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Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Layher GmbH 
werd opgericht. “75 jaar toekomst” is het motto 
waarmee Layher deze bijzondere mijlpaal in 2020 
viert. Dit succesverhaal is nauw verbonden met 
onze klanten. Het merk Layher heeft altijd een com-
binatie van belangrijke factoren vertegenwoordigd, 
zoals innovatie, kwaliteit, productiviteit, veiligheid 
en, belangrijker nog, een nauwe samenwerking 
tussen Layher en haar klanten. In deze Meerwaarde  
besteden we graag aandacht aan de geschiedenis 
en innovaties door de jaren heen.

In 2021 heeft ook Layher Benelux een jubileum omdat het 
dan alweer 50 jaar geleden is dat Layher Nederland als 
eerste buitenlandse vestiging werd opgericht. We hopen 
oprecht dat we, in tegenstelling tot het 75-jarig jubileum, 
dit heugelijke feit wel samen met onze klanten kunnen 
vieren.

Bij de bouw denkt men vaak het eerste aan nieuwbouw. In 
de vorige Meerwaarde hebben we hier aandacht aan be-
steed. De markt voor onderhoud en renovatie blijkt echter 
groter dan nieuwbouw. In de Benelux zijn er meer dan 15 

miljoen gebouwen die eens per 20 tot 30 jaar gerenoveerd 
dienen te worden. Hoog tijd dus voor een editie rond dit 
thema. In deze uitgave aandacht voor producten die ge-
bruikt worden in renovatiesteigers. Ook laten we weer een 
aantal van onze klanten aan het woord over interessante 
projecten. U zult zien hoe veelzijdig renovatie is: van restau-
ratie van een monument tot relatief eenvoudig onderhoud.

Als Layher-klant heeft u allemaal weleens een van onze 
vertegenwoordigers over de vloer gehad. Als Layher 
Benelux doen we zaken in België, Nederland en Luxemburg. 
Het interview met twee van onze vertegenwoordigers in 
deze Meerwaarde geeft een mooie inkijk in de motivatie en 
beleving van deze ervaren medewerkers in Nederland en in 
België/Luxemburg.

Het is inmiddels alweer bijna het einde van 2020, een jaar 
dat we waarschijnlijk graag snel willen vergeten. Laten we 
hopen dat we in 2021 allemaal weer onze vrijheden terug 
zullen krijgen. Wij wensen u dan ook een zeer voorspoedig 
en gezond 2021 toe.

Hans Pluimes
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DOORLOOPFRAMES, ROOD-WIT  
GEBLOKTE AFZETTINGEN, KUNSTSTOF  
AFSCHERMING

Bij renovatie in binnensteden is dikwijls heel weinig 
openbare ruimte beschikbaar. Met deze doorloop-
frames is het mogelijk om het trottoir bereikbaar te 
houden en toch een hoge steiger op te stellen. Met 
de reflecterende geblokte afzettingen voorkom je aan-
rijdingen. Delen van een steiger waar voorbijgangers 
zich aan kunnen stoten zijn af te schermen met een 
drie-/viertal verschillende kunststof beschermingen.

VAN DE PLANK 
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Layher presenteert u een greep uit de vele onderdelen voor renovatie-toepassingen:

 
MUURCONSOLES
Voor het bouwen van steigers boven water,  
belendede percelen, wanneer alleen de bovenzijde 
(of dakoverkapping) van een bouwwerk in de steigers 
moet. Er is een zware versie (3500 kg) waar zelfs 20 
m hoge metselsteigers op te bouwen zijn, en een 
lichtere versie voor Blitz- of Allroundsteiger in 0,73 m 
breedte.

 
TIJDELIJKE DAKOVERSPANNINGEN
Om het uitvoeren van een renovatieproject waarbij 
complete daken vervangen worden en/of een heel 
gebouw gestript zonder weer- en windinvloeden. 
Met het XL-zeilregeldak kun je een heel project 
tijdelijk onder dak brengen. Overspanningen tot 42 m. 
Een alternatief is het cassettendak dat bestaat uit 
metalen golfplaten. 

 
ZEILKAPPEN/TUSSENKAP/
KRIMPFOLIEFRAME 
Diverse werkzaamheden aan een gevel mogen niet 
verstoord worden door een plotselinge regenbui of 
felle zonneschijn. Layher heeft diverse afschermsyste-
men om plaatselijk, of op de hele steiger een overkap-
ping aan te brengen.

