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SCALOK  
ONZE LIEVE VROUWENABDIJ
OOSTERHOUT - NEDERLAND

OVER P&S BV

Project & Scaffolding BV is een Nederlandse steigerverhuurder 
gevestigd in Zierikzee. Directeur Wahab Aljilawie en zijn team 
verzorgen de in- en verkoop, verhuur, montage en demontage 
van steigers en steigermateriaal. Project & Scaffolding BV 
en Scafom-rux hebben de handen ineengeslagen voor 
verschillende projecten de aankomende jaren. 

Bel naar +31 111 407 015 of mail naar info@project-
scaffolding.nl voor meer informatie over Project & Scaffolding 
BV. 

PROJECT FEITEN: 

■ Project: reconstructie van de gevel en het dak van   
 een historisch pand met weinig opslagcapaciteit.   
 Dit is opgelost door meerdere leveringen uit   
 te voeren die goed werden aangesloten op het   
 bouwtempo van de steigerbouwer.  
■ Steigerbouwer: Project & Scaffolding BV
■ Duur: 25 weken 
■ Steigertype: SCALOK, 80 ton
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STEIGERBOUWOPLOSSING 
MEERDERE LEVERINGEN GEBASEERD OP DE BOUWSNELHEID

De steigerbouwers van Project & Scaffolding BV wisten meteen dat Scafom-rux kon helpen. Al snel 
lag er een gezamenlijk opgesteld plan: Waarom leveren we het materiaal niet aan in meerdere 
leveringen gebaseerd op de bouwsnelheid van de steigerbouwers? Zo gezegd zo gedaan: Scafom-
rux leverde de juiste onderdelen aan op het juiste moment zodat de steigers snel en veilig konden 
worden gebouwd door de steigerbouwers.

STEIGERBOUWUITDAGING 
80 TON AAN MATERIAAL, MAAR WEINIG OPSLAGCAPACITEIT

Bouwwerk bij historische panden vraagt vaak om creatieve oplossingen. Dit was ook het geval bij de 
renovatie van de gevel en het dak van het 100 jaar oude nonnenklooster ‘Onze Lieve Vrouwenabdij’ 
in Oosterhout, waardoor Project & Scaffolding BV voor een uitdaging kwam te staan. Een nieuwe 
entree, een aanbouw en meer energiezuinige apparatuur staan op de planning om het gebouw 
beter te laten aansluiten op de wensen van de parochie.
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Omdat het kleine beetje ruimte op de bouwplaats 
niet vol stond met steigermateriaal was het 
mogelijk om uiterst voorzichtig te lossen, om zo 
te voldoen aan de vereisten om het gebouw in 
goede staat te houden. 

Om dit uit te voeren, was 80 ton aan Scalok-
materiaal nodig. Tot zover nog geen probleem, 
maar waar sla je zes vrachtwagens aan materiaal  
en hout op als je al bijna geen opslagcapaciteit 
hebt? Om alles nog ingewikkelder te maken was 
het gebouw zelf niet alleen vrij klein, wat opslag 
moeilijk maakt, ook moet er bij de gotische abdij 
voorzichtig worden gelost en omgegaan met 
materiaal.
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RESULTATEN

De renovatie van het gebouw is nu in volle gang. De 
Scalok-steigers bekleedden al snel de gevel van de 
abdij en kostbare tijd en geld werden bespaard dankzij 
snelle processen: 

■  van offerte tot levering binnen maar 2 weken 
■  fabriek in België leverde het materiaal direct nadat  
 de opdracht was geplaatst
■  leveringen naar de projectlocatie waren op tijd

Op deze manier kan het bouwwerk nu snel verlopen en 
het nieuwe bijgebouw en de nieuwe entree van de kerk 
waar vol spanning op wordt gewacht beginnen vorm te 
krijgen.

VOORUITZICHT

De Scalok-steigers zullen tot oktober dit 
jaar om de abdij in Oosterhout te zien zijn. 
Er wordt verwacht dat het project op tijd af 
komst dankzij de

■  individuele steigeroplossing
■  aangepaste leveringsmomenten 
■  hoge kwaliteit en veiligheidsnormen 
 van de steigers

Project & Scaffolding BV waardeerde de 
prijs, kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid 
en heeft inmiddels nog eens 700 ton aan 
materiaal bij Scafom-rux besteld voor andere 
projecten.

Onze Lieve Vrouwenabdij in Oosterhout 

SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!



Scafom-rux Benelux B.V.
Beekerheide 1
5741 HB  Beek en Donk
Nederland
 

T. +31 88 730 7202
E. team.benelux@scafom-rux.com

www.scafom-rux.nl

OVER SCAFOM-RUX
SMART DETAILS, GREAT 
SOLUTIONS

Scafom-rux is een innoverende producent en 
verhuurder van hoge-kwaliteit steigers, stutwerk 
en schotwerk, met vijf strategisch geplaatste 
productielocaties over de hele wereld en een 
wereldwijde aanwezigheid in meer dan 15 landen op 4 
continenten. Het familiebedrijf is in 1978 in Nederland 
opgericht door Frans Brinkmann en heeft nog steeds 
zijn hoofdkantoor in Nederland. 

Slimme oplossingen zijn onze corebusiness. Ben je een 
uitdagend project aan het plannen en wil je meer weten 
over de producten en diensten van Scafom-rux, neem 
dan contact met ons op via e-mail (team.benelux@
scafom-rux.com) of telefoon: +31 88 730 7202. Ons team 
denkt graag met je mee. Kijk voor meer informatie over 
Scafom-rux en ons hele portfolio aan oplossingen op 
www.scafom-rux.com

STRONGER. TOGETHER.

benelux
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SCALOK FEITEN 

Scalok combineert een traditionele koppelbuis met 
flexibiliteit en een innoverend design, waardoor het 
een geschikt systeem is voor elk soort project. Meer 
feiten over Scalok: 

■ Handige snelsluiting.
■ Bespaart geld door de snelle en makkelijke op- en  
 afbouw.
■ Klasse 4 gevelsteigers, maar met de juiste   
 aanpassingen kunnen ook klasse 5 en 6 steigers 
 gerealiseerd worden.
■ 100% uitwisselbaar met vergelijkbare systemen.

Kijk voor meer informatie over Scalok van Scafom-
rux op www.scafom-rux.nl/nl/producten/scalok


