
Samenwerking Stork  
en Altrad met rope access
Werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken of op serieuze hoogte. Hoe pak  
je dat aan? Door het inzetten van rope access om moeilijk bereikbare plekken 
bereikbaar te maken op een veilige, efficiënte en snelle manier. Stork en Altrad zijn  
op dit gebied gaan samenwerken. “Het kan onze klanten veel voordelen opleveren.”

“Veel mensen denken 
automatisch nog aan  
een steiger…”
Het komt nogal eens voor op het Chemie Park, werkzaamheden op moeilijk 
bereikbare plekken of op serieuze hoogte. Hoe pak je dat aan? Vaak wordt er 
onmiddellijk gedacht aan het bouwen van omvangrijke steigers of het inzetten 
van hoogwerkers of zelfs kranen. Het kan vaak ook anders, sneller én goed-
koper. Hoe? Door het inzetten van rope access om moeilijk bereikbare plekken 
bereikbaar te maken op een veilige, efficiënte en snelle manier. Stork en Altrad 
zijn op dit gebied gaan samenwerken. “Het kan voor onze klanten veel voor-
delen opleveren”, aldus Henk-Jan Hamster, Asset Delivery Manager bij Stork.

soms moet de steiger nog verplaatst of aangepast 
worden en als de klus klaar is moet de hele steiger 
weer worden afgebroken. Adriaan vult aan: “Met rope 
access kan iemand snel ter plaatse zijn om bijvoor-
beeld een inspectie te doen of een reparatie. Bij het 
werken in een tank is de blootstellingstijd bovendien 
korter en deze jongens zijn gewend om in de touwen 
te hangen.” Kortom, rope access is flexibel, veilig, 
efficiënt en financieel aantrekkelijk.

Volledig ontzorgd
Stork zet technici in die IRATA-gecertificeerd zijn voor  
het werken met rope access. “We hebben binnen onze  
unit Eemsmond een aantal lassers die rope access- 
gecertificeerd zijn, maar zoals gezegd zijn andere activi-
teiten ook mogelijk”, aldus Henk-Jan. Altrad levert daarbij 
altijd de supervisie, kennis en kunde op gebied van 
veiligheid. Denk aan IRATA level 3 supervisors en standaard 
een veiligheidsplan met bijbehorende TRA’s (Taak-Risico 
Analyse) voor iedere klus. “We worden door Altrad volledig 
ontzorgd op dat gebied en dat is heel prettig.” Het team 
van Altrad is compleet zelfredzaam. “Alles is dubbel 
gezekerd”, legt Adriaan uit, “dus veiligheid is gegaran-
deerd.” rope access is het afgelopen jaar door Stork en 
Altrad onder andere ingezet voor werkzaamheden bij 
Nouryon MCA en bij Nobian Energy en Zout.

Korte doorlooptijd
Het toepassen van rope access ten opzichte van 
steigerbouw heeft veel voordelen. Henk-Jan:  
“Het grote voordeel is een korte doorlooptijd van de 
klus. rope access is tijdbesparend en efficiënt, maar 
zorgt ook voor minimale overlast op de omgeving of 
lopende bedrijfsprocessen. Samen met Altrad is alles 
snel opgebouwd ter plaatse en na de klus is alles ook 
direct weer afgebroken. Ideaal ook voor spoedklus-
sen. Vaak is rope access uiteindelijk goedkoper dan 
steigers. Ga maar na, een steiger moet worden 
gehuurd en opgebouwd, die tijd ben je eerst al kwijt. 
Dan moeten de werkzaamheden nog worden uit-
gevoerd. Vanaf een steiger kun je niet overal bij,  

Altrad is onder andere expert op het gebied van rope 
access. “Wij hebben op dit gebied alle expertise in huis”, 
laat Adriaan Slijkoord, projectleider bij Altrad, weten. 
Stork zet steeds vaker rope access in voor klussen op 
moeilijke toegankelijke plekken. “Veel mensen denken 
automatisch nog aan een steiger omdat ze daaraan 
gewend zijn, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is.  
Wij kunnen allerlei activiteiten met rope access uitvoeren, 
denk aan laswerk, montage werkzaamheden, het 
smeren van equipment, inspectiewerkzaamheden  
maar ook saneren van bijvoorbeeld leidingwerk”, zegt 
Henk-Jan. “Ook materialen en gereedschappen kunnen 
op hoogte worden gehesen zodat het werk efficiënt 
uitgevoerd kan worden”, vult Adriaan aan.

Wat is rope access?
Rope access is een veilige methode voor het 
bereiken van moeilijk bereikbare plekken door 
middel van klim –en touwtechnieken. Dit kan 
in de hoogte zijn of juist in de diepte, maar 
ook in besloten ruimtes of in gebouwen. 
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