SCHOORSTEENSTEIGER/
DAKLADDERCONSOLE
Al jaren lang een veel geleverde set. Vroeger was het 
geen probleem om wat pannen omhoog te schuiven 
en zo een klim- en stavoorziening op een dak te 
realiseren. Tegenwoordig wordt een rondom bevei-
ligde werkvloer vereist voor werkzaamheden op een 
dak, schoorsteenherstel, zonnepanelen aanbrengen of 
onderhoud aan dakkapellen, dakpannen of leien. Een-
voudig op een dak aan te brengen, werkend vanaf een 
(rol)steiger. Als het om eenvoudige en snel uit te voe-
ren werkzaamheden gaat aan serie woningen (bijv. 
loodslabben vervangen), is de schoorsteensteiger ook 
volledig samen te stellen en met een (autolaad)kraan 
om te zetten van schoorsteen naar schoorsteen.

             

 
INKLIMBEVEILIGING
Als aannemer ben je verplicht je werken (bouwwerf)  
zodanig af te zetten dat ongewenste toegang redelij-
kerwijs onmogelijk is. Denk hierbij aan spelende kin-
deren, inbrekers, beschonken mensen enz. Die onge-
wenste toegang geldt ook voor een steiger op straat 
want op een trottoir in een stad is dat de bouwwerf. 
Echter, niet overal is er de ruimte om bouwhekken of 
schuttingen te zetten (of het mag lokaal niet van de 
gemeente). Daarom deze voorzieningen, om onge-
wenst beklimmen van steigers te voorkomen. 
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PROTECTSYSTEEM OM ASBESTSANERING  
STOFVRIJ EN GELUIDSARM AF TE SCHERMEN
Het Protectsysteem is een cassettebeplating van 
metalen platen. Rondom voorzien van een flexibele 
rubberen rand (veter) zodat een bijna 100% lucht-
dichtheid gecreëerd wordt. Eenvoudig aan te brengen 
aan een Allround- of Blitzsteiger met de speciale 
ophanghaken. Wind en stormvast.
Door de luchtdichtheid is er een lichte onderdruk 
aan te brengen zodat geen enkele uitstroom van 
stof mogelijk is. Dit bij een asbestsanering of bij het 
verwijdering van giftige verfstof. De metalen wand-
cassetteplaten zijn goed te reinigen na afloop van het 
project. De wandcassettes zijn ook leverbaar voorzien 
van geluidsisolatie die tot 26 decibel aan geluid 
wegneemt.

DAKRANDBEVEILIGING
Tijdens herstel van dakbedekking op platte daken mag 
er nooit het risico zijn dat iemand naar beneden valt. 
Met dit leuningsysteem zet je een dak rondom geheel 
of gedeeltelijk af en is er geen valgevaar. Daar waar 
gewerkt moet worden is het leuningsysteem plaatse-
lijk omhoog te klappen.

 
ZWARE ONDERSTEUNINGSKOLOMMEN 
EN TORENS
Tijdens herstel van funderingen, kolommen en bij 
verbouwingen van kelders en winkelruimtes onder 
een gebouw, moeten soms tonnen aan gewicht 
tijdelijk opgevangen worden. Met de 4-koloms onder-
steuningstoren zijn gewichten tot zelfs 80 ton op te 
vangen. Lagere gewichten kunnen met boksteigers/
ondersteuningssteigers bestaande uit 4 staanders of 
een enkele kolom opgevangen worden.

 
ZWARE TRAPPEN EN VOETGANGERS- 
BRUGGEN
Bij grote renovatieprojecten aan publieke voorzie-
ningen (stations, sportcomplexen) gaat het gebruik 
gewoon door. Om voetgangerstromen om te kunnen 
leiden moet je zware trappen (500 kg/m2) en indien 
noodzakelijk, zware voetgangersbruggen opstellen. 
Layher heeft diverse voorzieningen in het programma 
die de belasting van grote mensenmassa’s veilig 
kunnen dragen.

 
ISOLATIE-ANKER
We proberen onze gebouwen toekomstbestendig te 
maken en zo min mogelijk te verstoken om te verwar-
men. Isoleren van oude gebouwen kan dikwijls alleen 
van buitenaf door een isolatielaag tot wel 30 cm dikte 
op de gevel aan te brengen. Het isolatie-anker biedt 
de mogelijkheid om een stabiele steigerverankering 
aan te brengen die de 30 cm dikke isolatie overbrugd.

SPIEKOP-RIBBENHOUDER, OF ”JANTJE”
Ook een manier om een steiger volledig af te scher-
men is door rondom houten (schutting)beplating 
aan te brengen. Deze spiekop is geschikt om houten 
ribben in te steken waarop eenvoudig planken of 
beplating geschroefd kan worden. De werkplek onder 
de steiger is dan aan het zicht onttrokken en voorkomt 
diefstal van uw dure machines/handgereedschappen 
op een onbewaakt moment.

