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Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Cor Wientjens in 
1971 Layher Nederland heeft opgericht in Montfoort 
als één van de eerste buitenlandse vestigingen van 
Layher GmbH. In die 50 jaar is veel gebeurd maar 
twee dingen hebben altijd centraal gestaan:
innovatie en een nauwe samenwerking tussen onze 
klanten en Layher.

Veel van de innovaties in de steigerbouw zijn door Layher 
geïntroduceerd. Dit betreft grote veranderingen zoals de 
introductie van de Blitzgevelsteiger en de Allroundsys-
teemsteiger, maar ook kleinere oplossingen zoals het 
valkopsysteem voor betonondersteuningen. Niet alleen 
in het verleden heeft Layher voor innovatie gezorgd maar 
ook nu en in de toekomst blijft Layher zoeken naar nieuwe 
oplossingen zodat u beter, sneller en veiliger kunt bouwen. 
In deze Meerwaarde speciaal aandacht voor onze innova-
ties door de jaren heen.

Nu we door versoepelingen langzaam weer ons “oude 
leven” op kunnen pakken, hebben we in de wereld te 
maken met een ongekend hoge vraag naar grondstoffen 
en bijbehorende prijsverhogingen. Of het nu gaat om hout, 
staal of computerchips, er lijkt overal een tekort aan te 
zijn. Ook bij Layher is het een uitdaging voldoende grond-
stoffen in te kunnen kopen en op tijd geleverd te krijgen. 
Zeker nu we voor het najaar een toename in de vraag naar 
steigermateriaal verwachten, is het voor ons de hoogste 
prioriteit om toelevering van materialen zeker te stellen. 
Wij hopen dat onze inspanningen het gewenste resultaat 
zullen opleveren.

Ik wens iedereen goede zaken voor de tweede helft van 
2021 en in het bijzonder onze Eventklanten. Het zou mooi 
zijn als we snel weer allemaal naar concerten, festivals en 
op vakantie kunnen gaan.

Hans Pluimes
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     LAYHER 50 JAAR  
     KOPLOPER IN INNOVATIE

Layher is al 75 jaar innovator op de steigermarkt. De systemen Allround en Blitz waren op  
zich al uitvindingen, die inmiddels veel zijn gekopieerd maar door niemand geëvenaard.  
In de loop van de jaren zijn daar heel veel praktische en veilige accessoires, hulpmiddelen, andere 
systemen en speciale toepassingen aan toegevoegd. Nieuw bedachte producten van onszelf, maar  
ook vaak op aangeven of naar wens en idee van onze klanten. Innovatief zijn is immers ook altijd  
goed luisteren en in de praktijk kijken, wat gebruikers willen. 

