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Sinds medio jaren tachtig, lang voordat er 
een Europese normering bestond, produceert 
Stierman de Leeuw kettingzaagbeschermings-
producten van het merk Sticomfort. Daarna 
werd het bedrijf ook importeur/distributeur 
van de zaagkleding en PBM’s van de merken 
SIP Protection en Oregon. Zo’n tien jaar lang 
produceerde Stierman de Leeuw onder eigen 
label gespecialiseerde kettingzaagkleding in 
Nederland. Later verhuisde de productie naar 
het buitenland. Sindsdien werden er weinig 
grote veranderingen meer doorgevoerd, tot 
recentelijk de geheel vernieuwde Sticomfort-
kledinglijn.

Nieuwe normering
Bram van Berkel, PBM-specialist: ‘In april 2019 
zijn de Europese EN-normering en de ISO-

normering samengevoegd; sindsdien moeten 
PBM’s voldoen aan de nieuwe normering. Een 
van de nieuwe normen is dat alle producten 
om de vijf jaar moeten worden gecertificeerd. 
Voorheen kon je een PBM ontwikkelen, dat 
werd gecertificeerd en daarna hoefde je er niet 
meer naar om te kijken. Nu moet elke PBM om 
de vijf jaar gekeurd worden en voldoen aan de 
actuele normering. Alle PBM’s uit categorie III 
(die bescherming bieden tegen hoge risico’s 
met grote gevolgen) moeten jaarlijks worden 
gekeurd. Daarnaast geldt dat alle PBM’s afzon-
derlijk moeten worden gecertificeerd. Vroeger 
vielen alle modellen van een zaagprotectietype 
onder één certificering; nu mogen die alleen 
nog worden verhandeld als elk model afzonder-
lijk is gecertificeerd. Vanwege deze nieuwe nor-
mering hebben we ons Sticomfort-assortiment 
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aangepast en tegelijkertijd vernieuwd, niet 
alleen op basis van de eisen van de huidige 
regelgeving, maar ook van de laatste stand van 
de techniek en de hoogste veiligheidsklasse.’ 
Hij geeft een voorbeeld: ‘Waar nodig zijn pro-
ducten bijvoorbeeld aangevuld met stretchstof, 
verbeterde ventilatie en gaiter-bescherming in 
de broekspijpen. Dat laatste zorgt ervoor dat 
ongedierte niet via de broekspijp naar binnen 
kan lopen.’

Het Sticomfort-assortiment was en is behoorlijk 
uitgebreid: naast gespecialiseerde zaagkleding 
bestaat het uit bosmaaierbroeken en versnip-
perveiligheidsoveralls. ‘Al deze PBM’s heb-
ben een hoge afwerkingsgraad, zijn licht van 
gewicht, comfortabel en ondersteunend. Denk 
bijvoorbeeld aan de heupsteun op het punt 
waar de bosmaaier zijn draaipunt heeft. Verder 
is de maatvoering afgestemd op de lange 
Nederlandse man.’

Assortiment
De impact van de nieuwe normering is fors: 45 
procent van de Sticomfort-PBM’s is uit het assor-
timent gehaald. Dit geldt overigens ook voor 
de merken Oregon en SIP Protection. ‘Voorheen 
hadden we alle Sticomfort-artikelen in allerlei 
kleuren. Maar het is onbetaalbaar om een der-
gelijk uitgebreid assortiment in stand te houden; 
de certificering kost zo’n 15 duizend euro per 
product. De productkleuren die het minste in 
trek zijn, zijn daarom vervallen. Zo is Stierman 
de Leeuw gestopt met de productie van groene 
PBM’s. Alle Sticomfort-artikelen zijn nu uitge-
voerd in zwart, eventueel met verfijnde oranje 
accenten als showelement, of in oranje met 

RWS-striping, naar de eisen van Rijkswaterstaat.’