ROLSTEIGER-UITBOUWCONSOLE
Hebt u een Layher rolsteiger (https://www.layherrol-
steigers.com) dan is de uitbouw-/uitwijkconsole een 
geschikt hulpmiddel voor onderhoud aan dakkapellen. 
Hiermee realiseer je een veilige werkplek op een 
schuin dak voor het nieuw bouwen van een dakkapel, 
onderhoud en renovatie.
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Voor dit interview gaan we naar het hoofdkantoor 
van Monument Stability Contractor te Ingelmunster 
(België). Robin Deketelaere (RD): “Monument Sta-
bility Contractor heeft een hoog ambitieniveau met 
betrekking tot het bouwen van steiger- en scho-
ringsconstructies bij de meest complexe projecten. 
Meer specifiek kan er op ons een beroep gedaan 
worden voor het monteren van gevelsteigers, trap-
pentorens, ondersteuningen, gevelschoringen en 
tijdelijke overkappingssystemen (zowel cassette- 
als zeildak). Steeds meer klanten zien de voordelen 
van werken in droge omstandigheden in. Daarnaast 
vereisen sommige projecten een inventieve op-
lossing gebruik makend van het brede gamma aan 
Layher-mogelijkheden”.

Het bedrijf is actief in België, Frankrijk en Nederland. Het 
centraal gelegen Ingelmunster is hiervoor een perfecte 
uitvalbasis. Met zijn eigen studiedienst en professionele 
uitvoeringsteams kan het bedrijf de opdrachten professio-
neel, snel en kwalitatief uitvoeren. 

RD: “Ieder project wordt met de nodige aandacht voor-
bereid. We zijn er immers van overtuigd dat een goede 
voorbereiding een must is om het project rendementsvol 

te doen slagen. Iedere steigerconstructie wordt op voor-
hand uitgewerkt op plan. Tegenwoordig wordt er zelfs al 
gewerkt met een scan van het gebouw dat in de steigers 
moet komen. De steiger wordt vervolgens rond het 3D- 
model opgebouwd. Zo worden de complexe punten in een 
vroeger stadium aangepakt. Het steigermodel wordt als 
input gebruikt om de stabiliteitsnota op te maken”. 

Internationaal werken
Monument Stability Contractor gaat geen enkele uitda-
ging uit de weg, getuige het huidige project – Kathedraal 
Notre-Dame te Ho Chi Minh-stad in Vietnam.  
RD: “We staan in voor het ontwerp en de studie, levering 
van de steigermaterialen en uitvoering van de steiger-
constructies ter plaatse. Naast de technische uitdaging 
hebben we hier ook te maken met de grote fysieke (en 
culturele) afstand tussen België en Vietnam. Tot op heden 
werd er reeds 265 ton aan Layhermateriaal in Vietnam 
geleverd. Het succes is het resultaat van een doorgedre-
ven samenwerking tussen onze studie- en uitvoerings-
teams en Layher Benelux”. De firma situeert zich binnen 
Group Monument, gekend voor zijn talrijke restauratie en 
renovatieprojecten. Monument Stability Contractor heeft 
reeds veel ervaring opgebouwd om dergelijke complexe 
projecten van de nodige steigers te voorzien. 

INTERVIEW

RD: “De ruime ervaring welke binnen het bedrijf aanwezig 
is en de flexibiliteit van de medewerkers en organisatie 
zijn voor de sectoren waarin Monument Stability Con-
tractor opereert van belang. Men opereert zowel in de 
openbare sector alsmede in de professionele en private 
sector”. 

RD: “Een groep van 50-tal medewerkers staat dage-
lijks klaar om de klant van een veilige werkomgeving 
te voorzien en dit op een veilige, verantwoorde manier. 
Monument Stability Contractor heeft een duidelijk veilig-
heids- en kwaliteitsbeleid uitgebouwd. Dit beleid en de 
opvolging ervan is vastgelegd in een VCA-certificaat en 
een ISO 9001-certificaat”.

