeert glad betonoppervlak
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De nieuwe brug over het Albertkanaal bij Vroenhoven lijkt uit een rots van mergelsteen te verrijzen om beide 
oevers van het kanaal met elkaar te verbinden. Het kolossaal ogende rotsblok blijkt bij nadere beschouwing 
beton te zijn dat met behulp van structuurmatten van NOE-Betonvormgeving haar vorm kreeg. De kleur en de 
structuur van het beton zorgen voor een natuurgetrouw beeld en laten de in beton vormgegeven mergelrots 
harmonieus combineren met de bunker waar zij ondersteuning aan biedt.

Voor de vormgeving van de buitenmuren van de massieve 
constructie, dat naast de structurele functie als landhoofd 
ook de functie van museum heeft, koos de architect voor een 
textuur die verwijst maar de bleekgele mergelrotswanden 
die hier veel voorkomen. De textuur werd door NOE-
Betonvormgeving in beton vormgegeven middels NOEplast 
structuurmatten. De matten kunnen in de bekisting worden 
gelegd (prefab) of worden vastgezet (op het werk) waarna 
het beton wordt gestort. Na het uitharden, wordt de bekisting 
verwijderd en blijft het reliëf van de mat als afdruk zichtbaar. 

Voor de buitenmuur van de constructie werd gekozen voor 
NOEplast Granit IV dat het reliëf heeft van grof gehouwen 
natuursteen. In totaal werden 12 NOEplast structuurmatten 
met een afmeting van 2,1 x 6 m meerdere malen ingezet. Voor 
de uiteindelijke vormgeving van het beton werd bij de bouw 
van de brug gekozen voor een combinatie van structuurmatten 
en aanvullende uithardingsvertrager. Hierdoor is de buitenste 
cementlaag na het verwijderen van de bekisting nog niet 
volledig uitgehard en kan het betonoppervlak met een krachtige 
waterstraal nog verder worden bewerkt waarbij zelfs barsten 
kunnen worden nagemaakt. 

www.betonvormgeving.nl

Mergelwand van beton

De X-Pro® is een nieuwe, zeer robuuste multifunctionele bouw- 
en industrietrap. Deze veelzijdige trap is te gebruiken voor 
diverse werkzaamheden. 

Zowel staand als liggend is de X-Pro® te gebruiken als 
werkbank. De trap is gemakkelijk te verplaatsen door het 
geïntegreerde handvat in de trede. Door de trap uit te klappen 
en de unieke beugel uit te vouwen, ontstaat een werkbank. 

Het uniek gepatenteerd scharniersysteem zorgt voor extra 
stabiliteit. De Altrex X-Pro® is hét werkmaatje voor iedere 
professional!

www.altrex.nl

Altrex X-Pro®: unieke combinatie trap en werkbank
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Met het veiligheidsheksysteem XP introduceert Doka 
Nederland een valbeveiliging voor alle ruwbouwfasen. 
De nieuwe valbeveiliging is universeel inzetbaar en leent 
zich voor alle soorten hekbeveiligingen, bekistingen, 
trapleuningen en randen van gebouwen. 

Een leuningstaander vormt het centrale element voor alle 
soorten leuningbeveiligingen, zoals veiligheidshekken, 
hout,  steigerbuizen, volle beplanking, e.d.. Hiermee 
wordt tot 1,20 m hoogte volledige veiligheid geboden. 
Deze hoogte kan eenvoudig verder worden vergroot 
tot 1,80 m met behulp van een speciale extra 
leuningstaander. Twee soorten leuningstaanders volstaan 
daarmee voor een optimale valbeveiliging. 

Vijf praktische bevestigingsonderdelen maken de staander toepasbaar in nagenoeg alle ruwbouw-omgevingen, 
waaronder betonvloeren, trappen en brugranden. De leuningstaander van het XP veiligheidsheksysteem is 
uitgevoerd met een zogenaamde easy-click-functie. Daarmee is de staander met één beweging snel, eenvoudig en 
betrouwbaar te monteren. Dankzij de stabiele, lichte constructie van het systeem is de montage bovendien zeer 
ergonomisch.

Het beperkte aantal onderdelen maakt het XP veiligheidsheksysteem niet alleen eenvoudig in gebruik maar 
vereist het ook minder opslag- en transportvolume, met alle logistieke en financiële voordelen van dien. Het 
veiligheidsheksysteem XP van Doka Nederland wordt geleverd als huurbaar totaalsysteem en maakt deel uit 
van een compleet pakket veiligheidssystemen waartoe ook werk- en veiligheidssteigers, veiligheidsschermen en 
toegangssystemen behoren.

www.doka-nederland.nl

Veiligheidsheksysteem XP van Doka universeel 
toepasbaar tegen valgevaar

Voor het veilig opbouw van aluminium 
rolsteigers heeft ASC een voorloopplatform 
met demontabele voorloopleuning 
geïntroduceerd. 

