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Voorwoord
Arjan de Velde nieuwe voorzitter sectie
Steigerbedrijven
Tijdens de VSB-voorjaarsvergadering hee� Arjan de Velde de voorzittershamer
van de sectie Steigerbedrijven overgenomen van Gijs Buijs. Als nieuwe
voorzitter van de sectie treedt Arjan de Velde ook toe tot het Algemeen
Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter,
Sectie Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven).
Arjan de Velde neemt de functie van sectievoorzitter over van Gijs Buijs die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast
representeerde hij lange tijd ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van
de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en was hij gesprekspartner bij de
onderhandelingen voor de CAO Bouw. Arjan de Velde is Director Operations bij
Brand Infrastructure Services B.V. en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.
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Volg ons
Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws? Volg dan de VSB website of check
onze Linkedin pagina. Hier vindt u niet alleen recent nieuws maar worden ook projecten,
interessante ontwikkelingen en trends getoond. Alles rondom de thema’s kwaliteit en
veiligheid bij het werken op hoogte. Hee� u zelf nieuws? Het VSB secretariaat staat
uiteraard open voor nieuws van leden. Deel uw project of bedrijfs¬nieuws voor nog
meer zichtbaarheid van onze branche!
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Branchenieuws
Jaarverslag VSB
Het jaar dat ongetwijfeld de boeken ingaat als het ‘coronajaar’ hee� VSB
afgesloten met een fraai jaarverslag. Het Jaarverslag 2020 maakt duidelijk dat stevig is gebouwd aan een duurzaam fundament voor de VSB als
vereniging om maximale output te genereren voor leden.
Dat komt onder meer tot uitdrukking in de bijdragen vanuit de secties
waaruit blijkt dat op alle fronten hard is doorgewerkt, als collectief en als
individueel lid-bedrijf, aan de voor de leden belangrijke dossiers.. Centraal
stond daarbij, zoals altijd: het veilig werken op hoogte.
Het Jaarverslag is digitaal beschikbaar via de website vsbnetwerk.nl waar
het verslag kan worden doorgebladerd en gedownload. Wie liever een gedrukte versie hee�, kan deze aanvragen bij het VSB-secretariaat.
vsbnetwerk.nl

Update Richtlijn Steigers op komst
De sectie Steigerbedrijven werkt al enige tijd samen met Komat/Bouwend Nederland aan de totstandkoming van een
nieuwe update van de Richtlijn Steigers. Namens de VSB werkten onder meer de Technische Commissie, de Scholings
Commissie en de Werkgroep Update RS aan de update. Alhoewel de jaarlijkse updates van de richtlijn veelal betrekking
hebben op tekstuele of andersoortige geringe aanpassingen, was er nu een ingrijpende update noodzakelijk.
Achtergrond hiervoor zijn de veranderde (internationale)
normen met betrekking tot constructieve veiligheid in de
ontwerpfase. Een belangrijk element in de update is dan
ook de aanpassing van de steigercon�guratie. In de nieuwe versie wordt niet meer uitgegaan van moeilijkheidsgraden maar van risicoklassen. Dat hee� uiteraard weer
gevolgen voor de bijbehorende scholing.
Andere onderwerpen die in de update aan de orde komen
zijn de bevestiging van bouwli�en, de windbelasting op
steigers en nadrukkelijke naleving van de arbeidshygienische strategie bij de beveiliging van steigermonteur
en -gebruiker. Na verschillende eerdere updates zal in de
versie waaraan nu wordt gewerkt ook redactioneel een
belangrijke verbeterslag worden gemaakt. Waar nodig
wordt de inhoud van de richtlijn afgestemd op andere
(beoordelings)richtlijnen en wordt deze verder afgestemd
op de (petro)chemische industrie.
richtlijnsteigers.nl
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Cursus (hulp)monteur
goederenbouwli� weer opgestart

