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Geachte lezers,

Met een sterke economische groei die zich vertaalt in een 
verhoogde activiteit in de bouwsector, blijft ook PERI 
groeien en uitbreiden om nog beter aan de behoeften van 
zijn klanten te voldoen.
Ons engagement om te investeren in mensen, producten en 
diensten toont duidelijk ons streven om dé bevoorrechte 
partner te zijn op de werf voor bekistingen en steigers. 
Laten we even enkele belangrijke updates bekijken sinds 
onze laatste PERI Actueel.

Uitbreiding PERI Nederland
Begin 2018 werd PERI BeNeLux gevormd, met hoofdzetel in 
Schijndel. Intussen is onze organisatie verder gegroeid om 
onze klanten beter te bedienen en wordt er verder geïnves-
teerd om onze groei te ondersteunen. 

Zo werd onze vestiging in Schijndel in Nederland uitgebreid 
met ruim 4.000 m², extra kantoorruimte, een ruime parking 
en 2.000 m² extra hallen om materiaal op te slaan. Er is ook 
een ruime exporuimte waar klanten kunnen kennismaken 
met ons bekistings- en steigermateriaal.

Management
Sinds mei 2018 heb ik de leiding van PERI BeNeLux
overgenomen in de rol van Managing Director.
Omwille van deze shift verwelkomden we in juni ’18 een
nieuwe country manager PERI Nederland: René Otjens.
René brengt heel wat ervaring mee op het vlak van
bekisting, maar vooral ook van steigers. Met zijn
vaardigheid in de industrie zal hij de ambities van PERI  
in dit nieuwe segment mee vorm geven.

Projecten
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft, draagt PERI
BeNeLux de slogan 'gebundelde kracht met sterke lokale 
focus'. Als logisch gevolg hebben we onze jaarlijkse 
'Actueel' in een nieuw BeNeLux jasje gestoken en vindt u  
in deze editie een overzicht van projecten uit de  
verschillende landen.
Dit om onze slogan verder kracht bij te zetten.

Wij danken u voor de samenwerking en wensen u veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Peter Dillen
Managing Director PERI BeNeLux

PERI BeNeLux: 
gebundelde kracht, 
sterke lokale focus
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Veel tuinaannemers op bezoek
PERI nam dit jaar voor de eerste 
keer deel aan de beurs en heel wat 
bezoekers maakten kennis met onze 
splinternieuwe stand. Die sprong er 
uit dankzij het unieke concept van 
DUO en de opvallende rode kleur, 
tussen alle andere 'groene' standen. 

Mooi alternatief voor zware 
stapelblokken
Heel wat tuinaannemers leerden er 
bij over hoe ze de DUO lichtgewicht 
bekisting efficiënt kunnen inzetten 
voor hun projecten. Momenteel 
maken ze vaak nog gebruik van 
stapelblokken. In DUO zien ze een 
beter alternatief: het systeem is licht 
én herbruikbaar. Bovendien kunnen 
ze eenzelfde paneel voor erg 
uiteenlopende projecten gebruiken: 
van ringbalk, fundament, zwembad 
of zwemvijver tot keerwand. 

PERI DUO laat zich opmerken tijdens 
Green Expo 

Begin september werd Flanders Expo in Gent, België, opnieuw omgetoverd tot 
een waar groenparadijs tijdens Green Expo. Green Expo is dé tweejaarlijkse 
vakbeurs voor alle groenprofessionals. De beurs biedt voor elk wat wils: standen 
van boomkwekerijen, tuingereedschap en tuintegels tot tuindecoratie. 

De beurs gemist?
Scan de QR-code, neem eens een kijkje op  
duo.peri.be of mail uw vragen naar info@peri.be
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Scheidingsmuren en keerwanden in de 
groensector of industriebouw
Met DUO kunt u eenvoudig betonnen 
wanden storten op onstabiele ondergron-
den. Afhankelijk van de hoogte die u nodig 
heeft, gebruikt u de panelen
horizontaal of verticaal.

Funderingen voor nieuwbouw, renovatie 
en industriebouw
DUO is een ideaal alternatief voor 
traditionele verloren bekisting voor het 
storten van funderingen.  
De panelen worden hier meestal liggend 
gebruikt.

Ringbalk bij nieuwbouw of renovatie
Dwarsbalken gieten is tijdrovend en heeft 
vaak verloren bekisting tot gevolg. Met DUO 
zet u de bekisting snel op en hergebruikt u 
de panelen tot wel 80 keer. Door het 
beperkte formaat en gewicht verloopt het 
transport van en naar uw verschillende 
werven steeds vlot.

DUO, de innovatieve lichtgewicht bekisting  
bewijst zich in tal van sectoren
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Wilt u graag DUO testen in uw volgend project? 
Vraag dan uw gratis testpakket aan via info@peri.be.

Kolommen voor civiele werken
Met enkele extra systeem onderdelen vormt u de DUO 
panelen om tot kolombekisting. De kolommen hier 
ondersteunen bijvoorbeeld de kelder van een 
OCMW-gebouw.

3-in-1: wanden, kolommen én vloeren
Met het basispakket aan DUO panelen - inclusief verbinders 
en een beperkt aantal systeemonderdelen zoals schoren, 
veiligheidsconsoles en wartelstaven - vormt u efficiënt
verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. 
Bovendien leent DUO zich ook perfect voor andere 
projecten zoals fundamenten of enkelzijdige bekisting.

Vloerbekisting bij nieuwbouw
De panelen zijn eenvoudig monteerbaar en 
zijn zowel bruikbaar voor kolommen, 
wanden als vloeren.  
Dankzij ontkistingsstroken in de vloerbekis-
ting kunt u de panelen sneller wegnemen 
en opnieuw gebruiken.

Zwembaden met technische ruimte
Een zwembad met DUO bekisting is snel 
geplaatst en biedt flexibele oplossingen 
voor allerlei hoogtes. Een rendabele 
oplossing voor zwembad- of kelder bouwers. 
Bovendien roest, krimpt of zwelt deze 
kunststofbekisting niet.



