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NTF NIEUWSBRIEF 

Uitnodiging 

Uitnodiging  
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene 

Ledenvergadering van de Nederlandse 

Trappenfabrikanten op donderdag 5 juni 2014. Dit keer zal 

de vergadering plaatsvinden bij Koninklijke Saan in Diemen.  

 

Sinds de oprichting in 1897 is het familiebedrijf Koninklijke 

Saan uitgegroeid van een bodedienst tot een professionele 

en vooruitstrevende organisatie op het gebied van 

logistieke dienstverlening. Het bedrijf heeft zich 

gespecialiseerd in kraanverhuur, industriële verhuizingen, 

bouwlogistiek, evenementenlogistiek, verhuizingen, 

verkeersdiensten en opleidingen. Hiermee kan Saan 

inspelen op elke logistieke vraag van haar relaties. Tijdens 

het programma van de Algemene Ledenvergadering kunt 

u nader kennis maken met Saan en leert u tevens meer 

over veilig heffen en hijsen.  
 

Programma 5 juni:  
14.00 uur  ontvangst  

14.15 uur  welkom door Sandra Smits, Directeur Saan Tilburg  

14.30 uur  ledenvergadering  

15.30 uur  presentatie over NEN1090 door Paul Hartgers, 

technologieadviseur PKM 

16.00 uur  presentatie heffen en hijsen door Wilfred van de 

Blaak,  Commercieel manager Saan  

16.30 uur  presentatie door Paul Hoogerkamp: trappen en 

bordessen in machinebouw ook conform EN 1090 

17.00 uur rondleiding Saan  

17.30 uur  borrel en aansluitend buffet 

 

Locatie:  
Koninklijke Saan BV  

Weesperstraat 78—82  

1112 AN Diemen  

 

Aanmelden:  
Graag zo spoedig mogelijk, maar voor 15 mei via  

ntf@metaalunie.nl  

 

 

Van het NTF secretariaat 

In deze tweede nieuwsbrief van 2014 krijgt u de uitnodiging 

voor het deelnemen aan de Ledenvergadering op 

donderdag 5 juni bij Koninklijke Saan in Diemen en leest u 

een verslag over het seminar bij Cura Glass. Verder stelt 

onze nieuwe secretaresse Ans van Rijk zich voor en krijgt u 

informatie over de NEN-EN 1090-1 en de bijbehorende CE 

markering. Tot slot kunnen wij u melden dat 

Constructiebedrijf Wauben & Co BV uit Den Haag lid is 

geworden. 

Veel leesplezier! 
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Van het NTF bestuur:  

bezoek NTF lid STIEVA Metaalbewerking 

 Op de vraag van het bestuur of er bedrijven zijn die het leuk vinden en bereid 

zijn om ons als bestuur te ontvangen voor een bestuursvergadering reageerde 

Marc Groot van Stieva Metaalbewerking Aalsmeer heel enthousiast, waarvoor 

onze dank. 
 

We waren er te gast op 6 maart 2014 en werden door Marc hartelijk 

ontvangen met koffie en koek. 

Gezamenlijk even bijgepraat over de huidige dagelijkse gang van zaken 

waarna we door Marc op een  rondleiding door de fabrieken en kantoren 

werden meegenomen. 
 

Via de plaatwerkafdeling naar de trappen en constructiewerkplaats, de 

stalen kozijnenwerkplaats en de ruimte waar de assemblage van de stalen 

kozijnen compleet samengesteld met glas en alle toebehoren plaatsvindt, 

gereed voor transport en montage. 

Marc is met recht trots op Stieva Metaalgroep welke sinds 1985 bestaat en 

diverse disciplines bestrijkt waaronder trappen, balustraden in staal en/of rvs, 

bruggen, constructies, gevels/kozijnen, rvs werken op maat.  Alles in eigen 

beheer door Stieva te meten, tekenen, produceren en te monteren. 