Na een jaar van betrekkelijke rust als gevolg van corona, zijn de cursussen voor Monteur en Hulpmonteur Goederenbouwli� weer in volle vaart van start. De branchecerti�caten waarmee de cursus wordt afgesloten, gelden als bewijs
van vakbekwaamheid. Een mijlpaal voor de branche en winst voor de opdrachtgever en Inspectie SZW: erkenning van
het vak en ‘bewijs van deskundigheid’.
Een aantal jaar geleden legde de commissie Hefsteigers
en Bouwli�en de laatste hand aan de eind- en toetstermen voor de pro�elen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwli�en. Op basis hiervan werd cursusmateriaal
samengesteld. De cursusopzet is zodanig dat de theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Technische kennis komt daarbij samen met veilig werken en
voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich niet
alleen op het eigen personeel, maar ook op kopers, huurders en gebruikers die zelf li�en (gaan) monteren.
Specialisten van de bedrijven worden ingezet als docenten
en specialisten van derden als examinatoren. Ook wordt
er gebruik gemaakt van de trainingsruimten en praktijklocaties van de bedrijven. Er kan worden gekozen uit de
cursus Hulpmonteur, Monteur of een combinatie daarvan.
Bij de keuze van de juiste cursus speelt ook ervaring een
belangrijke rol. Na een periode van vijf jaar moet de kennis worden opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat
over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.
Geïnteresseerd in deelname? Aanmelden kan eenvoudig
via één van de bij de VSB aangesloten bedrijven.
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Richtlijn Hangbruginstallaties
Hangbruginstallaties worden toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarbij met een minimale inspanning
veilig op een maximale hoogte moet worden gewerkt. De hangbrug hee� als belangrijk voordeel dat de contouren van
een object gemakkelijk kunnen worden gevolgd - of het nu gaat om een schoorsteen, bruggen, (koel)torens, gebouwen
of o�shore platformen.
Om kennis over hangbruginstallaties zo goed mogelijk
toegankelijk te maken en daarmee bij te dragen aan een
veilige montage, gebruik en demontage is de Commissie
Hangbruginstallaties gestart met de ontwikkeling van
een Richtlijn Hangbruginstallaties. De opzet van de richtlijn zal zoveel mogelijk die van eerdere richtlijnen, zoals
die voor steigers, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies, volgen. Dat betekent dat naast het ontwerp
van de installatie ook de werkvoorbereiding, uitvoering,
opbouw en het gebruik aan de orde zullen komen. Op termijn zal ook scholing aan de orde komen.
Via de website, Hoog & Breed en sociale media houden we
u op de hoogte van de ontwikkelingen.
vsbnetwerk.nl
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Tips voor veilig
gebruik en inspectie
ladders en trappen
Werken op hoogte is voor velen de gewoonste zaak van de
wereld. Bij meer dan driekwart van de Nederlandse bedrijven wordt wel eens op hoogte arbeid verricht. Draagbaar
klimmaterieel, zoals ladders en trappen, komt daarbij in
beeld bij onder meer bouwbedrijven, dak- en rietdekkers,
schilders en voegers. Na het bouwproces gaat het gebruik
gewoon door; bijvoorbeeld voor dakinspecties, kleine onderhoudswerkzaamheden of voegwerk. Om nog maar te
zwijgen van de vele industriële toepassingen.
Waar werken op hoogte overal voorkomt, blijkt het veilig
werken op hoogte meer te vereisen. Daarvoor is immers
veilig materieel noodzakelijk. Dat geldt ook voor de ladder en trap die uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Maar wordt die
inspectie wel goed uitgevoerd? Hieronder zijn enkele tips
voor het veilig gebruik én veilige aanschaf en inspectie
voor u op rij gezet.

4. Beklim een ladder/trap zonder platform nooit hoger
dan de vierde sport/trede van boven.
5. Leun niet te ver opzij. Verplaats de ladder/trap wat vaker.
6. Controleer de ladder/trap na ontvangst en voor ieder
gebruik op goede werking.
7. Laat uw klimmateriaal een keer per jaar keuren.

Tips voor aanschaf en inspecties
1. Wat voor veel dingen geldt: goedkoop = duurkoop. Het
gaat om de veiligheid van uw medewerkers!
2. Koop alleen klimmaterieel dat voldoet aan de Nederlandse Warenwet en de NEN2484 (of gelijkwaardig)
voor professioneel gebruik. De kans op afkeur én ongelukken is anders te groot.
3. Zorg dat u weet waar u op moet letten. Laat u daarom
informeren door een lid van de VSB; zij zijn gespecialiseerd in veiligheid en kwaliteit.
Zie www.vsbnetwerk.nl.