6

PERI ingeschakeld voor complexe overkapping  
van eerste kabeltram in Luxemburg

Geografische hindernissen
Het shuttletraject is 200 meter lang en 
loopt over een kleine 70 meter door 
een tunnel, verdeeld over twee kokers. 
Het is voor de over kapping van deze 
tunnel dat PERI werd ingeschakeld. De 
geografische omstandigheden én een 
hellingsgraad van 20% vroegen om 
een bijzondere bekistingsconstructie.

Maatwerk met systeem onderdelen
Met VARIOKIT werden twee tunnel-
bekistingswagens gebouwd. Per wagen 
– 35 ton! – werden 24 RCS klimstijlen 
met buigvaste koppelingen gebruikt en 
SLS schoren, geschikt voor zware 
lasten. Deze componenten werden per 
kraan ter plaatse gebracht en gemon-
teerd. De dakprofielen en SLS spindels 
werden vooraf in de montagehal in 
Schijndel (NL) gebruiksklaar resp. 
samengesteld en op lengte gedraaid. 

In Pfaffenthal (Luxemburg) is 
onlangs een eerste kabeltrambaan 
in gebruik genomen. Die ontsluit het 
nieuwe station ‘Gare du Pont 
Rouge’ dat 40 meter lager ligt met 
het plateau van Kirchberg waar 
reizigers naadloos hun reis via tram 
of bus kunnen verderzetten. Voor 
hen betekent deze nieuwe verbin-
ding een aanzienlijke tijdswinst. Voor 
de overkapping van het shuttle-
traject werd beroep gedaan op 
PERI. 
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Veilig, snel, efficiënt, economisch
Om arbeiders in alle veiligheid te laten 
werken, werden op het VARIOKIT 
systeem werkplatformen gemonteerd. 
Graaf- en andere machines hadden 
vrije doorgang onder de bekistings-
wagens, hetgeen een efficiënt verloop 
van de werken aanzienlijk verhoogde. 
Ook het gebruiksgemak van de 
bekistingswagens stond garant voor 
een vlotte doorlooptijd van de werken. 
De verschillende onderdelen werden 
allemaal ingehuurd en konden  
recurrent ingezet worden waardoor  
de hoeveelheid in te huren materiaal 
beperkt bleef. Dat maakte het ook 
economisch aantrekkelijk. 

Klanten
Tralux – Lux TP

Realisatie
PERI Luxemburg

Forse bekisting
Per 15 meter werd vervolgens een  
stuk overkapping gestort: zo’n 
300 m3 per keer. Na twee dagen 
uitharding werden de spindels 
onder de klim stijlen weggehaald 
waardoor de hele bekistings-
structuur 8 cm zakte.  
Met een rupskraan werd de tunnel-
wagen inclusief bekistingspanelen 
voortgetrokken (hellingsgraad 
20%) om vervolgens de volgende 
15 meter overkapping te storten. 
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Een nieuwe verflaag 
voor de Willemsbrug  
in Rotterdam 
De 60 meter hoge pylonen van de bekende 
Willemsbrug in Rotterdam hebben sinds 
kort een nieuwe laag verf. De schilders en 
stralers hadden hiervoor een veilige toegang 
nodig tot de pylonen. Bovendien moest het 
verkeer tijdens de werkzaamheden ongehin-
derd kunnen rijden zonder stof of spuitne-
vel. Om aan deze vereisten te kunnen 
voldoen, ontwierp PERI een unieke 
renovatie constructie.
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Verschillende uitdagende factoren
De grootste uitdaging was de brug zelf. 
Op het vrijhangende wegdek kon geen 
50 meter hoge steiger gezet worden. 
En omdat de brug tussen de pylonen 
vrij beweegt, was een oplossing met 
gaten door het wegdek ook niet 
mogelijk.

Speciaal ontworpen constructie
Eerst werd op de voet van de pyloon 
een stalen constructie gebouwd 
waarop VST zware last ondersteu-
ningstorens werden geplaatst tot  
zes meter boven het wegdek, om het 
verkeer vrije toegang te geven.

Vijf rijstroken, een voetgangers- en 
fietsstrook volledig overbrugd
Om de brug van 36 meter breed 
volledig te kunnen overspannen, 
ontwierp PERI een constructie met 
een dubbele VRB-vakwerkligger. De 
bovenliggende RCS/SRU verdeelprofie-
len ondersteunden de PERI UP Flex 
systeemsteiger die tot 60 meter boven 
het wegdek reikte. 

Op 45 meter hoogte werd een LGS 
overspanning van 12 meter lang 
gebouwd om de opening tussen de 
twee poten van de pyloon te  
overbruggen.  
Deze LGS brug werd gelijktijdig met de 
bouw van de steigers rond de pylonen 
stap voor stap vanaf de basis naar de 
top omhoog gehesen.

100% bescherming
Om te voorkomen dat vallende 
voorwerpen het doorgaande verkeer 
zouden raken tijdens de bouw van de 
steigers, werd aan beide zijden van de 
VRB overbrugging een vlak, tien meter 
breed platform gemaakt.

Opgebouwd in recordtijd
Na het plaatsen van de platformen 
begon het steigerbouwbedrijf met de 
montage van de steigers rond de 
pylonen.  
In twee weken tijd lukte het hen om 
de opening van 45 meter te sluiten en 
binnen vier weken was de gehele 
steiger gereed, compleet met krimp-
folie dat het PERI steigersysteem 
afdekte.

Grote delen vooraf gemonteerd
Het gehele project werd ontworpen bij 
PERI in Weißenhorn (D) in samenwer-
king met de Nederlandse vestiging. 
PERI ontwierp en bereidde het werk 
voor door grote delen vooraf compleet 
te monteren en “just in time” te 
leveren. Mede dankzij de snelle 
opbouw van het PERI UP Flex systeem 
en het LGS vakwerksysteem was de 
gehele constructie binnen vier weken 
gereed voor gebruik. 