Na de vergadering bedankt het bestuur Marc en Stieva voor het ontvangst, 

het was voor ons als bestuur een geweldige ervaring. 

Voor de volgende bestuursvergadering op 22 mei 2014 gaan we naar een 

potentieel nieuw lid: 

Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf 

Voor ons als bestuur weer een nieuwe ervaring en hopelijk na de vergadering 

ook een nieuw NTF lid erbij, we houden U op de hoogte. 

Wij zijn nog op zoek naar NTF leden die ons als bestuur willen ontvangen voor 

een vergadering, indien iemand het leuk lijkt graag aanmelden bij John van 

Rooij, 06-53539457, jvanrooij@snep.net of bij het NTF secretariaat.  

 

Van links naar rechts  

Miko Wijnands, John van Rooij, Marc Groot,  

Hans Koning en Evert Kolk. 

Bedankt en tot ziens 
 

Een kort bericht van het secretariaat en nu even niet via schaft@metaalunie.nl 
 

Door een ‘re-shuffle’ van een aantal branchegroepen en de daarbij behorende 

uren, ben ik vanaf maart dit jaar niet meer ‘opgesteld’ voor de branchegroep 

NTF. Niet mijn eigen keuze, maar vanwege de urenindeling, mijn 4-daagse 

werkweek en twee andere branchegroepen die met spoed op zoek waren naar 

secretariële ondersteuning, moest dit zo geregeld worden. Jammer! 
 

In mijn 6 NTF-jaren heb ik de branchegroep leren kennen als een hechte, 

enthousiaste en betrokken groep mensen. Uit ervaring kan ik zeggen dat NTF 

één van de weinige branchegroepen is waar het aantal deelnemers aan 

ledenvergaderingen (met de daaraan verbonden excursies in binnen- en 

buitenland) altijd groot is. Ik denk dat NTF daar trots op kan en moet zijn en deze 

goede gewoonte vooral voort moet zetten volgens het NTF-motto: Alleen ga je 

sneller maar samen kom je verder! 
 

De NTF blijft voor mij nog steeds in zicht!  Miko Wijnands en Ans van Rijk zijn twee 

collega’s waarmee ik al jaren nauw samenwerk, dus zal ik de activiteiten van de 

trappenfabrikanten vanaf de zijlijn blijven volgen. 
 

Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wens iedereen heel veel 

succes en alle goeds voor de toekomst! 
 

Een groet van Hendrika van der Schaft 

Nieuw en toch weer niet 
 

Vanaf 2000 ben ik, Ans van Rijk, als secretaresse in dienst van de Koninklijke 

Metaalunie. En vanaf februari secretaresse van de NTF. Hendrika van der Schaft 

zit hier tegenover mij. Dit betekent voor u dat de secretariële ondersteuning 

naadloos in elkaar over loopt en dat ik u eigenlijk al een beetje ken. Zo ben ik al 

een aantal malen op cruise geweest en dáár hebben ze ook een mooie 

trappen! Ik  heb er foto’s van gemaakt. Vanaf nu kijk ik helemaal met speciale 

aandacht naar trappen. Een  mooi product in de maakindustrie het spreek mij 

bijzonder aan. Graag tot ziens op een van de activiteiten van de NTF voor een 

nadere kennismaking. 

Ans van Rijk 
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  Ingezonden brief 
 

Geacht bestuur en beste leden van NTF, 

 

Hoewel wellicht bij velen bekend zou ik toch graag het 

volgende onder de aandacht willen brengen. 

 

Vanaf 1 juli 2014 is het verboden om een bouwproduct 

zonder CE markering in de handel te brengen. Volgens de 

definitie ‘bouwproduct’ vallen stalen trappen hier ook onder.  

Wij zijn al een aantal maanden vrij intensief bezig om ons 

bedrijf CE te certificeren en dus ook na 1 juli 2014 onze 

producten in de markt te kunnen blijven zetten.  