Tips voor veilig gebruik
1. Houd de ladder/trap zoveel mogelijk vrij van ongerech-

4. Zorg voor regelmatig onderhoud.
5. Check of de inspecteur ook daadwerkelijk vakkundig is
via www.certcheck.nl.

tigheden, zoals verf, modder, sneeuw en olie.
2. Plaats de ladder/trap nooit op tafels, kisten, kratten of
een ander onstabiel stavlak.
3. Plaats de ladder/trap zodanig dat de afstand van de

Tip:
Download ook de infographic Wet- en regelgeving voor
ladders en trappen van de VSB website.

voet van de ladder/trap tot de muur ongeveer gelijk is
aan een kwart van de lengte van de ladder/trap (dat is
een hoek van ca. 75 graden).
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Overstapbordes:
bereikbaar maken
van balkons
Voor een schilder is het niet altijd mogelijk om op een balkon te komen om daar de geplande werkzaamheden te
verrichten. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als bewoners
niet thuis zijn. Een goede en veilige oplossing hiervoor
biedt een hangbrug met overstapbordes.

Het overstapbordes is in een groot aantal jaren geleden
ontwikkeld in samenspraak met de toenmalige Arbeidsinspectie en Aboma. Het bordes is bedoeld om gevaarlijke
klim- en klauterpartijen over balkonrelingen te voorkomen. Een typegoedkeuring voor dit product met daarin
opgenomen een grondige risicoanalyse resulteert in een
veilige oplossing. Op aangeven van de Commissie Hangbruginstallaties hee� het Algemeen Bestuur besloten een
protocol op te laten stellen om alle beschikbare kennis
over de toepassing van het overstapbordes te bundelen.
Met hierin de randvoorwaarden hoe en wanneer een dergelijk arbeidsmiddel veilig kan worden ingezet.
vsbnetwerk.nl
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Layher Benelux 50 jaar!
Op 16 juni 2021 bestond Layher Benelux 50 jaar. Layher is op het gebied van steigertechniek toonaangevend in de Benelux. Of het nu gaat over steigers in de bouw, industrie,
o�shore, evenementen, overkappingen, afschermingen, voetgangersbruggen, ondersteuningen of steigeraccessoires: Layher biedt voor elke situatie een oplossing. Met een
team van 40 medewerkers en vestigingen in Raamsdonksveer, Meppel en Kontlich (B)
hee� Layher in de Benelux een stevige vertegenwoordiging. Het jubileumjaar volgt op
de viering van het 75-jarig bestaan van de �rma in Duitsland.
lahyer.nl

Management Rojo Steigerbouw zet het
bedrijf voort als mede-aandeelhouders
365 Capital hee� samen met het management van Rojo

demontage en de verhuur en logistiek van diverse steiger-

Steigerbouw alle aandelen overgenomen van de onderne-

systemen. Het bedrijf werkt jaar in jaar uit voor de meeste

mers die het bedrijf in 1982 zijn gestart. Deze ondernemers

grote bouwbedrijven in Nederland en staat bekend om het

hebben met steun van het huidige managementteam en

leveren volgens afspraak en het veilig en e�ciënt kunnen

alle medewerkers van Rojo het bedrijf in 39 jaar ontwik-

uitvoeren van complexe steigerprojecten. De werknemers

keld tot de grootste Nederlandse landelijk opererende

van Rojo Steigerbouw werken veelal al meer dan tien jaar

steigerbouwer en verhuurder gericht op de bouwnijver-

bij het bedrijf en zijn zeer loyaal.

heidsmarkt. Het bedrijf is gevestigd in Del� en hee� een
nevenvestiging in Swi�erbant.
Rojo Steigerbouw hee� sinds haar oprichting een aanzienlijke organische groei gerealiseerd en onderscheidt
zich door haar betrokken werknemers die hoge kwaliteit
van dienstverlening aan haar klanten leveren door middel
van advies, engineering, teken- en rekenwerk, montage,
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Ledennieuws