Met deze oplossing wordt tijdens het 
opbouwen bescherming geboden: het platform 
mag nu pas worden betreden nadat deze 
rondom beveiligd is met heupleuningen. 
Op deze manier wordt voorkomen dat de 
gebruiker bij de montage vrij staat en dat er 
sprake is van valgevaar.  

www.ascgroup.nl

ASC – voorloopleuning / voorloopplatform
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Vanaf 15 maart 2013 is Bilfinger Industrial Services 
de nieuwe naam voor BIS Industrial Services. Deze 
naamswijziging is onderdeel van een strategische 
herpositionering van het Bilfinger concern, waarbij nu een 
internationale Engineering en Services Groep is ontstaan. 
Daarmee dragen alle bedrijven in de Groep voortaan 
de naam Bilfinger. De nieuwe naam is geïntroduceerd in 
combinatie met een nieuwe huisstijl.

www.is-bnl.bilfinger.com

Bilfinger Industrial Services: de nieuwe naam voor BIS 
Industrial Services

Als onderdeel van het zich constant ontwikkelende gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid is Hertel 
wereldwijd gestart met het Target Zero-programma. Zoals de naam doet vermoeden, is het uiteindelijke doel 
van het programma: geen calamiteiten en een zo laag mogelijk risico op letsel.

Hertel scherpt veiligheid verder aan met  
Target Zero-programma

Artros gaat in samenwerking met Aboma een cursus veiligheidsgedrag en  -bewustwording organiseren.  Binnen de 
samenwerking zal Aboma zich richten op bewustwording, gedrag en leren waar het de werkplek en de omgeving 
betreft. Artros richt zich op het bewuste gebruik van het lichaam in relatie tot het uit te voeren werk, ofwel is het 
lichaam geschikt voor de uit te voeren werkzaamheden. In het ochtenddeel wordt gestart met veiligheidsbewustzijn 
en stilgestaan bij gedrag, cultuur en de gedeelde waarden.

Tijdens het middagdeel staan het lichaam én het werk centraal: “is het lichaam geschikt voor de uit te voeren 
werkzaamheden?” Artros maakt deelnemers daarbij bewust van de mogelijkheden van het eigen lichaam. Doel is om 
het lichaam geschikt te maken en geschikt te houden. De cursus wordt georganiseerd in Rijssen, Ede en Harderwijk.

www.artros.nl

Artros en Aboma aan de slag met gedrag

Het Target Zero-programma omvat zes ¢trappen¢ die 
voortdurend in ontwikkeling zijn; veiligheid is immers 
geen constante. Twee hiervan worden momenteel 
uitgerold: het Time Out-systeem om potentieel 
gevaarlijke situaties vroegtijdig de kop in te drukken en 
de Life Saving Rules van de OGP (Oil and Gas Producers 
Association). 

Het LSR-programma omvat in totaal 18 levensreddende 
regels die een nauwe samenwerking met klanten en 
de omgeving vergen. Met de naleving ervan kunnen 
daadwerkelijk levens worden gered: een investering die 
zich dubbel en dwars terugbetaalt.

Andere onderdelen van het Target Zero-programma 
zijn de direct op de praktische veiligheid gerichte 
onderdelen Last Minute Risk Assessment en Site Safe 
Visits en de  ondersteunende en cultuur versterkende 
onderdelen Hertel Safety Leadership Program en Hearts 
& Minds.
Elke dag bij Hertel moet een veilige dag zijn, voor 
iedereen!

www.hertel.com
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Scia Scaffolding helpt steigerbouwer 

Modelleren en berekenen van steigerconstructies
Technologische vooruitgang en de roep om meer veiligheid hebben geleid tot steeds striktere normen. 
Constructies die voorheen op basis van ervaring of tabellen van producenten werden ontworpen, vereisen nu 
een gedetailleerde constructieberekening conform de Richtlijn Steigers. Ook de steeds sterkere concurrentie 
maakt het moeilijk voor een bedrijf om zich van zijn concurrenten te onderscheiden.

Steigerbouwers werken vaak met verscheidene 
losstaande software-oplossingen. Denk aan een 2D 
CAD-programma voor het modelleren, tabellen van de 
fabrikant, 2D berekeningssoftware voor controle van 
specifieke knopen, Excel-tabellen voor hoeveelheden 
enzovoort. Dit leidt tot verstoorde en niet 
geïntegreerde werkstromen, onzekerheden, fouten en 
vertragingen. 

Scia Scaffolding is een gerichte softwareoplossing 
voor deze branche. De tool is gericht op snelle en 
nauwkeurige modellering, op de gedetailleerde 
constructieberekening en ontwerp. Er wordt rekening 
gehouden met specifieke vereisten : koppelingen, 
wrijving, toleranties, niet-lineair gedrag, specifieke 
belastinggevallen en normcontroles (EN 12810-12811).

Scia Scaffolding biedt open bibliotheken waarmee 
eigen steigerblokken kunnen worden samengesteld of 
geïmporteerd vanuit een CAD-toepassing. Deze kunnen 
materialen, constructie-elementen, koppelingen en 
zelfs artikelnummers omvatten. 