De bevoegde autoriteit die toezicht houdt op dit hele 

gebeuren is de ILT (inspectie leefomgeving en transport). 

Omdat ik wel eens wilde weten hoe het ILT na 1 juli met deze 

materie om zou gaan, heb ik contact gehad met Erno 

Postuma van het ILT.  

Het ILT werkt met 10 inspecteurs en ze hebben een breed 

scala van te handhaven wetgeving/regelgeving. Dhr. 

Postuma vertelde mij dat ILT 3 onaangekondigde bezoeken 

per dag doen. Ze werken met een jaarprogramma. Op dit 

moment is het niet zo dat ILT heel actief de 

trappenfabrikanten zal gaan bezoeken, het is niet 

opgenomen in het jaarprogramma. Mijn inschatting is dat het 

allemaal nog niet zo’n vaart zal lopen en het wel 1 of 2 jaar 

gewenning zal worden etc. 

 

Wat wel uitdrukkelijk tot de mogelijkheden behoort is het 

volgende. Een bouwproduct na 1 juli op de markt brengen 

zonder CE markering is een economisch delict.  Wanneer er 

bij het ILT een handhavingsverzoek komt zal ILT daar op 

reageren. Een handhavingsverzoek is een aangifte van een 

strafbaar feit met het verzoek om vervolging in te stellen.  

Een handhavingsverzoek kan anoniem en met naam en 

toenaam. Wanneer iemand een handhavingsverzoek doet 

en bereid is met naam en toenaam in het proces-verbaal te 

worden genoemd, dan zal het ILT binnen een week actie 

ondernemen en proces-verbaal opmaken. Wordt een 

handhavingsverzoek anoniem gedaan dan zullen ze daar 

ook actie op ondernemen maar minder snel.  

 

Wat ook niet vergeten moet worden is dat de verzekering 

moeilijk gaat doen wanneer er wat gebeurt met een trap die 

na 1 juli zonder CE wordt geleverd.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

MATEL METAAL B.V. 

B.J. Matel 

 

Reactie van het bestuur:  
 

De NEN1090-1 en de CE-markering zijn heikele onderwerpen 

op dit moment. Tijdens de Ledenvergadering op 5 juni zal 

een deskundige spreker een presentatie geven hierover en 

vragen uit de zaal beantwoorden. 
 

Wijziging Bouwbesluit 
 

Per 1 april is zijn wijzigingen in het Bouwbesluit in het 

Staatsblad gepubliceerd. 
 

> Lees meer 
 

NTF is nog bezig met de inventarisatie wat het betekent voor 

ons als NTF leden. 

CE-markering en adviesbureaus 
Het is de wettelijke plicht van een leverancier van een product 

waarvoor een geharmoniseerde norm beschikbaar is en 

waarvan de co-existentieperiode is afgelopen, te leveren met 

CE-markering. 

De meeste NTF leden vallen hier dus ook onder en zijn vanaf 1 

juli 2014 verplicht een CE-markering mee te leveren wanneer 

hun producten onder de EN 1090-1 vallen. 

 

Hoe kunnen adviesbureaus hiermee 

omgaan die klanten hebben die hieronder 

vallen? 
Een adviesbureau levert geen product waarvoor een 

geharmoniseerde productnorm beschikbaar is, dus kan een 

adviesbureau ook niet volgens een geharmoniseerde norm 

gecertificeerd worden, noch kan een adviesbureau een CE-

markering meeleveren.  

 

Maar de klant van het adviesbureau heeft wel als 

verantwoordelijkheid en taak om er op toe te zien dat het 

adviesbureau  in staat is om op de juiste manier 

werkzaamheden voor hen uit te voeren, volgens de juiste 

regelgeving en normen. Juist omdat de klanten zelf uiteindelijk 

verantwoordelijk voor het feit of hun product aan de regels 

voldoen en hier vaak bij het adviesbureau vragen over stellen. 