Klanten
Gemeente Rotterdam
Steigerbouw Van der Panne Rotterdam
Venko Outdoor
 
Realisatie
PERI Nederland
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PERI uitgekozen voor prestigieus kantorenproject  
in Brussel

In het zakelijke district van Brussel aan het Noordstation laat verzekeringsmaat-
schappij Allianz een imposante Europese hoofdzetel bouwen: Möbius 1 - een 
ellipsvormig gebouw van 22 verdiepingen hoog. Een tweede, bijna identieke 
toren zal ernaast gebouwd worden. Dit kantoorproject betekent een complexe 
technische uitdaging waarvoor aannemer Interbuild beroep deed op de  
engineering en (klim)bekistingssystemen van PERI. 

Facts & Figures
Opp. bovengronds: 28.000 m2

Opp. ondergronds: 5.300 m2

Duur werken: januari 2018 - november 2019
Klimplatformen ingezet voor volledige kern: 1.250 m2

Verschillende bekistingssystemen ingezet: 1.454 m2



11

Beperkte ruimte
Ruimte is schaars in Brussel en de 
stoeptaksen erg hoog. PERI kon hierop 
gepast inspelen. Interbuild wilde met 
zo weinig mogelijk inzet van een kraan 
de centrale kern van de toren zo snel 
mogelijk laten voortklimmen. Zo kon de 
kraan vooral voor andere werkzaamhe-
den ingeschakeld worden en werd er 
vermeden een tweede kraan te 
moeten inschakelen. 

RCS klimbekisting van PERI in de 
hoofdrol
Interbuild koos voor het eerst voor 
klimbekisting van PERI om de kern op 
te trekken. Op de platformen van het 
RCS klimsysteem wordt de bekisting 
bevestigd en verrijdbaar gemaakt zodat 
deze hydraulisch meeklimt op de 
platformen en dus weinig capaciteit 
van de kraan vraagt. Bovendien is het 
RCS systeem bijzonder veilig en werkt 
het erg snel: om de zeven dagen klimt 
de kern met één verdieping.

Verschillende bekistingen 
ingeschakeld
Behalve verschillende soorten 
klimsystemen, werden ook diverse 
bekistingen gebruikt. Voor de rechte 
binnenwanden van de kern werden 
zowel MAXIMO en TRIO ingescha-
keld omdat het gecombineerd 
gebruik ervan qua afmetingen goed 
uitkwam. De ellipsvormige buiten-
wanden van de kern werden 
opgetrokken met VARIO, die bij 
PERI in Nederland vooraf gemon-
teerd en klaar voor gebruik op de 
werf aangeleverd werden. Voor de 
ronde wanden los van de kern werd 
geopteerd voor RUNDFLEX. Voor 
alle kleinere wanden die niet 
meeklommen voor DOMINO. 
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Budgetvriendelijk
Het grote voordeel voor Interbuild was 
dat nagenoeg heel het project opge-
trokken kon worden met standaard-
systemen in huur en dat ze zeer weinig 
op maat moesten laten maken (lees: 
aankopen). 

Technische uitdaging
Een kern bestaat uit kleine ruimtes en 
Interbuild wilde zoveel mogelijk 
wanden – o.a van liftkokers, trapwan-
den e.d. – gelijktijdig laten meeklim-
men. Daardoor wordt er vaak op zeer 
beperkte oppervlaktes gewerkt. Om 
alles samen te kunnen laten klimmen is 
er wat inzicht en technische expertise 

vereist. PERI engineers hebben dan 
ook heel wat voorbereidend werk 
gehad. Ook qua planning gaat het om 
een huzarenstukje: de verschillende 
partijen, betrokken bij het project, 
moeten elkaar naadloos kunnen 
opvolgen. 

Veel Europese interesse voor RCS 
van PERI
Vanuit andere landen komen PERI 
klanten intussen naar Brussel afgezakt 
om te kijken hoe de RCS bekistingstech-
niek van PERI in zijn werk gaat en welke 
talrijke voordelen het hen oplevert voor 
bouwprojecten in sterk verstedelijkte 
gebieden met weinig ruimte. 

Een aangename eerste  
kennismaking
Het is voor het eerst dat Interbuild de 
klimbekisting van PERI gebruikte. 
Philippe Van Den Berghe, Projectleider 
Interbuild: "Alles wat vooraf gemonteerd 
kon worden, werd klaar voor gebruik 
op de werf afgeleverd. Eens de 
klimbekisting is opgebouwd, gaat 
bekisten snel en zowat alle bekistings-
werk kan mee de hoogte in genomen 
worden. Ook de technische ondersteu-
ning en begeleiding van PERI waren 
erg goed."

Klanten
Interbuild – Möbius

Realisatie
PERI België
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Introductie nieuwe Country  
Manager PERI Nederland
Per juni 2018 heeft Peter Dillen de rol van Country Manager PERI Nederland 
overgedragen aan René Otjens. 
In deze functie zal hij zich intensief gaan bezighouden met het verder uitbrei-
den van onze bekisting-, steiger- en ondersteuningswerkzaamheden.

René heeft zeer veel ervaring met industriële steigers en dat beantwoordt aan 
de grote ambities die PERI BeNeLux hierin heeft. Hiervoor brengt hij zijn 
know-how mee van zijn carrière als sales manager construction & industry bij 
Harsco Infrastructure en zijn rol als operational manager construction & 
infrastructure Benelux bij Brand Energy & Infrastructure services. 

In hem vindt PERI een energieke, gedreven manager met een “hands-on” 
mentaliteit.

Nieuw pand en expohal PERI Schijndel
Madame Curieweg 6, Schijndel

Uitbreiding pand Schijndel
In de afgelopen negen maanden heeft de 
Nederlandse vestiging in Schijndel zich 
uitgebreid met een tweede pand en opslag om 
zo onze ambities op het gebied van bekistin-
gen en industriële steigers waar te kunnen 
maken. 

Nieuwe, uitgebreide expositieruimte 
Er is een grote expositiehal voorzien met  
speciale aandacht voor onze modulaire 
steigersystemen PERI UP Flex, PERI UP Easy, 
en voor PERI DUO - dé lichtgewicht, kunststof 
handbekisting. Ook oude “bekenden” zoals 
MAXIMO en SKYDECK zijn aanwezig.                           