Hünnebeck ontwikkelt en levert
bekistingsoplossing project Metro aan Zee
Met het project Metro aan Zee verlengt de combinatie

nel hee� een lengte van circa 315 meter en een inwendige

Boskalis Nederland en Swietelsky de spoorwegverbin-

hoogte van 5,5 meter. Voor de bouw van de tunnel werd

ding die nu eindigt bij Hoek van Holland Haven tot aan

een tunnelbekisting ontwikkeld op basis van het modulai-

het Hoekse strand. De laatste kilometer naar het strand

re zwaarlast ondersteuningssysteem INFRA-KIT dat wordt

wordt uitgevoerd op betongefundeerde banen. Hünne-

gecombineerd met H20-dragers en MANTO wandbekis-

beck leverde een bekistingsoplossing voor de verschil-

tingselementen. De INFRA-KIT tunnelkist is voorzien van

lende deeltrajecten. Meest opmerkelijke daarin is de

wielen met vijzels waarmee de bekisting als geheel met

tunnelbekisting die met INFRA-KIT werd uitgevoerd.

een lier wordt doorgetrokken. De totale lengte per moot
bedraagt 15 meter waardoor de tunnel in 21 storts een feit

Tunnelbekisting (enkelspoor)
Het betongefundeerde tracé van de Strandweg tot de

is.

Strandboulevard loopt achter appartementencomplexen

Half verdiepte open bak

en door Natura 2000-gebied. Dit deel wordt daarom uitge-

Het enkelspoor wordt ter hoogte van de oude duinen langs

voerd als tunnelbak die half verdiept is aangelegd. De tun-

de strandboulevard verder uitgevoerd als half verdiepte
open bak. De bak hee� een lengte van 225 meter en een
hoogte van 1½ meter. Voor deze open bak leverde Hünnebeck een bekistingsoplossing op basis van het MANTO
wandbekistingsysteem. De half open bak wordt gestort
in 15 moten van 15 meter. Na de half verdiepte open bak
volgt een 50-75 m lang traject met wissels waarna wordt
verdergegaan als dubbelspoor tot station Strand over het
blokkenspoor.
huennebeck.nl
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NOE Bekistingoplossing voor
oeverconstructie
Als onderdeel van de ecologische verbindingszone is de Watermolenbeek in Roosendaal heringericht waarbij de oude
oeverconstructie werd gereconstrueerd. Omdat de beek een belangrijk deel van het binnenstedelijk regenwater afvoert,
kon deze tijdens de reconstructie niet in zijn geheel worden afgesloten.

Lichtgewicht bekistingsysteem
Het 175 meter tellende reconstructietraject werd opgedeeld
in vijf secties waarbij de ene sectie werd gestort terwijl de
volgende sectie werd voorbereid. Voor de bekisting werd gekozen voor een eenzijdige uitvoering. Als bekistingsysteem
viel het oog op NOEalu, een lichtgewicht aluminium wandbekisting die eenvoudig kan worden verwerkt en toch bestand
is tegen hoge betondrukken. Voor de oeverconstructie werd
gewerkt met 275 cm lange en 180 cm hoge bekistingpanelen. De panelen werden bij NOE-Bekistingtechniek volledig
voorbereid en kant-en-klaar aangeleverd op de bouwplaats.
Omdat de kademuur direct aan enkele tuinen van bewoners
grenst, werd ervoor gekozen om gebruik te maken van een
compact kraansysteem waarmee de panelen konden worden
verplaatst zonder overlast te bezorgen bij de aangrenzende
percelen.
noe.nl
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Bijzondere boogconstructie
op 26 meter hoogte
De Suurho�brug langs de A15 is een belangrijke schakel tussen
de Maasvlakte en Europoort en Rotterdam. De laatste jaren neemt
het personen- en vrachtverkeer behoorlijk toe en daardoor is de
brug aan vervanging toe. Door het plaatsen van een tijdelijke brug
kan de nieuwe brug worden gebouwd.
De 80 meter lange middenboog is inmiddels ingehesen waarmee
de tijdelijke brug compleet is. In totaal is de brug opgebouwd uit 8
delen met een totale lengte van 200 meter en een hoogte van 40
meter. Voor de las- en kraanwerkzaamheden zijn er door Mol Li�ing
2 li�en geplaatst op 26 meter hoogte met één stop voor de bereikbaarheid van de boogconstructie. Een prachtig project dat na de afbouwfase een bijzondere reis aflegt langs 7 rivieren om vervolgens
zijn tijdelijke plek over de A15 in te nemen. Daar zullen veel mensen
ongetwijfeld voor langs de kant van het water staan om dit bijzondere schouwspel te bekijken.
molli�ing.nl