 

Hoe kan een adviesbureau aantonen op de 

juiste manier te werken? 
Een adviesbureau zal iets  op moeten zetten om aan te tonen 

de werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. Het zou 

een soort van ISO systeem kunnen zijn, maar in het geval van 

een klein bedrijf misschien wel slechts in de vorm van 

bijvoorbeeld een CV. In dit document is de werkwijze van het 

bureau beschreven. Opleiding, cursussen, ervaring etc. van het 

personeel, gebruikte softwarepakketten, interne controles, wat 

doe je om je kennisniveau op peil te houden etc.  Dit CV kan 

bijvoorbeeld twee kantjes A4 lang zijn. 

Matrix aangepast 
 

De Technische Commissie is bezig de Matrix aan te passen 

o.b.v. de wijzigingen in artikel 2.19 (openingen) en artikel 2.20 

(opklimbaarheid).  

Tijdens de ALV op 5 juni kunt u een nieuw exemplaar van de 

Matrix meenemen. 

EN ISO 14122 
Hans Konijn en Evert Kolk hebben bij de NEN in Delft een 

informatiesessie over de aan komende wijzigingen in de 

norm EN ISO 14122 bijgewoond. Onderwerp van discussie 

waren de toegangsmiddelen tot machines, als omschreven 

in de machinerichtlijn, en voor ons de trappen in het 

bijzonder. Wanneer is deze norm nu van toepassing en 

wanneer het bouwbesluit? Hier is veel onduidelijkheid over  

Om ook u hierover te informeren is Dhr. P. Hoogerkamp 

namens de NEN op de ALV van 5 juni uitgenodigd als 

spreker. 

Dhr Hoogerkamp is voorzitter van deze normcommissie. 

Vragen over bovenstaande onderwerpen? 
 

Heeft u nu al vragen over de NEN1090 of EN 14122 voor de 

sprekers op de ALV? Indien u ze nu per email instuurt kunnen 

zij een degelijk antwoord presenteren. De tijd voor elke 

spreker is namelijk beperkt. Voorbeeld: moet nu voor elke 

trap een berekening (ITC) bijgeleverd worden? 

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-2012-per-1-april-2014.htm?utm_medium=email&utm_campaign=NEN+Bouwmail+3%2F14&utm_content=Bouwmail+3%2F14&utm_term=Wijzigingen+Bouwbesluit+2012+per+1+april&utm_source=Emailnieuwsbrieven&utm_name=Wijzigingen+Bouwbesluit+2012+per+1+april+2014
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Seminar Gelaagd Glas bij Cura Glass. 
 

Arnoud Heijke van Cura Glass heette ons welkom in de recent 

opgeleverde productiehal waar gelaagd glas geproduceerd 

wordt. 

Het aantal aanmeldingen was hoog (53), wat wel duidelijk 

maakt dat het een onderwerp is wat leeft bij de NTF leden en 

dat een gezamenlijke bijeenkomst om bij te praten 

gewaardeerd wordt. 

Met de geluiden uit de productiehal op de achtergrond (en 

van de autoclaaf soms nadrukkelijk aanwezig)  legt Arnoud 

Heijke ons uit wat de voordelen en toepassingsmogelijkheden 

van gelaagd glas en de verschillende folies. 

 

Iedereen begint bij het aanhoren van de presentatie al 

onrustig te worden, we wachten namelijk op het bijwonen 

van de glasparelzakslingerproef.  Hier zagen we duidelijk hoe 

het breukgedrag verloopt bij een ruit gehard gelaagd glas 

met SentryGlas-folie. 

 

Kwartsstof – presentatie door Hilti 
Sinds midden vorig jaar komt hier steeds meer aandacht 

voor.  De wettelijke grenswaarde voor kwartsstof is 0,075 

mg/m3 bij een 8-urige werkdag.  Deze regels zijn niet nieuw, 

maar er wordt door de Arbeidsinspectie intensiever op 

gecontroleerd.  

Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal, zoals het 

boren in en zagen van beton, frezen van sleuven in 

bouwblokken en doorslijpen van stenen en tegels, komt 

kwartsstof vrij. Blootstelling aan kwartsstof kan schadelijk zijn 

voor de gezondheid. 

Het bestuur heeft Hilti uitgenodigd om ons te informeren over 

de methoden en producten die zij in het assortiment hebben 

om de blootstelling aan kwartsstof te minimaliseren. 

 

 

Glasbreuk, lamineerlijnen en kwartsstof – stof genoeg om na 

te praten dus en dat werd met veel plezier gedaan bij de 

borrel en het buffet. Ook hebben we kennisgemaakt met een 

aantal bedrijven die nog geen lid zijn, maar wel interesse 

hebben in het lidmaatschap van NTF.  

Zo sloten we een geslaagde bijeenkomst af en kijken we nu al 

uit naar de volgende NTF bijeenkomst op donderdag 5 juni bij 

Koninklijke Saan in Diemen. 

 

Het bestuur bedankt Cura Glass voor de hartelijke ontvangst 

en de perfecte organisatie. 

 

Als voorproefje op de rondleiding door de productie worden 

de keuzes en de technische aspecten uitgelegd van de 

lamineerlijn. 

Nadat we de lamineerlijn en de magazijnen met veel 

belangstelling hebben bekeken gaat Arnoud verder met de 

presentatie over de regelgeving bij het gebruik van glas. 
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Ge(s)laagd Glas-seminar van de NTF - fotoverslag  
Het bestuur heeft in samenwerking met Cura Glass een seminar georganiseerd over gebruik van glas in de trappenindustrie. 

Hier bleek veel belangstelling voor te zijn: 50 personen hebben zich aangemeld!  

Na de ontvangst kregen wij een uitleg over allerlei soorten glas zoals enkel glas, gelaagd en gehard gelaagd met diverse 

soorten pvb’s. Hieronder de beeldreportage: 

Onze voorzitter Evert Kolk heet ons welkom Arnoud Heijke (CURA) geeft een toelichting op gebruik  

van glas 

Iedereen luistert met veel belangstelling We volgen met veel enthousiasme de rondleiding door de 

Productiehallen 

De autoclaaf (hier wordt het glas vacuüm aan elkaar 

verbonden) 

Ook de glasvoorraad is indrukwekkend! 
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Ook de zakslingerproef ontbreekt niet 

We maken er gretig gebruik van 

Hilti geeft informatie hoe om te gaan met kwartsstof op de 

Bouwplaats. 

Cura Glass biedt  ons een heerlijk Italiaans buffet aan 

Presentatie HILTI 
Na de zakslingerproef is HILTI uitgenodigd voor een korte uitleg over wat kwartsstof is en hoe blootstelling hieraan 

geminimaliseerd kan worden. 

Een fles wijn als dank voor 

Arnoud Heijke 



 

 

PAGINA 7 NTF NIEUWSBRIEF 

 

  

Nieuw NTF-lid 

Bedankt Cura en HILTI 
Het bestuur bedankt Cura voor de gastvrijheid en hun informatie en Hilti voor hun uitleg over hoe we met kwartsstof om moeten 

gaan. 

Constructiewerken Wauben & Co BV te Den Haag 

In april heeft Constructiebedrijf Wauben & Co BV uit 

 Den Haag zich ingeschreven als lid van de NTF  

www.wauben.nl  

 

 

 

 

Wauben stelt zich voor 

Als er wordt gevraagd om een stukje te schrijven om jezelf 

en je bedrijf te presenteren, is het altijd weer even 

nadenken wat je nu gaat schrijven. Wij, Wauben & Co zijn 

een metaal verwerkend bedrijf wat is opgericht in 1935 

door mijn opa en naamgenoot Sjef Wauben. Het was toen 

meer een smederij dan een constructiebedrijf, maar na het 

voortzetten door mijn vader en zijn broer, werd het al 

spoedig een echt constructiebedrijf annex machinefabriek. 

