
Nieuwe veiliger opbouw 
van rolsteigers

Schilders, gevelwerkers, installateurs, 
zzp’ers en particulieren: allemaal maken ze 
gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren 
van werkzaamheden op hoogte. Maar 
de veiligheid laat daarbij nog wel eens te 
wensen over. Bij de totstandkoming van het 
A-blad Rolsteigers zijn daarom afspraken 
gemaakt over een veiligere manier om 
een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het 
opbouwen van een rolsteiger mag het 
platform nu pas worden betreden nadat deze 
rondom beveiligd is met heupleuningen. Die 
nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten 
van de commissie rolsteigers van de VSB 
‘vertaald’ naar hun rolsteigers.

In bijgaande brochure wordt het nieuwe, 
veiligere opbouwen van rolsteigers per 
systeem gepresenteerd. Meer informatie is 
te vinden op de website www.vsb-online.nl



In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de 
VSB gevraagd om nieuwe systemen / 
opbouwmethoden te ontwikkelen om
het veilig werken met rolsteigers te 
verbeteren (met name tijdens de op- en 
afbouw).

Uitgangspunt hierbij is dat de 
randbeveiliging van een platform, 
bestaande uit minimaal een heupleuning, 
altijd is aangebracht voordat het platform 
wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten 
werkvloeren altijd van een boven- en
tussenleuningen en kantplank zijn 
voorzien.

Inspectie SZW heeft met de VSB 
afgesproken dat de branche een jaar de 
tijd krijgt voor deze ontwikkeling.
Introductie heeft plaatsgevonden tijdens 
de Bouwbeurs 2013. Er zijn verschillende 
systemen ontwikkeld door fabrikanten en 
leveranciers die aan dit veiligheidsniveau 
voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

• het aanbrengen van tijdelijke heup-
leuningen en eventueel knieleuningen

• het aanbrengen van definitieve heup-
leuningen en eventueel knieleuningen

• het aanbrengen van samengestelde
systeemelementen die leuningwerk en
diagonalen vervangen.

De nieuwe veiligere opbouwmethoden 
zijn thans opgenomen in het vernieuwde 

A-blad rolsteigers (april 2016), met
daarin de vermelding dat de veiligere 
opbouwmethoden verplicht worden per 
1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad
rolsteigers zal worden opgenomen in 
diverse arbocatalogi en krijgt daarmee 
meer betekenis. Arbocatalogi volgen de
stand van de techniek en geven 
invulling van door de overheid gestelde 
doelvoorschriften om gezond en veilig te
kunnen werken. Als u gebruik maakt van 
in een (goedgekeurde) arbocatalogus 
aangeboden maatregel, voldoet 
u aan hetgeen de Inspectie SZW 
(Arbowetgeving) van u verlangt.

Dit betekent niet dat alleen op 
de beschreven wijze aan de 
doelvoorschriften kan worden voldaan. 
Bent u in staat om
op een andere aantoonbare manier 
hetzelfde beschermingsniveau te bieden, 
dan bent u daar vrij in. Bij de oude
opbouwmethode is de kans groot dat het 
valgevaar niet afdoende wordt afgedekt.
Inspectie SZW wijst er op dat bij 
constatering van valgevaar geen 
concessies worden gedaan en in 
voorkomende gevallen zal overgaan tot 
stillegging van de werkzaamheden en het 
opleggen van een boete.

Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere 
opbouwmethoden rolsteigers  
per 1 januari 2018 
opgesteld door Inspectie SZW en VSB
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altrex.com

Safe-Quick® GuardRail
• Hang het frame eerst op ooghoogte en maak de armen los. Pak het frame op 

aan de armen en plaats deze met de haken op de bovenste sport.

1
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Safe-Quick® GuardRail
• Klik de klauwen vast aan de sport.
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altrex.com

Safe-Quick® GuardRail
• Plaats het platform tussen beide frames.

Safe-Quick® GuardRail
• Vóór betreden platform altijd rondom 

bescherming aanwezig (ook tijdens opbouw)

3
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altrex.com
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Doorkoppelen met Safe-Quick 2
• Groot werkoppervlak zonder dat er hoogteverschil ontstaat

Safe-Quick® GuardRail
Safe-Quick® GuardRail voor rolsteigers zorgt voor het veilig opbouwen 
van rolsteigers. Vóór het betreden van het platform is altijd rondom 
bescherming aanwezig. 

• Veilig: altijd rondom beschermd;

• Sneller en gemakkelijk opbouwen met weinig onderdelen;

• Compact te vervoeren
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ascgroup.nl

De AGS dient men te plaatsen voordat de platforms geplaatst 
zijn in de steiger(vanaf de 2e sectie). 