14

PERI monteert uw project op maat

Expertise
De Nederlandse vestiging van PERI 
BeNeLux heeft jarenlange kennis 
van en expertise in het monteren 
van bekistingen op maat, onder 
andere met behulp van het  
VARIOKIT systeem.      

Passende oplossing voor elke 
vorm
Voor grote én kleine BeNeLux 
projecten, waarbij speciale vormen 
gewenst zijn die met een standaard-
bekisting moeilijk te verwezenlijken 
zijn, biedt PERI aan de hand van uw 
wensen een passende oplossing.

Tijdwinst
Het grote voordeel is de enorme 
tijdwinst op de bouwplaats. De 
medewerkers kunnen de bekisting 
onmiddellijk ter plekke plaatsen. 
Demontage door PERI is – indien 
gewenst – mogelijk.

Meer info? 
Scan de QR-code, neem een kijkje op www.peri.nl of 
mail uw vraag naar info@peri.nl.
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Montage voor wegenbouwproject IXAS 
in Amsterdam

Montage voor het nhow Amsterdam RAI hotel   
(zie ook p. 18)
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PERI UP Flex   
een uniek modulair 
steigersysteem

Veelzijdig
PERI UP Flex is inzetbaar voor een 
groot aantal toepassingen: van 
industriële steigerbouw, ondersteunin-
gen voor bouw en industrie tot vaste 
en verrijdbare overkappingen. Ook te 
gebruiken voor speciale constructies, 
in combinatie met het unieke PERI 
VARIOKIT systeem. De constructie 
voor het verven van de Willemsbrug 
(zie p. 8) werd hiermee gebouwd.
  
Veilig en snel 
Veiligheid staat voorop bij PERI UP 
Flex. Dankzij een gering aantal 
componenten werkt u veilig én snel. 
Door de “gravity lock” ligger is 
montage vanuit een veilige positie 
mogelijk. De liggers worden onmid-
dellijk en automatisch gezekerd. 
Bovendien zijn ook de roosters 
zelfvergrendelend. Ze bestaan in 
verschillende maten en vormen zo 
een metrisch raster. Handig om 
bijvoorbeeld veilig rond kolommen te 
werken.

Gravity lock, automatisch veilig 
gezekerd

Zelfvergrendelende roosters: 
antislip, duurzaam     

Metrisch 25 cm raster:  
past in alle richtingen   

Een veelvoud aan voordelen
■■ veilige montage
■■ de liggers rollen niet dankzij de rozetten
■■ 10% minder onderdelen dan vergelijkbare 
systemen
■■ zichtbare en veilige kantplanken

De PERI UP Flex en Easy systemen         zijn volledig en flexibel met elkaar te combineren.
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PERI UP, snelle en veilige steigersystemen

PERI UP Easy   
dé nieuwe generatie gevelsteiger   

Lichtgewicht en veilig
Een “lichtgewicht” onder de stalen gevelsteigers: snelle en 
eenvoudige montage en demontage. Veiligheid is verzekerd 
doordat het volgende vloerniveau vanaf het onderliggende 
niveau wordt aangebracht met behulp van het EASY frame. 
Ook alle leuningen van het volgende niveau worden op deze 
manier geplaatst. Hierdoor is geen extra valbeveiliging meer 
nodig.

Sneller werken en hoge belastbaarheid
Door goed doordachte oplossingen, bijvoorbeeld voor hoeken 
en consoles, kan er sneller gewerkt worden. Dat betekent meer 
steigeroppervlak in een kortere opbouwtijd ten opzichte van de 
meer traditionele steigersystemen. Bovendien is door het 
gebruik van vloerroosters een hogere vloerbelasting mogelijk.

Een veelvoud aan voordelen
■■ laag gewicht van de individuele 
componenten
■■ geen extra valbeveiliging meer 
vereist
■■ snelle montage door minimum aan 
koppelingen
■■ compleet gesloten vloeren door 
de rechthoekige liggers én de 
eenheidsmaat
■■ minder extra gereedschap vereist 
door het ligger-aan-ligger aansluit-
stuk

PERI UP is een bouwsysteem met een beperkt aantal systeem-
componenten die maximaal ingezet worden. Het PERI UP 
systeem steunt op twee pijlers: 

■■ PERI UP Flex: een modulair steigersysteem met maximale 
flexibiliteit voor complexe projecten.
■■ PERI UP Easy: een gevelsteigersysteem dat geoptimaliseerd 
werd voor snelheid en veiligheid.

Metrisch 25 cm raster:  
past in alle richtingen   

De PERI UP Flex en Easy systemen         zijn volledig en flexibel met elkaar te combineren.

Veilige montage vanaf 
het onderliggende niveau
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Nieuw landmark aan Amsterdamse skyline:   
nhow Amsterdam RAI hotel
Het nieuwe nhow Amsterdam RAI hotel aan de “Groene 
Zoom” op de Zuidas moet medio 2019 een nieuw, iconisch 
‘landmark’ worden aan de skyline van Amsterdam.  
Het hotel heeft een hoogte van 91 meter en een 
baanbrekend design - gebaseerd op de reclamezuil  
“het Signaal”. Met zijn 25 verdiepingen en 650 kamers 
wordt dit het grootste hotel in de Benelux. Het gebouw  
is ontworpen door de bekende Nederlandse architect  
Rem Koolhaas. 

Complexe architectuur
Het grondplan van het gebouw is een driehoek.  
Op de 10de en 17de verdieping maakt het  
gebouw een draaiing waardoor de punten  
van de driehoek uitkragen. 
De hele betonconstructie van het hotel  
wordt  – op trappen en bordessen  
na – ter plaatse gestort. 

12 dagen per verdieping
De aannemer zocht hiervoor naar een  
geschikte bouwmethodiek in combinatie 
met een juiste oplossing voor bekistings-  
en ondersteuningssystemen.  
PERI werkte een totaaloplossing uit  
die een doorlooptijd van de ruwbouw 
in 12 dagen per verdieping garandeerde.
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Knap staaltje engineering 
Voor de uitkragingen bedacht PERI een 
uniek concept in de vorm van een
vakwerkconstructie: het VRB systeem. 
Hiermee wordt gelijktijdig een onder-
steuningsconstructie alsook een veilig 
werkplatform gevormd. Er is geen 
ondersteuning meer nodig naar de 
begane grond toe en er kon aanslui-
tend begonnen worden met de 
afwerking van de onderste driehoek. 