Veiligheid is een hoog goed
Monument Stability Contractor is als eerste steigerbou-
wer uitsluitend actief in de bouwsector toegetreden tot 
het bestuur van de VSBB (Vereniging van Stellingbouw 
Bedrijven België). Voor de firma was dit een belangrijke 
stap in het verder professionaliseren van de werking.  
RD: “Op die manier leggen we de lat voor onszelf terug 
wat hoger. Zowel op het vlak van veiligheid als kwaliteit 
willen we ons de komende jaren in de bouwsector profile-

ren als de ideale partner. Om kwaliteit te kunnen leveren 
hebben we reeds jaren terug beslist om uitsluitend met 
Layher-materiaal te werken. Dit blijft voor mij een flexibel 
systeem met de hoogste kwaliteit. Verder zorgt een vlotte 
service voor een aangename samenwerking”. 

Met meer dan 20 jaar ervaring en honderden succesvolle 
realisaties is Monument Stability Contractor de perfecte 
partner.

www.monument-stabilitycontractor.be

WE LEGGEN DE LAT GRAAG
HOOG VOOR ONSZELF 

ROBIN DEKETELAERE 
DIRECTEUR-BESTUURDER BIJ MONUMENT STABILITY CONTRACTOR NV
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‘‘265 ton aan  
Layher materiaal  
richting Vietnam’’
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GROTE KERK VAN ZWOLLE
De Grote kerk van Zwolle wordt de komende twee 
jaar gerestaureerd. De Layher Allroundsteiger is 
geplaatst door KPS steigerbouw.

Op de volgende pagina’s ziet u diverse restauratieprojecten. 
Naast woningbouw ook een selectie van historische gebouwen waarbij Allround- 
en Blitzsteigersystemen breed zijn ingezet. 
Bij veel renovatiewerkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van Blitzsteiger-
constructies. Vaak in combinatie met afschermsystemen.

Renovatieproject, Stellendam

Renovatiewoningen, Oosterhout

RESTAURATIEWERK IN ACTIE

Centraal Station, Amsterdam
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Het steigerwerk is geplaatst door Steigerbouw Midden 
Nederland in opdracht van Anterius B.V., renovatie- en 
onderhoudsgroep uit Leiden.
Werk: Renovatie en schilderwerk van de gevel, dak en 
toren. De werkzaamheden die op de steiger uitgevoerd 
zullen gaan worden, zijn:
• onderhoud van kozijnen, ramen en deuren  
 (binnen en buiten)
• onderhoud aan de beglazing
• schilderwerk rondom, incl. de toren
• gevelreparatie
• houtrotherstel
• dakwerkzaamheden

De imposante Dom te UtrechtDe kerk in Fosses-la-VilleCentraal Station, Amsterdam De imposante Dom te UtrechtDe kerk in Fosses-la-VilleIn Nederland wordt ook nog regelmatig houten vloeren toegepast

Renovatiesteigers worden steeds vaker voorzien van stalen vlonders

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, BredaDe Dom, Utrecht

12

RENOVATIE VAN DE LUCASKERK TE ERMELO
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Voor de realisatie werkten Renotec, Layher Enginee-
ring Benelux en Layher verkoop buitendienst samen 
om het project Green Park haalbaar te maken. 

Project
Het project betreft de renovatie en isolatie van de gevels 
en vernieuwen van de balkons. In eerste instantie was het 
uitgangspunt om te starten op het platte dak. Echter, hier 
was het niet mogelijk om door te stempelen omdat er een 
kantoor actief was. Daarop stelden wij voor om te werk 
te gaan met het Allround-overbruggingssysteem. Met dit 
systeem kon het platte dak gevrijwaard blijven van belas-
tingen als gevolg van de gevelwerken. Hierop werden 11 
slagen gebouwd met variërende slaghoogte 2,0 tot 3,5 m. 
De stelling werd volledig bekleed met meshdoek en heeft 
een dik jaar dienst gedaan.

Allround bridging system (overbrugginssysteem)
Met dit systeem werd een overspanning van maar liefst 
25,3 m gerealiseerd. Daar uit de haalbaarheidsstudie 
bleek dat één spant niet voldoende sterk was om de gehe-
le gevelstelling - inclusief haar belastingen van ongeveer 
27 ton - te dragen, werden er vier spanten naast elkaar 
ontworpen. Layher engineering was ter plaatse voor 
montage op de grond, hijsen en demontage. 

Communicatie
Door een goede samenwerking tussen Layher Engineering 
en Renotec is dit project met succes afgerond. Vanaf 
de eerste lijn heeft er uitwisseling plaatsgevonden van 
schetsen, plannen, berekeningen, etc. om zo de klant mee 
het ontwerp te laten bepalen.