Plaats de AGS op de 3e sport van het volgende frame. 
Maak nu het transportbandje los.1
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Laat de buizen naar beneden hangen en klik de arm met 
het knikstuk in de vergrendeling zodat alle 2 de buizen 
star zijn.

Pak de AGS nu vast bij de armen en plaats hem op de 
bovenste sport van het opvolgende frame.

2
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ascgroup.nl

Klik de uiteinden van onderen op de sport. Met demonteren eerst 
het kliksysteem in de buis losmaken om deze te ontdoen van de 
spanning waardoor het geheel makkelijker te demonteren is.

Belangrijk
• Het werkplatform dient altijd voorzien te zijn van een 

kantplankenset3
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Nu kan men dóór het luik
van het platform gaan om
vervolgens op een veilige
manier verder te kunnen
bouwen aan de volgende
sectie van de rolsteiger.

4
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custers.nl

Mobile Guard methode

• De Mobile Guard voorloopleuning zorgt voor de 
verplichte heupleuning bij betreden platform.

• Iedere 2 meter volledig dichtleggen zorgt voor op-
timale veiligheid en is in lijn met de in ontwikkeling 
zijnde herziene Europese rolsteiger norm EN1004.

• De rolsteiger behoudt zijn gebruiksvriendelijkheid en 
stijfheid door de keuze voor traditionele diagonaal 
en horizontaal schoren.

• Zogenaamd gevelvrij werken is ook mogelijk met 
deze voorloopleuningen.

• Geen relatief zware en volumineuze leuningframes 
die je boven je macht moet positioneren: lichtge-
wicht en bovendien compact te vervoeren.
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Bij een oneven vloerhoogte beginnen met een 8-traps 
raam en hulpvloer op de 4e sport, bij een even vloerhoogte 
starten met een 4-trapsraam.  1
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custers.nl

Na het plaatsen van 2 stuks 
8-trapsramen en 2 diago-
nalen  op deze basis worden 
de voorloopleuningen (met de 
haken naar binnen gericht) op 
de bovenste sport tegen de 
staanders gepositioneerd. 

 

Plaats een platform met luik en een platform zonder luik op de 5e sport 
onder de voorloopleuningen. 
Ga via het luik het platform op en schuif de voorloopleuningen  iets naar 
binnen en plaats de gebruikelijke horizontale schoren.
Nu kan de volgende slag gebouwd worden op dezelfde wijze.

2

3
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Wanneer de gewenste platformhoogte 
bereikt is kan de voorloopleuning met be-
hulp van de knieregel vastgezet worden en 
de kantplanken set gemonteerd worden.4
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Safe Guard methode

• De Safe Guard voorloopframes zorgen voor de 
verplichte heupleuning bij betreden platform.

• Deze frames vervangen deels de diagonaal en hori-
zontaal schoren waardoor er minder losse delen in 
de steiger zitten.

• Het is mogelijk om in een brede steiger met deze 
frames alleen aan gevelzijde platforms te plaatsen.

• Zogenaamd gevelvrij werken is ook mogelijk met 
deze voorloopframes.

• Eenvoudig te plaatsen en stapelen door slimme 
vormgeving in combinatie met een bescheiden 
gewicht.



18

custers.nl

Bij een oneven vloerhoogte beginnen met een 
8-traps raam en hulpvloer op de 4e sport, bij een 
even vloerhoogte starten met een 4-trapsraam.1
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Na het plaatsen van 2 stuks 8-trapsramen worden 
de voorloopframes (met de knieregel naar buiten 
gericht) aan gevelzijde en midden op de bovenste 
sport gepositioneerd. 

Daarna worden de twee schoortjes van de frames 
op de derde sport van boven geklikt. 

2
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Plaats een platform met luik  aan gevelzijde op de 5e sport 
onder de voorloopframes.

Ga via het luik het platform op en plaats op dezelfde wijze 
de volgende slag. 3
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Wanneer de gewenste platformhoogte bereikt is  worden 
beide frames tegen de staanders gepositioneerd en  eerst 
aan straatzijde een platform zonderluik en aan gevelzijde 
een platform met luik  geplaatst om vervolgens de kantplan-
ken set te monteren.

Voor extra stijfheid adviseren wij per slag een diagonaal aan 
straatzijde te plaatsen.

4
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layher.nl

Layher P2: De nieuwe veilige montagemethode
• Meer veiligheid bij gebruik van Layher P2 rolsteigers
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Unieke en eenvoudige (de)montage
Om te voldoen aan de eisen voor een 
veilige (de)montage van rolsteigers
heeft Layher de montagemethode P2 
ontwikkeld:

De nieuwe veilige montagemethode P2
• Gebruik van speciaal ontwikkelde 

(P2) montagehaken

• Platformen op iedere 2m

• Veilige opbouw d.m.v. voor-
loopleuningen

Met platformen op iedere 2m en het 
gebruik van de P2 montagehaken 
kunnen de heupleuningen al vanaf 
een lager niveau aangebracht worden.