Zelfklimmende bekisting
Voor de kern werd gekozen voor het 
MAXIMO paneelsysteem in combina-
tie met RSC-C, het niet-kraangebonden 
hydraulische klimsysteem van PERI, 
waarbij de betonpomp gelijktijdig 
meeklimt. Er werden ook voorzie-
ningen meegenomen om de prefab 
trappen en bordessen direct te kunnen 
plaatsen. Op die manier werd de 
doorlooptijd van de rest van de 
ruwbouw een stuk korter. 

PERI DUO: het nieuwe lichtgewicht 
bekistingssysteem
Diverse betonwanden werden gestort 
met DUO bekisting (zie ook p. 4): het 
handzame, lichtgewicht en met 
glasvezel versterkte kunststof bekis-
tingssysteem van PERI. Dit leverde 
voor de bekisters een aanzienlijk 
ergonomisch voordeel op. 

Vloeren en plafonds in het zicht
In het ontwerp werd voorzien om de 
vloeren ter plaatse te storten, hiervoor 
werd SKYDECK gebruikt. Dat werkt 
snel en is heel flexibel. Daarenboven 
kan met het SKYDECK vloersysteem 
een mooi betonresultaat behaald 
worden. De plafonds met een indus-
triële uitstraling kunnen hierdoor in het 
zicht blijven. Bovendien kon er met een 
inzet van slechts 1.000 m² SKYDECK 
ruim 25.000 m² vloer gestort worden 
binnen de voorziene planning. Een zeer 
kostefficiënte oplossing dus. 

© OMA
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Klant
RED Betonbouw

Realisatie
PERI Nederland

PERI systemen ter plaatse 

1. MAXIMO wandbekisting

2. SKYDECK vloerbekisting

3. RCS-C klimsysteem t.b.v. de kern

4. RCS-P windscherm

5. Alpha & PEP stempels ter ondersteuning 
van SKYDECK vloerbekisting

6. PERI UP ondersteuningssysteem

Niet op foto:
■■ DUO lichtgewicht bekisting
■■ VRB vakwerkliggers ter ondersteuning van 
de vloeruitkragingen
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The sky is the limit… met PERI
Een 71-meter-hoge toren en een 60-meter-lange stalen voetgangersbrug 
staan statig te pronken in de vallei van het pittoreske Pfaffenthal in 
Luxemburg. Deze prestigieuze openbare lift verbindt Oud Pfaffenthal met 
het hoger gelegen nieuwe stadsgedeelte en verschaft fietsers en 
voetgangers snel toegang tussen beide wijken. Deze unieke constructie 
werd o.a. gebouwd met een speciaal ontworpen klimbekistingssysteem 
van PERI.
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Klimbekisting voor buitenkant
De buitenkant van de liftschacht in 
gewapend beton werd opgetrokken 
met een klimbekisting in combinatie 
met VARIO wandbekisting. Dankzij het 
RCS klimsysteem met railgeleiding 
bleef de klimeenheid altijd veilig met 
de schacht verbonden zodat men ook 
bij veel wind snel en veilig kon klim-
men.

Klimbekisting voor binnenkant
Voor de binnenkant van de liftkoker 
werd bovenop de klimplatformen 
MAXIMO wandbekisting gebruikt met 
inschuifbare schachtelementen. 

Een huzarenstukje qua engineering 
en verankeringstechniek
Voor de bekisting van de machine-
kamer bovenaan de liftschacht werd 
een platform van zes ton met zes 
verankeringen aan de toren bevestigd. 
Het platform had twee functies: drager 
voor de volledige betonconstructie van 
de machinekamer en werkplatform  
voor de bekistingsstructuur van  
ruim 7,80 meter hoog.

Klant
CDCL

Realisatie
PERI Luxemburg

Tal van uitdagingen overwonnen
De afstand tussen de rotswand en 
de betonwand van de liftschacht 
bedroeg amper één meter in de 
lagere regionen. De klimbekisting 
moest hierop afgestemd zijn. 

Het bekistingsplatform van zes ton 
en de verankering ervan aan de 
toren schacht moesten zodanig 
ontworpen zijn dat ze het volledige 
gewicht van de betonconstructie 
van de machinekamer én dat van de 
bekistingsstructuur konden dragen.

PERI UP voor veilig werken
Dankzij het steigersysteem PERI UP 
dat volledig compatibel is met de 
PERI bekistingsystemen konden 
arbeiders via de trappentoren in alle 
veiligheid tot op 70 meter hoogte 
klimmen en op de werksteiger veilig 
werken. 

De 71-meter-hoge toren in 
gewapend beton en de volledig 
glazen liftcabine bieden een 
schitterend 360° panoramisch 
uitzicht over heel het dal.
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Luxemburg krijgt 
modernste 
brandweerkazerne 
van Europa
In het Luxemburgse Gasperich is een 
brandweerkazerne in de maak van ruim 
40.000 m2. Het ‘CNIS’ of Centre National 
d’Incendie et de Secours zal tegen 2020 
behalve aan het nationale brandweerkorps 
ook onderdak bieden aan de Civiele 
Bescherming, een opleidingscentrum 
voor brandweermannen en een technisch 
oefenplatform. 
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Zowat alle mogelijke 
PERI oplossingen ingezet

Vloeren, wanden, kolommen & balken
Het aannemersconsortium BAM Lux - 
Galère koos voor de bouw van het CNIS 
voluit voor PERI. De constructie van 
kolommen en wanden in architec tonisch- 
en zichtbeton, de ter plaatse te storten 
vloeren, de hellende vloer platen, de  
constructie van vloeren en balken op 
grote hoogten: het gebeurde allemaal met 
PERI materiaal. 