Wilbert Strijtveen 
Wilbert Strijtveen, getrouwd, heeft drie kinderen en één 
kleinkind (het tweede kleinkind op komst). Hij woont sinds 
vorig jaar in Raamsdonksveer en woonde daarvoor al zijn 
hele leven in Geertruidenberg. Zijn hobby’s zijn met één 
woord te vangen: “Bergen”. Hij houdt van skiën, wandelen, 
fietsen en met de auto rond toeren. Vooral in Italië en Oos-
tenrijk. Hier vindt hij alles: rust, inspanning en ontspanning.
“Vanuit de oliehandel heb ik gesolliciteerd bij Max van der 
Velden en Cor Wientjens (directeur Layher) en aangenomen 
voor de functie van verkoopmedewerker binnendienst. Dit 
heb ik 7 jaar met veel plezier gedaan en in 1996 kreeg ik de 
mogelijkheid om over te stappen naar de verkoop buiten-
dienst. Inmiddels heb ik een dienstverband van bijna 32 
jaar bij Layher! Een organisatie waarbij ik me thuis voel.”  
 
Wat hem aanspreekt bij Layher is het product, de hoge 
kwaliteit en steeds nieuwe ontwikkelingen en innovaties. 
Daarnaast is hij een vis in het “buitendienst”-water, geniet 
van het klantencontact, het hoge servicegehalte en de 
verschillende branches waarin wij actief zijn. Hij ziet zijn 
rol als buitendienstverkoper vooral in het advies richting 
de klant; eerlijke en goede voorlichting is het succes voor 
de toekomst. Niet alleen voor Layher maar zeker ook voor 
de klant.“Door de jaren heb ik mijn netwerk opgebouwd en 
ben blij met elke order, groot en klein.” Wilbert gaat steeds 
gretig te werk als uithangbord voor Layher. “Goed klan-
tencontact, bij veel klanten kind aan huis en dag en nacht 
beschikbaar”, zoals hij zelf zegt. Met recht een meerwaar-
de binnen Layher.“Ik hoop nog lang en in goede gezondheid 
mijn job te kunnen blijven uitoefenen voor Layher.”

Rob Degens
We vervolgen ons gesprek met Rob. Momenteel is Rob 
woonachtig te Mechelen, dicht bij onze vestiging te  
Kontich. Met een leeftijd van 61 jaar en een dienstverband 
van 20 jaar is hij in België niet alleen verkoper in de  
buitendienst maar is ook verantwoordelijk voor onze vesti-
ging te Kontich. “Ik ben na een dienstverband van 18 jaar 
als werfleider bij een van de grootste Belgische steiger- 
bouwers bij Layher in dienst gekomen. In 2000 hebben 
we onze eerste vestiging in België opgestart. Ik ben hier 
begonnen als filiaalhouder, logistieke medewerker en  
vorkheftruck chauffeur, etc. in het magazijn te Kessel.”  
 
Na een paar jaar is hij overgestapt naar de verkoop buiten-
dienst en met succes. Zeker iemand met zijn achtergrond 
in de steigerbouw voelt zich helemaal thuis in de branche.  
Voor Rob is het verkopen van een topproduct het mooiste 
wat er is. Niet alleen de kwaliteit van het Layherproduct 
maar ook de goedlopende en gezonde organisatie erachter 
maken het tot een leuke job. “Met mijn jarenlange ervaring 
in de steigerbouw en brede kennis van het product kan ik 
als technisch verkoopadviseur altijd de juiste oplossing voor 
de klant aanbieden. Vaak met minder materiaal dan andere 
aanbieders. Een van de meerwaardes van Layher.
Veel bezoeken en belletjes worden bij ons in de avond ge-
daan, overdag is de klant aan het werk.” Omdat hij vaak te 
maken heeft met zijn Nederlandse collega’s ziet hij wel de 
cultuurverschillen tussen beide landen. Ook is in België het 
aantal kleine werven aanzienlijk groter dan in Nederland.
Rob hoopt nog heel wat jaartjes een goede bijdrage te 
kunnen leveren aan het succes van Layher.

Layher Benelux kent veel medewerkers die al een lang dienstverband hebben. In onze verkoop buitendienst 
is dat niet anders. We zijn in gesprek met Wilbert (rechts) en Rob (links) die beiden in de buitendienst werk-
zaam zijn, met één wezenlijk verschil... Wilbert is actief in Nederland en Rob heeft België als werkgebied.

GREEN PARK FASE III BERCHEM

DUO interview met de buitendienst
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en bijscholen is altijd aan de orde bij ons. 
Wij hebben onze eigen vakopleiding voor metselen en 
voegen ontwikkeld. We leiden nieuwe medewerkers zelf 
op. We hebben hiervoor een opleidingshoek ingericht op 
onze locatie, waar medewerkers met jarenlange ervaring 
de nieuwe collega’s opleiden. Onze medewerkers die 
opleiden, hebben hun papieren tot leermeester behaald”. 