Uiteindelijk zijn wij uitgegroeid tot een modern constructie 

c.q. plaatwerkbedrijf. Wat een grote diversiteit aan 

producten maakt voor een nog grotere diversiteit aan 

klanten. 

Wauben is werkzaam in de utiliteitsbouw, woningbouw, 

industrie, offshore en aviation tak. Doordat onze diversiteit 

aan producten zo groot is, kunnen we in al deze 

bedrijfstakken onze producten kwijt. Onze mogelijkheden 

gaan van design tot en met oplevering en alles wat hier 

tussen zit. Natuurlijk maken wij ook gewoon onderdelen en 

producten vanaf tekening. 

Door onze eigen vrachtwagen met kraan en montage 

afdeling kunnen wij onze onderdelen en producten zelf 

monteren en onderhouden. Ook het periodiek 

onderhouden van ramen, deuren, hekken en alles wat 

hierbij hoort valt onder onze mogelijkheden. 

Wij zijn lid geworden van de NFT omdat wij de afgelopen 

jaren veel trappen hebben gemaakt en geplaatst. Soms 

zijn dit eenvoudige trappen voor het bereiken van een 

technische ruimte of opslag, maar ook vaak zijn dit trappen 

in woonhuizen of kantoren welke net even 

indrukwekkender zijn dan een recht toe recht aan model. 

Ook de materialen mogen hier soms wat exclusiever zijn 

dan gewoonweg staal. Door het lidmaatschap 

verwachten wij een betere samenwerking tussen de 

collega bedrijven te bewerkstellingen. Elkaar helpen en 

samenwerken is altijd beter dan elkaar te beconcurreren 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjef Wauben 

http://www.wauben.nl/
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Vergaderdata 2014 NTF-bestuur  
Tijdens de ledenvergadering d.d. 17 oktober jl. hebben we het voorstel gedaan om de bestuursvergaderingen op locatie 

te organiseren. Het idee is om bij de lidbedrijven te vergaderen. Doel van het vergaderen bij de NTF-leden is om nog 

meer binding met de leden te hebben. De eerstvolgende vergadering zal bij Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf 

te Meerkerk plaatsvinden. Voor de overige data zijn we nog naar ‘onderdak’ op zoek. Wilt u voor een van de 

vergaderingen als gastheer optreden, laat het via ntf@metaalunie.nl weten. 

 Donderdag 22 mei  15:00-17:00 uur locatie: Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf te Meerkerk 

 Donderdag 4 september  15:00-17:00 uur locatie: n.n.t.b. 

 Donderdag 6 november  15:00-17:00 uur locatie: n.n.t.b.  

Uitgeschreven 

Op 24 april 2014 is het faillissement uitgesproken van 

Hekwerken Lisse Productie. Wij wensen alle betrokkenen 

veel sterkte. 
 

We zijn druk bezig om ons ledenbestand te vergroten.  

Indien u ideeën heeft om het ledenbestand uit te breiden,  

of weet u iemand die zich wil aansluiten,  

laat het ons weten via ntf@metaalunie.nl.  
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Bezoek de NTF site 
 

Op de NTF website staat nieuws van en voor de branche, dus 

ook voor U. 

Nieuws op de website 

 

Uw nieuws ook hier?  
Stuur uw nieuws naar ntf@metaalunie.nl 
 

Technische vraag? Stel hem aan het 

secretariaat! 
 

Als u een vraag heeft op technisch gebied, stel hem (bij 

voorkeur) per email aan ntf@metaalunie.nl Het secretariaat 

zal in samenwerking met de Technische Commissie uw 

vraag beantwoorden. Is de case interessant voor andere 

leden, dan zal deze ook (geanonimiseerd) behandeld 

worden in de Nieuwsbrief en zal in de FAQ (Frequently 

Asked Questions) op de website geplaatst worden (alleen 

op het ledengedeelte). 
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