PERI alomtegenwoordig
Verder kwamen er ook PERI vlecht-
steigers, verrijdbare steigers, werk- en 
klim platformen aan te pas. Kortom, zowat 
alles wat PERI aan bekistings- en steiger-
oplossingen te bieden heeft, was terug te 
vinden op deze werf. 
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Kwaliteit, snelheid, gebruiksgemak 
Snelheid en gebruiksgemak zijn ‘key’ 
op een werf, zonder aan kwaliteit in te 
boeten. In alle systemen en oplossin-
gen staat dit dan ook centraal. Met 
SKYDECK bijvoorbeeld kan de onder-
steuning van ter plaatse gestorte 
vloeren in een recordtempo verplaatst 
worden. De combinatie van PERI UP 
met TRIO bekisting maakt een snelle 
opbouw van wanden mogelijk. 

PERI oplossingen op de werf 

1. Kolombekisting voor 
kolommen in 
architectonisch- en 
zichtbeton

2. Wandbekisting voor 
(kern-)wanden in 
architectonisch- en 
zichtbeton

3. Grote hoeveelheid 
vloerbekisting

4. Ondersteuningssteigers 

5. Trappentoren
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Het CNIS in volle constructiefase met  
de brandweertoren als landmark.
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Enkele opmerkelijke cijfers

Klant
BAM galère

Realisatie
PERI Luxemburg

Troeven van PERI
VARIO kan met verschillende types 
bekistingsplaten gebruikt worden en 
voldoet daarmee aan alle mogelijke 
vereisten qua uitzicht van het beton, 
inclusief architectonisch beton.  
QUATTRO, de kolombekisting van 
PERI is heel gemakkelijk te (ver-)
plaatsen en zorgt dankzij snelspanners 
voor nog sneller bekisten en ontkisten. 

All-in-one
PERI UP steigers zijn gemakkelijk om 
te vormen voor verschillende hoogtes 
en daardoor een grote troef als 
werkplatform of vlechtsteiger. Werk-
platformen voor de buitenzijde van het 

gebouw worden in één stuk aangele-
verd en moeten enkel uitgeklapt 
worden. 

100 uren voormontage
In de montagehal van PERI in Schijndel 
werden voor dit prestigeproject heel 
wat onderdelen op maat gemaakt. De 
VARIO wandpanelen en de werk-
vloeren voor de nieuwe SCS- en 
BR-klimplatformen bijvoorbeeld. Op de 
werf moesten ze enkel nog geplaatst 
worden. De VST frames voor de 
overspanning van de doorgang voor 
het werfverkeer werden in de hoofd-
zetel in Weissenhorn voorgemonteerd. 

2.000 m2

3.000

525 m2

12.000 m

1.200 m2

4

SKYDECK

STEMPELS

MAXIMOVARIO

BEKISTINGS- 
DRAGERS

SCS-
KLIMPLATFORMEN

Onder de twee bruggen van 35 meter 
lengte staan in totaal meer dan  
800 PERI UP steunpunten.
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Grootste binnenvaartsluis van Nederland  
gebouwd met PERI: de Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein 
is de grootste binnenvaartsluis van 
Nederland en de belangrijkste recht-
streekse vaarwegverbinding tussen de 
havens van Rotterdam en Amsterdam. 
Het sluizencomplex bestaat al uit twee 
sluizen. Een derde sluis is nu in 
aanbouw en zou in 2019 klaar moeten 
zijn. De nieuwe sluis wordt 270 meter 
lang en 25 meter breed. 

Grote hoeveelheden bekistings-
materiaal 
Om tijd te winnen worden beide zijden 
van de sluis – het zgn. binnen- en 
buitenhoofd – gelijktijdig gestort. 
Hiervoor was een grote hoeveelheid 
bekistingsmateriaal nodig: ruim  
4.000 m2. Door te kiezen voor het 
VARIO GT 24 bekistingssysteem in 
combinatie met de RCS profielen van 
het VARIOKIT systeem moesten er 
veel minder ankeringen voorzien 
worden in de bekisting wat de bouw-
snelheid en arbeidsinzet aanzienlijk ten 
goede kwam. 
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Een minimum aan ankergaten 
De klant wilde zo min mogelijk center-
pennen in de sluiswanden om de 
waterdichtheid te kunnen garanderen. 
Met de RCS profielen van het  
VARIOKIT systeem kan het aantal 
verankeringen in de bekisting met  
35% gereduceerd worden. Het aantal 
centerpennen werd daarmee tot een 
absoluut minimum beperkt. 

Heel wat bekistingsmateriaal 
vooraf gemonteerd
De bijna 14-meter-hoge wanden van 
de beide sluishoofden werden in het 
gevraagde zichtbeton opgetrokken. Dit 
gebeurde in drie stortfases. Hiervoor 
werden ruim 4.500 m2 project specifie-
ke bekistingselementen van zes meter 
en meer op maat gemaakt en voorge-
monteerd in de montagehal van PERI 
in Schijndel om vervolgens gebruiks-
klaar aangeleverd te worden op de 
bouwplaats.

Klant
Combinatie Sas van Vreeswijk

Realisatie
PERI Nederland
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PERI, uw partner in verhuur en verkoop 
van bekistingen voor elk type project

U ziet PERI vaak terug in grote projecten, maar vergis u niet. Of het nu gaat om de 
uitvoering van een klein residentieel project of het vormgeven van complexe 
infrastructuurwerken, we bieden u altijd de gepaste bekisting- of steigeroplossing.
Daarom zetten we graag, naast de overweldigende prestigieuze projecten, ook de 
kleinschalige en middelgrote projecten in de kijker.

Renovatie van een 
particuliere woning 

Wat?
Op een moeilijk toegankelijk terrein 
in Zemst werd door de bouwheer 
zelf een ringbalk geplaatst zonder 
kraan.

Gebruikte systemen?
Voor de bekisting van de balken 
werd DUO lichtgewicht bekisting 
gebruikt.

Appartementencomplex 
met commerciële ruimte

Wat?
In het centrum van Nederhemert 
bouwt Bouwbedrijf Postma  
20 appartementen met een 
commerciële ruimte op de begane 
grond.