Je was onlangs bezig met een project in Vught met 
een XL-dak erboven. Zou je hier wat meer over 
kunnen vertellen?
“Vos groep vroeg ons mee te denken over het bouwen 
van een steiger rondom de villa. De opdrachtgever had 
de wens uitgesproken de werkzaamheden in de herfst en 
de winter uit te voeren, zodat hij in de zomer weer kan 
genieten van zijn tuin. Samen met Layher kwamen we tot 
het plan het gehele huis te overkappen, zodat de vakman-
nen te allen tijden kunnen werken. We hebben toen een 
kapconstructie van 825 m2 gerealiseerd. Dit was natuurlijk 
een prachtig project waar we met zijn allen trots op 
mogen zijn”.
 
Orly & Endevoets is door de tijd gegroeid tot een 
mooi bedrijf. Zijn er nog plannen om groter te wor-
den, eventuele overnames, andere disciplines?
“Orly & Endevoets is een gezond bedrijf, is altijd in 
beweging, kijkt naar mogelijkheden en pakt kansen waar 
mogelijk. Dus komt er een voor ons interessant bedrijf 
ter overname voorbij, overwegen we dit heel serieus. 
We groeien organisch en staan altijd open voor mooie 
kansen”. 

Verder zijn we ook altijd bezig met innovatie. Zo hebben 
we onlangs een nieuwe product Box of Blox ontwikkeld. 
Een product waarmee we op een slimme manier gevels 
verduurzamen. Hoe kunnen we slimmer verduurzamen, 
hoe kunnen we ons steentje bijdragen aan een duurzame-
re wereld, hoe houden we onze medewerkers vitaal etc, 
zijn vragen waarmee we dagelijks bezig zijn”. 

Zijn er speciale projecten waar je erg trots op bent?
“Natuurlijk! We zijn op de meeste projecten trots. In het 
bijzonder noemen we de BeKa-schoorsteen in Tilburg, 
waarvoor we de steigers hebben gebouwd en waarvan 
we het metsel- en voegwerk hersteld hebben. 
Ook op het steigerwerk, het metsel- en voegwerkherstel 

van de Maria van Jessekerk in Delft zijn we erg trots. 
Als Bossch bedrijf is het natuurlijk geweldig te kunnen 
zeggen, dat we tijdens de restauratie van de Sint Jan in 
’s-Hertogenbosch, gewerkt hebben aan het vervangen van 
het voegwerk”.
 

“In de Karrenstraat in ’s-Hertogenbosch hebben we een 
prachtige metamorfose gerealiseerd van een appartemen-
tencomplex. Hiervoor hebben we ook de steigers ge-
bouwd, de steigers voorzien van een regenkap, zodat onze 
vakmannen ook in de winter hun werkzaamheden konden 
uitvoeren. We hebben de steigers, vanwege de locatie 
(midden in het centrum van ’s Hertogenbosch), voorzien 
van een megagroot steigerdoek waarop we, op ludieke 
wijze laten weten dat we op zoek zijn naar uitvoerend 
personeel”. 

‘‘Natuurlijk mag in dit rijtje de steigerbouw en het 
plaatsen van de immense kap over de villa in Vught niet 
ontbreken. Prachtige projecten waar we trots op zijn’’. 

Hoe ervaar jij de samenwerking met Layher (bedrijf, 
vertegenwoordiger, ondersteuning, materiaal etc.)
“Onze samenwerking bestaat al ruim 25 jaar. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat we kunnen spreken van een hele 
fijne samenwerking. De samenwerking is altijd prettig 
geweest. Wilbert Strijtveen komt regelmatig langs om 
projecten door te spreken. We maken dankbaar gebruik 
van elkaars kennis en kunde. Echte samenwerkers zijn  
we dus”.
 
Zijn er in de toekomst nog zaken die wij als  
Layher kunnen toevoegen aan jullie succes?
“Wij zijn erg geholpen met een gebruiksvriendelijk  
ontwerpsysteem met diverse ontwerpmogelijkheden.  
Een systeem wat wij kunnen koppelen aan ons ERP  
-systeem, zodat we vanuit voorraadbeheer kunnen  
ontwerpen. Verder is het fijn als, bij voor ons belangrijke 
opdrachten, we net wat sneller offertes en gegevens 
mogen ontvangen.
 
Wat zou je nog willen toevoegen aan het interview?
‘‘Graag bedanken we jullie voor het vertrouwen en de 
prettige samenwerking in de afgelopen 25 jaar. Als het 
aan ons ligt, zetten we vol in op de volgende 25! Bedankt!