Bij het betreden van het bovenliggen-
de platform is men dus verzekerd van 
een zijdelingse bescherming rondom.

Alu diagonaal Uni 0.75 x 2.85
Alu diagonaal Kombi 0.75 x 1.80

Rolsteigermontagehaak (2 stuks)
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layher.nl

• Standelement met leuningen op 1m boven het platform 
monteren.

• De P2-montagehaken aanbrengen en daarin het volgen-
de standelement positioneren.

• Montagevolgorde: 1, 2, 3, 4. (zie tekening 1)
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• Het standelement met leuningen naar boven tillen en 
monteren.

• De verbinding van de standelementen met de borgpen-
nen borgen.



26

layher.nl

• Diagonalen en het volgende platform monteren (zie tek-
ening 3) montagevolgorde:1, 2, 3.

• Vanaf het platform de knieleuning op 0,5m aanbrengen 
tekening 4) en stap 1, 2, 3 en 4 herhalen (zie tekening 1).
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• De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde waarbij ook weer gebruik
wordt gemaakt van de rolsteigermontagehaken. Met behulp van een gede-
monteerde knieleuning kan men de leuningen die nog in het standelement
hangen losmaken. De leuning wordt tegen de tweede sport van boven
gelegd en werkt als hefboom om de kunststof klauw van de leuningvergren-
deling te openen.

• Zie ook instructiefilmpje website: www.layher.nl/service/videos.
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skyworks.nl

Breng veiligheid naar het
volgende niveau!

Afhankelijk van de 
gewenste vloerhoogte 
wordt begonnen met 
7-sports frame (voor 
platformen op 2, 4, 6 
en 8m) of een 4-sports 
frame met daar boven 
een 7-sports frame (voor 
platformen op 3, 5 en 
7m).

1
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Stel de basis horizon-
taal.Gebruik hiervoor bij 
voorkeur een waterpas. 

Stel de wielen kruislings 
voor de juiste hoogte.

2
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skyworks.nl

Plaats een Sky-
Secure leuning aan de
gevelzijde op de
bovenste sport. Zorg
ervoor dat de klauwen
om de staander valt.
Plaats de 2e Sky-Secure
leuning in het midden
van de bovenste sport.
Laat de klauwen daarbij
over de nokjes vallen om
de leuning te borgen
tegen verschuiven.
Zie voor meer details
stap 6 en 7.

3
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Monteer de stabilisatoren 
aan de buitenzijde van de 
rolsteiger. Begin aan de 
bovenzijde tussen de 5e en 
6e sport. Monteer de stabi-
lisator aan de onderzijde op 
staander zo dicht mogelijk 
tegen de versterkingsring.

Stel de stabilisator door
de bovenste koppeling iets 
naar beneden of boven te 
schuiven.

4
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skyworks.nl

Monteer de volgende slag. 
Begin met een 7 sports 
frame aan weerszijde van 
de rolsteiger te plaatsen.

5
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Plaats vervolgen de Sky-

Secure leuning voor de

volgende slag.

Hang voor het gemak

de leuning eerst op

ooghoogte en klik de

diagonaal schoren los.

Steek vervolgens de

leuning naar boven

m.b.v. de diagonalen.

6
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skyworks.nl

Zorg ervoor dat de leunin-
gen goed zijn geborgd.
Laat de klauwen van de
leuning aan de buitenzijde 
van de rolsteiger altijd om 
de staander vallen.

Voor de borging van de
leuning in het midden
van de sport is een
speciale knok gemonteerd 
waar de schoorklauw 
overheen kan vallen.

7
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Plaats vervolgens het platform met luik.

8
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skyworks.nl

Beklim het boven gelegen 
platform via het frame en 
het geopende luik.

Herhaal stap 5 – 8 tot de
gewenste werkhoogte is
bereikt.

9
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Monteer op de (bovenste) 
werkvloer de kantplank set.10
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skyworks.nl

Controleer voordat de rol-
steiger gebruikt wordt of 
deze op de juiste wijze is
opgebouwd.

Gebruik hiervoor de
standaard controlelijst
die is terug te vinden in
de handleiding.

11
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Deze brochure is een uitgave van de 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). 
Alhoewel bij de samenstelling zorgvuldigheid 
is betracht, kan de VSB en haar leden niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de 
inhoud ervan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door print-
outs, kopieën, of op welke manier dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de VSB.