Van Berkel heeft het over de zaag-, bosmaaier- 
en versnipperkledij. De helmen zijn er nog altijd 
in verschillende kleuren. Hiervoor bedragen 
de certificeringskosten – bijvoorbeeld op basis 
van een slagproef – aanzienlijk minder dan 15 
duizend euro. ‘Verschillend gekleurde helmen 
kunnen bovendien verschillende functies aan-
duiden. In de scheepvaart dragen werklieden 
per schip hun eigen kleur. En op bouwprojecten 
dragen verschillende groepen professionals hun 
eigen kleur helm, zodat iedereen snel kan zien 
welk types constructeurs er rondlopen. Iemand 
die te gast is op een project, krijgt bijvoorbeeld 
een rode helm. Zo weten de anderen dat er 
iemand rondloopt die niet van alles op de hoog-
te is of de gevaren niet kent. Maar ook bij de 
helmen is nu iets minder kleurenkeuze. Naar ver-
wachting zijn er bij de volgende certificerings-
ronde nog negen kleuren in plaats van vijftien, 
maar dat is nog steeds genoeg om functioneel 
onderscheid te kunnen maken.’

Veiligheid
De veiligheidsnormering, die op basis van 
risico’s wordt ingedeeld in de categorieën I 
(minimaal risico, weinig gevolgen), II en III 
(groot risico, grote gevolgen), op de PBM’s her-
kenbaar aan een embleem, is ook vernieuwd. 
‘Gehoorbeschadiging en snijwonden door ket-
tingzagen vielen eerst in categorie II. Die vallen 
nu in categorie III. Als gevolg daarvan is het 
oppervlak van de borstprotectie aan de voor-
zijde van Sticomfort-zaagjassen, die gemaakt 
zijn van combinatiematerialen als polyester en 
polypropyleen, vergroot.’
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‘We willen 
voldoen aan de 
hoogte normering, 
zodat klanten zich 
alleen op de 
kledingmaat 
hoeven te richten’

Bram van Berkel Productspecialist persoonlijke bescherming bij Stierman de Leeuw
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Zaagkleding bestaat uit vernuftig beschermend 
materiaal. Zodra de beiteltand van de ketting 
een draad van de zaagprotectie vastgrijpt, 
draait deze draad zich om een intern tandwiel, 
waardoor de ketting vastloopt en de ketting-
zaag stil komt te staan. Sticomfort had voor 
zagers al klasse II-PBM’s, die beschermen tegen 
een zaagsnelheid van 24 meter per seconde. 
Voor onder andere de brandweerlijn heeft 
Stierman de Leeuw nu zaagklasse III geïntro-
duceerd, als enige Nederlandse producent. 
Producten uit deze klasse beschermen tegen 
de hoogste zaagsnelheid van 28 meter per 
seconde. Deze lijn is er in de kleur oranje, met 
RWS-striping. SIP Protection heeft ook klasse 
III- zaagkleding, maar dan in de kleur antraciet. 
Oranje met striping wordt alleen in Nederland 
voorgeschreven door Rijkswaterstaat, niet in de 
rest van de wereld.

Van Berkel: ‘We willen er zeker van zijn dat we 
voldoen aan de hoogste normering, zodat 
klanten zich niets meer hoeven af te vragen. 
Nadenken over voldoende bescherming voor 
zichzelf of voor de verzekering is al ingewikkeld 
genoeg. De klanten hoeven zich alleen te rich-
ten op de juiste kledingmaat. Met de huidige 
technieken kunnen we een laag gewicht in 
klasse III blijven garanderen.’

De gehoorbeschermingsproducten zijn niet 
aangepast; wel moeten klanten alert zijn op de 
juiste demping bij de aanschaf. ‘Er komen de 
komende jaren wel veel vervangers voor het 
huidige assortiment’, zegt Van Berkel.
Ook al moeten sommige klanten hun favoriete 
kleur nu missen, Van Berkel wijst uitdrukkelijk 
op het belang van veiligheid. ‘De normering is 
er niet voor niets; daar mag iedereen op ons 
vakgebied van uitgaan.’

'Door de 
certificering is het 
onbetaalbaar om 
zo’n uitgebreid 
assortiment in 
stand te houden'
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