ORLY & ENDEVOETS IN BEELD
INTERVIEW BERRIE ENDEVOETS

“Orly & Endevoets” is sterk in het onderhoud, de 
renovatie en de restauratie van de buitenschil van 
vastgoed. Het bedrijf is gevestigd op het bedrijven-
terrein “Maasakker” in ’s Hertogenbosch aan de 
Rietwaard 32 met achterin een ruim magazijn voor 
opslag. Bij Orly & Endevoets staat innovatie hoog  
op de agenda. Innovatie als het gaat om gevel- 
systemen, maar ook als het gaat om processen.  
Ze hebben een scherp beeld bij de ideale manier 
van samenwerken. Met alle betrokken partijen 
vroegtijdig, tijdens het ontwerpen en voorbereiden 
van de opdracht, bij elkaar te zitten, om het resul-
taat zo scherp mogelijk te krijgen en het proces  
zo efficiënt mogelijk in te richten. 

Resultaat: zo min mogelijk faalkosten, realistische 
planning en goede afstemming van de diverse 
werkzaamheden van de diverse betrokken partijen. 
Kortom samenwerken en profiteren van de voor-
delen. Als een collectief. Dat is waar Orly & Ende-
voets voor staat.

Als je denkt aan renovatie en restauratie, denken wij aan 
Orly & Endevoets. We spreken met Berrie Endevoets die 
samen met Hans van Orsouw al bijna dertig jaar Orly & 
Endevoets leidt.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit in deze lastige 
tijden?
“Voor ons goed gelukkig. We hebben tot op heden 
gewoon door kunnen werken. Uiteraard met een aantal 
aanpassingen en natuurlijk volgens de RIVM-richtlijnen. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De werkvoorraad 
voor 2021 ziet er ook goed uit. Neemt niet weg dat de 
situatie rondom COVID-19 spannend blijft. Voor iedereen. 
Ook voor ons”.
  
Orly kent een hoop vakgebieden, hoe blijven je 
medewerkers op de hoogte van de nieuwste tech-
nieken, materialen? Doen jullie veel aan opleiding? 
Zo ja..
“We motiveren alle medewerkers zich te blijven ontwikke-
len. Zowel op technisch als theoretisch vlak. Dus opleiden 
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Wie aan Layher denkt, denkt aan steigers en aan 
kwaliteit. Niet iedereen denkt bij Layher gelijk aan 
ladders of trappen. Toch is Wilhelm Layher 75 jaar 
geleden juist met ladders begonnen.
 
En nog steeds worden deze ladders en trappen door 
Layher ontworpen en geproduceerd. En ook hier staat juist 
kwaliteit weer voorop. De producten zijn allemaal ontwik-
keld voor het dagelijkse gebruik door professionals. Voor 
deze gebruikers zijn voornamelijk stabiliteit en levensduur 
van belang. Niets is zo vervelend als een wiebelende of 
defecte ladder, waardoor je een klus moet afbreken.
Het Layherassortiment bestaat uit 28 varianten in alumini-
um, hout of combinatie hout/aluminium en omvat:

}  ENKELE LADDERS / TRAPPEN
}  DUBBELE LADDERS / TRAPPEN
}  VOUWLADDERS
}  OPSTEEK- / SCHUIFLADDERS
}  BORDES- / PLATFORMTRAPPEN
}  REFORMLADDERS
}  OPSTAPJES
}  SCHRAGEN
}  DAKLADDERS

Uiteindelijk is dat allemaal prachtig op papier, maar de 
beste manier om je te overtuigen is gewoon met zo’n  
Layherladder aan de slag te gaan. Voor uitgebreide  
informatie over de Layher ladders en trappen bezoek:
www.layherladders.com

Met een paar eenvoudige filters is de juiste ladder voor 
een klus zo gevonden en kunnen direct worden besteld. 
Hiervoor kunt u ook gebruik maken van uw MijnLayherac-
count.
 

LAYHER Ladders en trappen staan voor:
}  75 jaar Duitse topkwaliteit
}  Gegarandeerde lange levensduur
}  Betaalbaar voor de professional en particulier
}  Uitzonderlijk stabiel

 
Regelgeving
Uiteraard zijn de Layherladders en trappen ontwikkeld om 
aan de gestelde eisen van de Europese norm EN 131 te 
voldoen. De Nederlandse markt wijkt af van deze norm 
met de eisen in het “Warenwetbesluit draagbaar klim-
materieel” en de NEN 2484. Ook aan deze eisen voldoen 
nagenoeg alle Layherladders en trappen.