Samenwerking PERI BeNeLux
Bekisting-

en

steigerleverancier

PERI

BeNeLux

is

een

samenwerking aangegaan met MSR Verhuur; een totaalpartner
voor verhuur en verkoop van bouwmaterieel en gereedschappen. Net als PERI hee� MSR Verhuur een sterke focus op de
steigermarkt, waarbij veiligheid en kwaliteit een zeer belangrijke rol spelen. Voor beide partijen is de samenwerking een logische stap. PERI is een nieuwe systeemklant rijker waarmee ze
meer aanwezig zijn op de Nederlandse markt, en MSR Verhuur
hee� een professionele partner gevonden om steigerprojecten
mee op te bouwen en een veilige werksituatie te garanderen.
peri.nl
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Nieuwe VSB Erkende Opleider:
The Yellow Academy
Sinds kort is The Yellow Academy VSB Erkend Opleider! Margareth Nieling ontving de bijbehorende certi�caten uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens. Met The Yellow Academy komt het totaal aantal erkende opleiders op drie.

Wie een goede opleiding wil volgen, doet er goed aan zich

bent. Wij willen met The Yellow Academy dan een oplos-

grondig te oriënteren. Dat geldt niet alleen voor reguliere

sing bieden. Voor de steigerbouw doen we dat nu door

opleidingen, maar ook voor specialistische opleidingen

onze erkenning door de VSB. Momenteel zijn we erkend

zoals die voor functies in de steigerbouw. Om de keuze

voor de opleidingen Monteur Steigerbouw en 1e Monteur

te vergemakkelijken, kent VSB de erkende opleider. Die

Steigerbouw. Daar willen we graag de beste in zijn om

opleiders voldoen aan een aantal objectieve kwaliteitscri-

vervolgens ook voor andere functies opleidingen aan te

teria en worden door de branche als zodanig ook erkend.

bieden.”

Sinds kort mag ook The Yellow Academy daartoe worden
gerekend.

VSB Erkende Opleiders
Wie in de steigerbouw aan de slag wil of door wil groeien,
moet eerst bewijzen dat hij over de benodigde kennis en
vakmanschap beschikt. Dat kan door examen te doen.
Voor de bouw, industrie, o�shore en alle andere sectoren
die de Richtlijn Steigers hebben opgenomen in hun arbocatalogus, kan dat alleen bij examenbureaus die door
SVWOH zijn erkend.
Opleiders hebben hiertoe de onafhankelijke eind- en
toetstermen voor de verschillende functies in de steigerbouw vertaald naar opleidingen. Bij de VSB erkende opleiders zijn leerlingen verzekerd van een opleidingsorganisatie die de eind- en toetstermen van haver tot gort kent
én over ervaren trainers en compleet geoutilleerde cursusfaciliteiten beschikt. Hun kwaliteit wordt bovendien fre-

Geloven in kansen

quent gecontroleerd door een onafhankelijke en deskundige auditor. Daarmee geven zij de beste slagingskansen

Directeur Margareth Nieling is enthousiast over de erken-

bij een examen voor een functie in de steigerbouw. Ook

ning en wil met haar bedrijf een belangrijke bijdrage gaan

komt het voor dat een aankomend monteur in de praktijk

leveren aan de vakbekwaamheid in de steigerbouwbran-

wordt geschoold.

che. Naast The Yellow Academy runt zij ook het uitzendbureau Yellow Works. “Daar zien we veel mensen voorbij

Prachtig vak

komen die vroegtijdig hun school hebben beëindigd en

Als we Margareth vragen wat ze van de erkenning ver-

rond hun 25e tot de ontdekking komen dat die opleiding

wacht, antwoordt ze enthousiast: “Ik verwacht veel van

eigenlijk gewoon nodig is. Als het op school niet is gelukt,

deze nieuwe stap. Er is veel te doen en daar willen we

betekent het echter nog niet dat je hebt gefaald. En dus

graag ons steentje aan bijdragen. We willen de jeugd laten

zijn we gestart met The Yellow Academy. Daarmee kun-

zien dat monteur steigerbouw een prachtig vak is!”