Gebruikte systemen?
■■ MAXIMO wandbekisting voor de 
repeterende wanden.
■■ TRIO bekisting voor de kern van 
het gebouw en de kolommen.
■■ MULTIFLEX dragers en PERI UP 
voor een stabiele ondersteuning.
■■ PEP stempels voor de breedplaat-
vloerondersteuning.

Bouw van een particuliere woning 

Wat?
Een open bebouwing met kelder verdieping en één bovenverdieping in 
Lochristi die gedeeltelijk is uitgekraagd en gebouwd werd door Elbeko.

Gebruikte systemen?
■■ MAXIMO wandbekisting met eenzijdige ankertechniek zorgt voor een snelle 
bekisting en een symmetrisch patroon van anker gaten.
■■ DUO, lichtgewicht bekisting werd gebruikt voor de bekisting van de vloeren. 
Omdat het grootste paneel slechts 24,90 kg weegt, is DUO bijzonder 
geschikt voor bekistingen op hoogte.
■■ De aluminium MULTIPROP stempels zorgen er door hun hoge draagkracht 
voor dat er geen extra ondersteuning nodig is van de breedplaatvloer.
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Betonwanden  
van ondergrondse 
parkeergarage 

Wat?
De hoge betonwanden en de 
vloerplaat van de parkeergarage met 
192 parkeerplaatsen onder de grote 
markt van Vilvoorde werden gestort 
door Van Roey met behulp van PERI 
bekisting.

Gebruikte systemen?
■■ Met eenzijdige TRIO paneelbekis-
ting met schoorbokken werden de 
wanden van bijna zes meter 
hoogte in één keer gestort.
■■ Het SKYDECK valkopsysteem 
zorgt voor een snelle ontkisting 
van de vloerbekisting. De stem-
pels kunnen blijven staan en de 
panelen en liggers worden al 
opnieuw gebruikt.

Kolommen in de kelder 
van OCMW-gebouw 

Wat?
Bij de opbouw van de kelder van het 
OCMW-gebouw van Neufchâteau 
werden de kolommen door  
Artes TWT geplaatst.

Gebruikte systemen?
De kolommen werden gestort in de 
DUO bekisting met een mooi 
betonresultaat.

Scheidingswanden  
op de dakparking  
van een garage 

Wat?
De scheidingswanden bovenop  
een gloednieuwe garage in Seraing 
werden geplaatst om ervoor te 
zorgen dat de auto’s veilig op het  
dak kunnen parkeren.

Gebruikte systemen?
Voor de bekisting van de 
scheidingsmuur op de licht  
hellende dakparking werden  
DUO panelen gebruikt. 

Renovatie in kelder van 
particuliere woning 

Wat?
In Kralingen werd een kelderwand 
gerenoveerd tijdens een 
verbouwing.

Gebruikte systemen?
De DUO wandbekisting bood een 
groot voordeel in deze beperkte 
ruimte. Zo werd de kelderwand 
opnieuw eenzijdig bekist.
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Belemco en PERI,  
sterke bondgenoten

Belemco uit Bilzen is als bouwbedrijf gespecialiseerd in grotere utiliteitsgebouwen, zoals de 
bouw van kantoren, rusthuizen en scholen als ook in renovatieprojecten. Het is voornamelijk 
actief in Limburg en de regio Antwerpen – Mechelen – Brussel. Belemco werkt al jaren met 
PERI als bevoorrechte bekistingspartner. Ter gelegenheid van deze langdurige, mooie 
samenwerking, interviewden wij Kris Knaepen, Algemeen Directeur van Belemco. 
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Hoe heeft u PERI leren kennen? 
Ik ken PERI vanaf het begin van mijn carrière – nu zo’n 20 
jaar. Er zijn altijd goede contacten geweest.

Welke diensten van PERI gebruikt u?
We maken voornamelijk gebruik van de wandbekistings-
systemen van PERI. Die zijn erg kostenbesparend. We 
kunnen alles huren; hebben geen liggers of platen meer 
nodig, alles zit in de PERI systemen. Meestal wordt het ook 
kant en klaar aangeleverd op de werf en dat werkt ontzet-
tend tijdbesparend. Recentelijk zijn we ook SKYDECK, het 
vloerbekistingssysteem van PERI, gaan gebruiken. 

Wat zijn voor u de grote troeven van PERI bekistings-
systemen? 
De TRIO wandbekisting van PERI is een interessant 
systeem voor de utiliteitsbouw omdat de panelen samen-
gevoegd kunnen worden en grotere oppervlaktes in één 
keer gestort kunnen worden. Voor projecten waar de 
architect voor zichtbeton opteert, werken we met MAXIMO 
omdat dit een zeer mooi symmetrisch centerpenpatroon 
oplevert. De TRIO kolombekisting vergt slechts een beperkt 
aantal hulpstukken; minder handelingen en dus aanzienlijk 
sneller bekisten. Dat geldt ook voor SKYDECK. 

Uw nieuw hoofdkantoor in Bilzen bouwt u ook met 
PERI?■

Het is een rechttoe-rechtaan constructie die we met TRIO 
optrokken. De plafonds zullen grotendeels zichtbaar blijven 
en met SKYDECK levert dat een hele mooie lijnstructuur in 
het beton op. 

Kris Knaepen
°1973
Gehuwd, twee kinderen

Woonplaats:  
Herk-de-Stad

Hobby:  
Liep al drie trialruns van 35 km 

Opleiding:  
Industrieel Ingenieur Bouwkunde (1995)

Loopbaan: 
■■ Bewust een jaar als arbeider gewerkt bij VBG (zelf 
bekistingen gemaakt, ijzer gevlochten…)
■■ 1996: Assistent-werfleider bij VBG
■■ 1999:Projectleider bij Cordeel en vervolgens doorge-
groeid naar Afdelingshoofd van Van Gronsveld, het 
prefab bedrijf van Cordeel 
■■ 2006: Senior Projectleider bij Heijmans 
■■ 2008: Technisch Directeur Heijmans
■■ 2017: Algemeen Directeur Belemco
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U schakelde PERI ook in voor tal van 
andere projecten. Enkele voorbeel-
den? 

