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Restauratie St.Willibrordustoren
in Terneuzen
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HDV Steigerbouw:
veilig werken op hoogte
HDV Steigerbouw is een betrouwbare partner voor alle oplossingen op het
gebied van stalen steigerbouw. Of het nu gaat om een gevelsteiger in de
achtertuin of een complexe hangsteiger boven het water.

Complexe hangsteiger boven de Stormvloedkering
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Vanuit het magazijn te Middelburg
worden de projecten met eigen
materieel bevoorraad. De ruim
twintig jaar ervaring met allerlei complexe
projecten stelt HDV, dat beschikt over alle
mogelijke certificeringen, in staat al ver in de
voorbereiding mee te denken met de klant.
Om op (grote) hoogte te kunnen werken zijn
steigers onmisbaar. Het monteren van een
veilige steiger is een ingewikkeld proces,
mede vanwege de aangescherpte regelgeving.
Steigers moeten onder alle omstandigheden
veilige werkplekken zijn. “Daar doen wij
nooit concessies aan. Naast het monteren
en demonteren van steigers zijn we ook
specialist in de afscherming van steigers
zodat er ook onder slechte weercondities kan
worden doorgewerkt. Bovendien zorgen wij
ook voor afscherming ter voorkoming van
overlast van stof bij asbestverwijdering of
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straalwerkzaamheden”, aldus bedrijfsleider
Amasja Kruit van HDV Steigerbouw.
Het Middelburgse bedrijf is betrokken bij
projecten in de bouw, haven & industrie
en offshore. Variërend van nieuwbouw
en restauratie tot petrochemische en
infrastructurele projecten. “Wij zorgen voor
een veilige werkplek op hoogte, zowel op land
als boven het water. Onze kracht vormen
steigers voor complexe bouwprojecten,
met inachtneming van alle mogelijke
veiligheidsmaatregelen. We kunnen zeer snel
schakelen. Bijvoorbeeld bij een lekkage op
hoogte of een mankement in een havenkraan.”

GECOMPLICEERD
HDV heeft eind vorig jaar de steigers voor de
Getijden Centrale onder de stormvloedkering
gemonteerd. “Een gecompliceerd project
waarvoor allemaal hangstellingen boven sterk
stromend water nodig waren. We waren al

vroeg in de voorbereiding van het project
betrokken om samen met constructiebedrijf
Hillebrand het steigerwerk te optimaliseren”,
aldus uitvoerder Pedro van Dongen. HDV
heeft begin 2014 voor Vopak in Vlissingen
Oost de laad- en lossteigers gebouwd voor de
gasschepen. “Daarbij moest worden voldaan
aan de strenge milieueisen van Rijkswaterstaat.
Voorkomen moest worden dat bijvoorbeeld
deeltjes oude verf in het water zouden
belanden. Alles moest derhalve zorgvuldig
worden ingepakt. Voor Bouwgroep Peters
verzorgen we ruim 7.000 vierkante meter
steigers voor de restauratie en nieuwbouw
van de oude industriële plaatwerkerij op het
Scheldeterrein in Vlissingen.”
Restauratiewerken vormen een bijzondere tak
van sport voor HDV Steigerbouw. Zo was het
Middelburgse bedrijf recentelijk actief in het
kader van de restauratie van de protestantse
kerk ‘Johannes de Doper’ in ’s Heer Abtskerke
en de protestantse kerk ‘Maartens Kerk’
in ’s Gravenpolder. De restauratie van de
monumentale St.-Willibrordustoren in
Terneuzen is in volle gang.
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