nen we mensen weer verder op weg helpen. Ons motto
daarbij? ‘Geloven in kansen en denken in oplossingen’.”
Dat motto straalt ervan af als Margareth wordt geïnterviewd. “Ik vind dat iedereen een kans moet krijgen om het
beter te doen. Soms lukt dat pas beter als je wat ouder
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Donateurnieuws
Is de verzekering van uw inleenkrachten
goed geregeld?
Wie er zeker van wil zijn dat hij voor het werken op
hoogte te maken hee� een bedrijf dat gegarandeerd
werkt met gekwali�ceerd personeel, schakelt uiteraard
een VSB lid in. Omdat alle leden van de vereniging voldoen aan de Waarborgregeling zijn kwaliteit en veiligheid verzekerd.
Desondanks komt het helaas nog steeds voor dat binnen
de branche monteurs werkzaam zijn die niet beschikken
over een diploma of waarvan het diploma verlopen is. Uit
verzekeringsoogpunt wordt daarmee een belangrijk risico
geïntroduceerd. Wie niet beschikt over de juiste papieren,
kan ook niet rekenen op dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. Dit is door verzekeraars als harde eis in
de voorwaarden opgenomen. Ook voor degenen die geen
geldige VCA-certi�cering hebben, zijn de consequenties
groot: hoge sancties of problemen met de dekking zijn het
gevolg.

Check verzekering inleenkrachten

Tips
De opdrachtgever (of inlener) moet er dan ook op toezien
dat de inleenkrachten over de (juiste) aansprakelijkheidsverzekering beschikken én dat de verzekering nog aan
alle voorwaarden voldoet. Tips waar u zeker op moet letten bij het inschakelen van inleenkrachten, ZZP’ers, uitzendbureaus e.d.:
- Is er geen sprake van wanbetaling waardoor de verzekering is opgeschort?
- Is de verzekerde hoedanigheid correct? Wie verzekert is
voor stand- en podiumbouw of klusbedrijf is niet verzekerd voor steigerbouw.
- Is er mogelijkheid voor regres door de verzekeraar?
Opdrachtgevers sluiten in de overeenkomst van opdracht
vaak de aansprakelijkheid uit en schuiven deze door naar
de kant van opdrachtnemer (inleenkracht, ZZP’er, ….).
Daarbij wordt de eis gesteld dat men dient te beschikken over de juiste aansprakelijkheidsverzekering. Bij een
eventuele schade moet er wel de mogelijkheid zijn tot

Veel bedrijven zullen zich geen zorgen maken omdat ze er

regres door de verzekeraar op de verzekering van de op-

zeker van zijn dat de opleiding en certi�cering van eigen

drachtnemer. Is dit niet het geval, dan kan dat ook voor de

werknemers goed geregeld zijn. Anders wordt het wan-

opdrachtgever vervelende �nanciële consequenties heb-

neer er gewerkt wordt met personeel dat via een ander

ben, waarbij bijvoorbeeld het eigen risico wordt verhaald

bedrijf, uitzendbureau of als ZZP’er wordt ingeleend. Het

bij de opdrachtgever. Een eigen risico van € 50.000,- of

is daarbij zaak om de inleenkrachten niet op de blauwe

€ 100.000.- is geen uitzondering in deze branche.

ogen te geloven. Argumenten zoals “Wij zijn al 20 jaar in
de branche actief” of “Ik beschik over alle benodigde erva-

Een check of de verzekering van uw bedrijf en inleen-

ring” gaan hiervoor niet op. Zeker niet wanneer er moet

krachten goed geregeld is? Neem dan contact op met de

worden teruggevallen op een aansprakelijkheidsverzeke-

Nederlandse Branche Polis zakelijk@branchepolis.nl of

ring.

06-42803169. Zij zijn u graag van dienst.

