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Verplaatsbaar klimmateriaal
Rolsteigers



Afspraken verplaatsbaar klimmaterieel
Arbocatalogus Platte daken

• Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een 
veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes, of werkvloer.

• Als dat niet mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen 
om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

• Uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het 
meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.



Verplaatsbaar klimmateriaal

• ROLSTEIGERS

• Hoogwerkers

• Staande ladders

• Hangladders (gevelonderhoud)

• Hangsteigers

• Werkbakken in hijsbakken







Rolsteigers



Waar op te letten

• Is alles aanwezig 

• Hoogte van de steiger

• Ondergrond 

• Veiligheid rondom de steiger



Materieel

• Frames
• Platformen
• Diagonaal en horizontaal schoren
• Wielen met vastzetinrichting
• Stabilisatoren
• Kantplanken



Rolsteigers (NEN-EN 1004)



OKÉ 



Hoogte

• Hoogte binnen maximaal 12 meter

• Hoogte buiten maximaal 8 meter

LET OP:

Boven 10 meter koppelen aan een vast onderdeel



Stabiliteit rolsteigers

Altijd verankeren:

• Bij een buitenopstelling > 10 meter 
• Steiger met dekzeil
• Steiger met reclameborden
• Bij windkracht > 6 

Ondergrond:
• Stabiel
• Hard, zonder heuvels en gaten



Veiligheid

• Gevaar voor aanrijdingen

• Gevaar voor derden

Dus plaats, indien nodig, borden, hekken,

kegels of markeringen



Verplaatsen van rolsteigers

• Mag alleen met handkracht gebeuren

• Mag alleen als de ondergrond hard en stabiel is

• Rijplanken of u-profielen dienen minimaal 2x de 
steigerlengte te bedragen

• Een steiger boven 8 meter hoogte moet eerst worden 
verlaagd tot maximaal 8 meter alvorens te verplaatsen



Gebruik van rolsteigers

• Boven windkracht 6: verboden !

• Beklimmen doe je via de binnenzijde, nooit buitenlangs

• Ga nooit op een schoor staan (horizontaal of diagonaal)

• Hou de steiger schoon

• Gooi nooit met steigerdelen

• Zorg dat de steiger niet kan verrijden tijdens het werk





Gebruik van rolsteigers

• Plaats nooit extra klimmiddelen op de steiger

• Hou rekening met gevaar voor aanrijdingen

• Leg de bovenste werkvloer geheel dicht

• Plaats leuningen op 1 meter boven de werkvloer

• Plaats tussenleuning (opening max. 47 cm)





Gebruik van rolsteigers

• Vloeropeningen moeten voorzien zijn van een zelfsluitend luik 
(min 40 x 60 cm)

• Bij een klimhoogte van >10 meter moet een rustbordes worden 
geplaatst (7,5 meter hoogte)



Opschriften

• De maximale hoogte bij binnen- en buitengebruik

• Een keuringssticker

• De belastingsklasse

• De naam van de fabrikant

• De tekst “gebruikershandleiding zorgvuldig in acht nemen”



Tenslotte: resumé

• Wet- en regelgeving

• www.arbocatalogus-plattedaken.nl

• www.sbd.nl

• www.volandis.nl

• (www.vsb.online.nl)



Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl 

http://www.sbd.nl/