Daarnaast biedt de softwareoplossing speciale 
berekeningstools: niet-lineaire functies geven het 
reële gedrag van koppelingen weer, terwijl de 
wrijving op de steunpunten kan worden gesimuleerd, 
de 3D windbelasting kan worden verdeeld over 
de constructie en belastingscombinaties worden 
gegenereerd conform de normen. Een 2de orde 
berekening kan worden uitgevoerd met voorvervormde 
geometrie, resulterend in de meest kritische 
knikvorm. 

Met Scia Scaffolding worden extra normcontroles (EN 12811) uitgevoerd voor buisprofielen en koppelingen. De 
gedetailleerde rekennota omvat alle gebruikte formules, tabellen en verwijzingen naar de normen. Daarnaast 
genereert de oplossing overzichtstekeningen (aanzichten, snedes) conform de interne  bedrijfsstandaarden van een 
bedrijf. Deze kunnen worden samengebracht in een paperspace. Hoeveelheden en een gedetailleerde materiaallijst 
(bij gebruik van artikels) zijn daarbij geïntegreerd.

Zowel voor de verkoper, de monteur, de constructeur als voor de ingenieur, bieden deze softwaretools extra 
nauwkeurigheid, veiligheid en productiviteit. 

www.scia.nl

Foto BIS

nieuws
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Duitse zagerijen zijn er inmiddels aan gewend 
dat vanuit Nederland besteld 32 x 200 mm C18 
gesorteerd moet zijn. Echter, is het dan al een 
steigerdeel? Het antwoord is nee! 

De sortering die wordt uitgevoerd bij zagerijen 
is over het algemeen bestemd voor hout dat 
voor balklagen wordt gehanteerd. Ook door de 
snelheid waarmee de delen uit de zaagstraat 
komen, wordt er nogal eens wat over het 
hoofd gezien. Daarom is een sortering om 
het hout geschikt te maken voor gebruik in 
steigerconstructies bij de bewerker in Nederland 
noodzakelijk. Gebeurt dit niet dan is het deel dat 
als C18 verkocht wordt geen steigerdeel.

Verloren bekistingen

Door de sortering die Jongeneel op haar 
32 x 200 mm voor Stern steigerdelen uitvoert, 
ontstaat uitval. Voor dit uitval heeft Jongeneel 
in de jaren vaste afnemers gevonden. Veel gaat 
naar de verpakkingsindustrie maar het hout is ook 
uitermate geschikt voor verloren bekistingen. 

Zo werd ca. 80 m3 bekistingshout geleverd bij de 
nieuwe Uyllanderbrug in Diemen. Dit hout werd 
exact gekort op de gevraagde variabele lengten 
aangeleverd en per baan gepakketteerd zodat 
de delen direct  in de constructie gelegd konden 
worden. Zo krijgt ook 32 x 200 mm wat niet 
geschikt is voor gebruik in steigerconstructies een 
mooie bestemming. 

www.jongeneel.nl

Kwaliteit steigerdelen en uitval door sortering

Richtlijn Steigers

In de Richtlijn Steigers wordt uitgebreid stilgestaan 
bij steigervloeren en -delen. Niet alleen is nauwkeurig 
beschreven waaraan houten steigerdelen en kramplaten 
dienen te voldoen, ook zijn afkeurmaatstaven voor houten 
steigerdelen duidelijk beschreven. De Stern steigerdelen 
worden door Koninklijke Jongeneel volledig in eigen 
beheer vervaardigd en voldoen in alle opzichten aan de 
voorwaarden van de richtlijn; de steigerdelen voldoen 
aan de C18 norm en zijn ook deel voor deel beoordeeld 
op geschiktheid voor gebruik in steigerconstructies. De 
kramplaten die op de steigerdelen worden aangebracht 
om inscheuren van de koppen te voorkomen, kunnen 
worden gepersonaliseerd door ze te voorzien van de eigen 
bedrijfsnaam. In de gesponsorde partij steigerdelen 
komt met de tekst “Jongeneel / VSB” de onderlinge 
samenwerking tot uitdrukking.

Argos Packaging Systems BV
MAASDIJK 
+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

Koninklijke Jongeneel BV
UTRECHT
+31 (0)30 234 63 47
www.jongeneel.nl

Max Trade
VEENOORD
+31 (0) 591 57 51 00
www.steigerplank.com

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

www.branchepolis.nl

SA Safety & Training Consul-
tants
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 Logistiek BV
LOPIK
+31 (0)348 55 80 90
www.verweij-lopik.nl

Donateurs

nieuws & donateurs
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Leden VSB

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

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

Alimak HEK Benelux BV
MIDDELBEERS
+31 (0)13 514 86 00
www.alimakhek.com

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 

ARS Steigerbouw BV
ALBLASSERDAM
+31 (0)78 691 36 93
www.arssteigerbouw.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

Coston Steigers BV
HELLEVOETSLUIS
+31 (0)6 3847 7786
www.costonsteigers.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

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

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

Henisol Insulation BV
EMMEN
+31 (0)591 66 70 80
www.henisol.com

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

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

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

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

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

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

Orly & Endevoets Steigerbouw BV
’s-HERTOGENBOSCH
+31 (0)73 631 50 00
www.orlyenendevoets.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 Bouwmaterieel BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco.eu

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

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

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

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 van der Panne BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 91 55
www.panne.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