PASMA nieuwe donateur VSB
Sinds kort hee� PASMA zich bij de VSB aangesloten als donateur. Deze
van oorsprong Engelse organisaties richt zich uitsluitend op het veilig
gebruik van rolsteigers in al zijn facetten. Door zich als donateur aan
te sluiten bij de VSB blij� PASMA altijd op de hoogte van de meest
recente Nederlandse ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van
rolsteigers.
pasma.co.uk
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VSBleden
A.B.S. Steigerbouw BV

Custers Hydraulica BV

E.S.S. Sca�olding

Jako Materieeldienst BV

LEEUWARDEN

VENRAY

ROOSENDAAL

CUIJK

+31 (0)58 288 20 04

+31 (0)478 55 30 00

+31 (0)165 51 32 00

+31 (0) 24 358 14 10

abs-steigerbouw.nl

custers.nl

ess-sca�olding.com

jako.nl

AIC Verhuur BV

De Hon

Gjaltema Montage

JenZ Engineering BV

HARDERWIJK

Bekistingstechniek BV

Bedrijf BV

GELEEN

+31 ()341 41 33 41

LEEUWARDEN

GRONINGEN

+31 (0)88 188 81 50

aic.nl

+31 (0)58 255 55 88

+31 (0)50 571 13 70

jenzpeople.com

de-hon.nl

gjaltema.eu

Alimak Group Benelux BV

Kaefer Nederland BV

TILBURG

De Jong’s Li�en BV

Gjaltema Verhuur BV

DORDRECHT

+31 (0)13 514 86 00

LEERDAM

GRONINGEN

+31 (0)78 651 11 66

alimakgroup.com

+31 (0) 345 63 60 00

+31 (0)50 571 13 70

kaefer.nl

jongli�en.nl

gjaltema.eu

Services BV

De Spindel BV

HDV Steigerbouw BV

RAAMSDONKSVEER

ROTTERDAM-BOTLEK

BUNSCHOTEN

MIDDELBURG

+31 (0)162 58 68 00

+31 (0)10 295 82 22

+31 (0)33 465 38 31

+31 (0)118 46 65 50

layher.nl

altrad.com

despindelsteigers.nl

hdvsteigerbouw.nl

Altrad Hertel Industrial

Layher BV

Limburgs Steigerbouw- en
Altrex BV

De Steigerspecialist BV

HeightCare BV

Bouwbedrijf BV

ZWOLLE

RIJSBERGEN

RIDDERKERK

GELEEN

+31 (0)38 455 77 00

+31 (0)76 565 64 66

+31 (0)10 248 01 17

+31 (0)46 474 24 10

altrex.com

steigerspecialist.nl

heightcare.nl

lsb-groep.com

Armonta BV

De Wit Bouwmachines BV

Hendriks stalen

Madema Steigerwerken BV

VIANEN

OSS

bekistingtechniek BV

MIDDELHARNIS

+31 (0)30 669 50 15

+31 (0) 412 63 49 69

VEENENDAAL

+31 (0)187 63 02 68

armonta.nl

dewitbouwmachines.nl

+31 (0)318 56 64 66

mademasteigerwerken.nl

hendriks-groep.nl
A.S.C. Aluminium

Dirks Klimmaterialen BV

Sca�olding Company B.V.

HELMOND

Henisol Emmen BV

Hulpconstructies BV

ETTEN-LEUR

+31 (0)492 53 81 24

EMMEN

EDE GLD

+31 (0)76 541 30 19

dirks.eu

+31 (0)591 66 70 80

+31 (0)318 69 61 33

henisol.com

matemco.nl

ascgroup.nl

Matemco

Doka Nederland BV
Bil�nger Industrial Services

OSS

Holland Platforms BV

Mol Li�ing

Nederland BV

+31 (0)412 65 30 30

NUNSPEET

DORDRECHT

ROTTERDAM

doka-nederland.nl

+31 (0)85 273 52 01

+31 (0) 78 655 25 00

hollandplatforms.com

molverhuur.nl

AMSTERDAM

Hünnebeck

Muehlhan BV

Brand Energy &

+31 (0)20 630 41 00

KLUNDERT

VLAARDINGEN

Infrastructure Services BV

dutchsteigers.nl

+31 (0)168 387 440

+31 (0)10 426 49 60

huennebeck.com

muehlhan.com

+31 (0)10 203 4000
is-bnl.bil�nger.com

Dutch Steigers BV

VLAARDINGEN
+31 (0)183 569 696

EDS Steigerbouw BV

beis.com

DRUTEN

Ischebeck Nederland BV

Nivo Steigerwerken BV

+31(0)487 522 869

HEEZE

KLUNDERT

eds-steigerbouw.nl

+31 (0)40 224 11 22

+31 (0)168 41 92 92

ischebeck.nl

nivosteigerwerken.nl
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VSBdonateurs
NOE-Bekistingtechniek BV