Voor Layher is het afgelopen jaar niet zoals elk ander jaar. En dat komt niet alleen door de huidige corona- 
situatie. Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan van Layher GmbH, iets waar we heel blij en trots op zijn. 
Mede dankzij alle klanten en relaties, die dagelijks vertrouwen in ons bedrijf stellen. In sommige gevallen 
zelfs al drie generaties lang. 

Alle medewerkers van Layher willen daarom hun dank uitspreken voor dit vertrouwen en samenwerking. Waarbij één 
ding duidelijk is: “Samen hebben we veel bereikt”. Gedurende deze 75 jaar is het succes van onze klanten steeds ons 
doel en daarom willen we doorgaan met het creëren van meer mogelijkheden en kansen. Met de uitwisseling van kennis, 
ervaringen en het inmiddels zo verlangde persoonlijk contact. 

LAYHERS 75STE VERJAARDAG

1945  WILHELM LAYHER STICHT LAYHER GMBH IN GÜGLINGEN-EIBENSBACH    
  Ladders en laddersteigers van hout behoorden tot de eerste producten die werden geproduceerd.

1951  DE ONTWIKKELING VAN HET DUITSE VERKOOPNETWERK BEGINT
1957 DE NIEUWE MATERIALEN STAAL EN ALUMINIUM BREIDEN DE PRODUCTIE UIT
1965  DE BLITZ STEIGER-REVOLUTIE VAN DE GEVELSTEIGER
1970  INTERNATIONALISERING BEGINT
1974  DE ALLROUND STEIGER: DE BAANBREKENDE UITVINDING
1978  TRAPPENTORENS: SNEL EN VEILIG OMHOOG
1984  WEERBESCHERMINGSDAKEN VOOR HEEL HET JAAR DOORWERKEN
1985  TRAPPEN, PODIA EN TRIBUNES WERELDWIJD
1998  HET PROTECTSYSTEEM IS DE OPLOSSING VOOR DAK- EN WANDBESCHERMING
2010 DE TG60 ONDERSTEUNINGSTOREN - DE INNOVATIE IN DE BOUW
2013  LAYHER LIGHTWEIGHT: HET NIEUWE STERKTESTAAL
2016  ALLROUND MULTI-INZETBARE VOETGANGERSBRUG
2019  DE NIEUWE LW STALEN VLONDER: EEN GOED PRODUCT WORDT NOG BETER

LAYHER LADDERS EN TRAPPEN 
STAAN OP KWALITEIT



MEER TE DOEN 
ENGINEERING SEMINAR
Dit jaar is door corona het Engineering seminar niet door gegaan.
Hopelijk kan het volgend jaar wel doorgang vinden. We hebben dit nu op de planning voor 24 maart 2021. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze receptie via info@layher.nl.

TRAININGEN
Ondanks de coronamaatregelen hebben we toch nog behoorlijk wat trainingen door kunnen laten gaan.
Bent u geïnteresseerd in het programma van 2021? Zie https://www.layher.nl/nl-NL/training

MEER ONLINE 
 
Layher steigerssystemen:   www.layher.nl/BE
Layher rolsteigers:   www.layherrolsteigers.com
Layher ladders en trappen:  www.layherladders.com

MEER NIEUWS
2021: Layher Benelux 50 jaar

AGENDA

VAKBEURS RENOVATIE 
18-19-20 mei 2021 in de Brabanthallen, s’Hertogenbosch.
RENOVATIE is een vakbeurs voor zakelijk betrokkenen bij (een) renovatie. Hét platform voor kennisdelen en zakendoen 
rondom het snel, efficiënt en omgevingsvriendelijk verbeteren van woningen en utiliteitsgebouwen. RENOVATIE vindt 
gelijktijdig in de Brabanthallen plaats met MONUMENT, de vakbeurs over beheer en onderhoud van monumentaal  
vastgoed.  
 
RENOVATIE en MONUMENT zijn gratis voor iedereen die zich tijdig voorregistreert.  
De bezoekersregistratie gaat open medio maart 2021.

VAKANTIEPERIODE

KERST- EN NIEUWJAARSSLUITING:
  
- Raamsdonksveer, Nederland van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021 
- Meppel, Nederland van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021  
- Kontich, België van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021  

Voor leveringen en bestellingen zijn we vanaf 4 januari 2021 weer bereikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen en vooral een gezond en voorspoedig 2021!

Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18 mail@layher.nl
4941 VL Raamsdonksveer, NL www.layher.nl

Layher n.v. 015/31.03.39
Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.