1. De nieuwe Alma in Leuven
In Leuven hebben we onlangs het 
nieuwe studentenrestaurant gebouwd. 
De wanden werden opgetrokken met 
MAXIMO. Opmerkelijk is het akoesti-
sche plafond. Dat bestaat uit een 
bijzondere betonplaat die gebogen is 
en 47.166 gaatjes heeft. Daarvoor zijn 
vóór het storten van het beton 47.166 
potjes met de hand geplaatst. Hier 
werd geopteerd voor een traditionele 
bekisting, maar om dit architecturaal 
hoogstandje uit te werken, deden we 
wel beroep op de expertise van PERI.

2. KASOG Genk
Voor Regina Mundi, deel van de 
scholengroep KASOG in Genk, 
bouwden we een nieuwe school. De 
nieuwbouw werd een sobere construc-
tie van drie en vier bouwlagen hoog en 
ongeveer 100 meter lang. Het werd 
volledig opgetrokken met vloer- en 
wandbekisting van PERI. 

KASOG Genk

Alma Leuven

Hoofdkantoor Belemco Bilzen
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Facts & Figures

De Belgische activiteiten van Heijmans werden in april 2017 overgenomen door BESIX.  
Het filiaal Heijmans Bouw NV werd omgedoopt tot Belemco.

165 werknemers: 
110 arbeiders 

+ 
55 bedienden

Hoofdzetel: 
Bilzen

Jaaromzet: 
Ca. 60 Mio €

Projecten: 
ca. 12 per jaar

Waarom is PERI uw voorkeurspartner 
in bekistingen?
Er wordt erg snel gereageerd. Ze hebben 
een uitstekende vakkennis en de oplossin-
gen die ze aanreiken zijn altijd weldoor-
dacht. Ook de plannen die de engineering 
oplevert zijn erg goed. PERI is ook al bezig 
met de BIM-technologie die 3D-plannen 
oplevert. Binnen afzienbare tijd zullen we 
daar meer en meer mee gaan werken. 
Eventuele fouten kunnen dan al in een 
heel vroeg stadium opgespoord en 
gecorrigeerd worden. 

Bent u tevreden over myPERI?
Binnenshuis hoor ik veel lof over dit 
portaal van PERI. De facturatiedienst 
maakt er gebruik van voor factuurcontrole. 
De planning en alle andere diensten 
weten onmiddellijk welke bekistingsmate-
rialen er op de werf aanwezig zijn. 
Niemand had vroeger een 100% sluitend 
overzicht en dat leverde wel eens 
discussies op als materialen terug 
ingeleverd werden. 

Heeft u nog suggesties voor PERI?
De organisatie van een opleidingsdag 
voor onze werknemers zou wel eens een 
goed idee kunnen zijn. Zo krijgen ze een 
update van wat er allemaal nieuw is in de 
bekistingssector. 



Met het online portaal van PERI heeft u als klant op ieder moment 
toegang tot belangrijke projectgegevens van uw bouwplaatsen. 
Bovendien vindt u er ook altijd de laatste updates van onze 
uitgebreide product- en artikelinformatie. 24 op 7 bereikbaar.

myPERI, online klantenportaal

Op de hoogte blijven van alle  
innovaties bij PERI? 
Schrijf u in op de newsletter:

België-
Luxemburg

Nederland

myPERI vereenvoudigt  
uw dagelijkse projectwerk  
dankzij heel wat functies
 
■■ Rapporten voor controlling van de werf
■■ Retourbewijzen
■■ Laatste updates van technische tekeningen
■■ Productbrochures en gebruiks- en montagehandleidingen in  
meerdere talen
■■ …

Uw myPERI voordelen

■■ Het portaal is altijd up-to-date, gebruiksvriendelijk en 24 uur per dag 
beschikbaar
■■ Belangrijke gegevens worden centraal opgeslagen en kunnen 
gelijktijdig door meerdere projectdeelnemers geraadpleegd worden
■■ Uw PERI materiaal en bijhorende kosten zijn eenvoudig op te volgen 
dankzij duidelijke rapportages

@PERI.Belgie.Luxemburg
@PERI.Nederland

company/PERI

PERI BeNeLux B.V.
Bekistingen Steigers Engineering

Klampovenweg 300 · B-2850 Boom · België
Tel. +32 (0)52.31 99 31 · Fax +32 (0)52.30 08 30
info@peri.be · www.peri.be

Van Leeuwenhoekweg 23 · 5482 TK Schijndel · Nederland
Tel. +31 (73) 5 47 91 00 · Fax +31 (73) 5 49 36 51
info@peri.nl · www.peri.nl

2-4, Rue Edmond Reuter · 5326 Contern · Luxembourg
Tel. +352 26.50 24 65 · Fax +352 26.50 24 66
info@peri.lu · www.peri.lu

"We gebruiken de tool met meer 
dan 20 gebruikers op verschillende 
afdelingen en in verschillende 
vestigingen - maar de administratie 
is eenvoudig en overzichtelijk.“

Margret Kässens, commerciële afdeling - 
Aug. Prien Bauunternehmung (GmbH & 
Co. KG), Hamburg

"Als centrale logistieke afdeling is een 
snelle toegang tot alle documenten, zoals 
voorraadlijsten, leveringsbonnen en factu-
ren voor de verwerking van onze projecten, 
bijzonder belangrijk voor ons. Daarnaast 
kunnen we de bouwplaatsen ondersteunen 
met retouropdrachten waarop alle artikelen 
worden opgelijst en indien nodig met 
tekening voor een betere identificatie."

Hans-Joachim Pietsch, Wolff & Müller GmbH & Co. 
KG, Denkendorf

"PERI is de eerste fabrikant van 
bekistingen en steigers die een 
klantportaal op de markt brengt - 
dat getuigt van innovatieve kracht, 
niet alleen op technisch gebied.”

Reinhold Wittenberg, procurement 
afdeling - Aug. Prien Bauunternehmung 
(GmbH & Co. KG), Hamburg