SON Nederland BV

Argos Packaging &

Sca�olding Training

ARKEL

SCHIJNDEL

Protection BV

Europe BV

+31 (0)183 56 98 88

+31 (0)73 549 80 00

MAASDIJK

BARENDRECHT

noe.nl

sonsteigerbouw.nl

+31 (0)174 63 00 11

+31 (0) 180 655 599

argos.nu

trainingsca�olding.com
Steigerplank.com

PERI BeNeLux BV

Stalen Steigers

SCHIJNDEL

Van Dorland BV

Artros BV

HOOGEVEEN

+31 (0)73 547 91 00

GRONINGEN

WARNSVELD

+31 (0)591 57 51 00

peri.nl

+31 (0)50 313 85 62

+31 (0)575 43 11 41

steigerplank.com

steigerbouwdorland.nl

artros.nl
TACKnowledge

Post Steigers BV
SCHIEDAM

Steigerbouw van der

Bingham Schiedam BV

MOORDRECHT

+31 (0)10 437 12 77

Panne BV

SCHIEDAM

+31 (0)182 51 72 36

post-steigers.nl

HENDRIK-IDO-AMBACHT

+31 (0)10 473 01 00

tacknowledge.nl

+31 (0)10 419 91 55

bingham.nl

Pridox Materieel BV

Verweij Logistiek BV

panne.nl

IJSSELMUIDEN

Combisafe Nederland BV

LOPIK

+31 (0)38 333 18 19

Travhydro Services BV

AMSTERDAM ZO

+31 (0)348 55 80 90

pridoxmaterieel.nl

RIDDERKERK

+49 (0) 9281 8302 200

verweij-lopik.nl

+31 (0)10 419 11 00

combisafe.nl

Rix Steigersystemen BV

Vos Zeildoek en

travhydro.nl

SNEEK

Go-Bizz

Krimpfolie Projecten BV

+31 (0)88 809 07 00

Van Thiel United BV

EINDHOVEN

BARENDRECHT

rixsteigers.nl

BEEK EN DONK

+31 (0)6 51 19 74 68

+31 (0)180 690 740

+31 (0)492 46 90 60

steigerbranche.nl

vos-zeildoek.nl

Rojo Steigerbouw BV

thiel.nl
Koninklijke Jongeneel BV

DELFT
+31 (0)15 251 24 24

Work Wise Projecten BV

UTRECHT

rojo.nl

MONTFOORT

+31 (0)30 234 63 47

+31 (0)1 284 05 67

jongeneel.nl

S.I.W. Steiger Werken

workwise.eu
Nederlandse Branche Polis

NUMANSDORP
+31 (0)186 65 31 61

Yelloo Materieeldienst BV

Capelle aan den IJssel

siw-steigers.nl

HATTEMERBROEK

+31 (0)10 284 41 42

+31 (0)38 460 30 40

branchepolis.nl

Safe BV / Safe Montage BV

yelloo.nl

BEEK EN DONK

PASMA

+31 (0)492 38 66 38

Glasgow (UK)

safebv.eu

+31 (0)800 023 1095
pasma.co.uk

Scafom International BV
BUDEL

PcP. Nederland BV

+31 (0)495 49 72 04

OUDENBOSCH

scafom-rux.com

+31 (0)165 315 300
pcpbv.nl

Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 514 00 50
skyworks.nl
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Doe mee met de VSB Fotochallenge
De VSB start een foto-challenge onder leden. Fraaie, bijzondere of
opvallende fotos’s van uw projecten en mensen die veilig werken op
hoogte? Stuur ze in en maak kans op één van de prijzen.
Kijk voor de deelnamevoorwaarden op de website.

Colofon
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.

Secretariaat VSB
Postbus 1085
3900 BB Veenendaal
T : 0318 – 544 903
E : info@vsbnetwerk.nl
I : www.vsbnetwerk.nl

Redactieteam
PR Commissie VSB

Redactie en productie
Beta PR & Media BV
Rijswijk