JAAR INNOVATIE

1971 16 juni oprichting Layher Nederland door Cor Wientjens
1972 Blitz verkrijgbaar in Nederland
1972 Blitz in 2,80 m verdiepingshoogte
1974 Allround geïntroduceerd
1978 Ontwikkeling van trappentorens en bordestrappen
1979 Introductie Allround in de (petrochemische) industrie 
1984 Ontwikkeling van het stalen cassettedak
1985 Introductie van eventsystemen, podia en tribunes
1986 Introductie stalen buisvlonders
1991 Eerste Open Dag voor de steigerbouw in Raamsdonksveer
1992 Ondersteunen met Allround in de nieuwbouw
1993 Introductie safety bar
1994 STEIGERKAP ZIET LEVENSLICHT 
  Bekroond met de Innovatieprijs van 1994. 
  Inmiddels echt een klassieker. De steigerkap die  
  op Allround- en Blitzsteigers kan worden toegepast.  
  Verstelbaar in afwaterrichting en verschuifbaar. 
1995 Blitz in buisoplegging
1996 Uitschuifbare hulpkorteling op de markt gebracht
1997 Allround Ring 54 geïntroduceerd
1997 Zelfsluitend veiligheidspoortje geïntroduceerd
1997 Kopspindel voor ondersteuningen toegevoegd
1998 Introductie van het protectsysteem
1998 Introductie aluminium universele console voor werkbruggen
1998 Introductie van het zeilregeldak
1998 Introductie moduultrappen
1999 Introductie modulaire trap met 2 losse bomen en losse treden om tegemoet te komen
  aan de maximale tilgewichten
1999 Introductie dakladderconsolesysteem
1999 Introductie zeilregeldak, lichtgewicht aluminium, manueel te bouwen zonder hulp van een kraan
1999 Introductie hoekvlonders
2000 Allround K2000 geïntroduceerd, verbeterde Allround, nog sterker
2001 Publieksvriendelijke trappen toegevoegd
2001 Introductie krimpfoliekap
2001 Introductie ruwbouwtrap
2001 Introductie losse rozetkoppeling voor nog meer flexibiliteit
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2011 Zeilregeldak XL komt op de markt
2011 Zware muurconsoles geïntroduceerd
2011 Introductie Blitzframe met traliewerk
2011 Introductie isolatie-anker
2012 Introductie rubberen slof
2012 Introductie zwenkbaar hijswiel
2012 AutoCAD 3D-bibliotheek komt beschikbaar
2013 ALLROUND LW OP DE BAUMA GEÏNTRODUCEERD
  Dé innovatie van 2013, gewichtsreductie van steigermateriaal door het toepassen van hogesterktestaal.  
  Door rigoureus te kiezen voor een nieuwe generatie van Allroundmaterialen uit hogesterktestaal zijn de   
  volgende voordelen behaald:

  • Lichtere onderdelen.
  • Sneller bouwen door lagere belasting van de steigerbouwers. 
  • Lagere transportkosten.
  • Sneller en makkelijker liggers en leuningen plaatsen door geïntegreerd Autolocksysteem.
  • Geïntegreerde staanderpen.
  • Verbeterde ergonomie.

2013 Introductie versterkte LW-ligger
2014 Trapgatconsole op de markt
2015 Introductie spiekop op houten plaatje “Gerritje”
2015 Introductie Grondanker 
2016 ALLROUND FW GEÏNTRODUCEERD 
  Voor beperktere overspanningen is het modulaire FW-systeem  
  geïntroduceerd dat ook manueel kan worden gebouwd.
2016 Introductie spiekop-ribbenhouder “Jantje”
2016 Dak- en wanddagen Raamsdonksveer
2016 LayPLAN CAD geïntroduceerd
2017 Digitaal platform online
2018 LayPLAN VR beschikbaar
2019 INTRODUCTIE FLEXBEAM ALUMINIUM DRAGER 
  Speciaal voor het realiseren van grote steigervloeren, hangende  
  dekken, uitkragende steigerconstructies is het stijve aluminium  
  Flexbeamsysteem ontwikkeld.
2020 Rolsteigerwebshop online
2020 Introductie Allround met geïntegreerd AGS-leuningsysteem
2020 Introductie klapslagboompje vlonderluik
2020 Introductie LayPLAN CAD SCIA/RSTAB export
2021 Introductie Layher-Revitbibliotheek
2021 Introductie horizontaal vooruitlopende leuning

2002 INTRODUCTIE VALKOP-ONDERSTEUNINGSSYSTEEM OP DE MARKT TIJDENS DE FLORIADE 
  Steigers en ondersteuningen werden vaak van verschillende systemen gebouwd terwijl het ook met één   
  systeem kan. Dat levert besparing op op materiaaltransport, arbeid en tijd. Met de valkopondersteuning 
              kunnen natte kisten en prefabplaten worden ondersteund; waarbij gebruik wordt gemaakt van de standaard
              Allroundonderdelen. Na het schrikken kan het materiaal naar de volgende locatie worden verplaatst. 
2002 Layher zichtbaar op internet
2002 Tribune Feyenoord
2003 Infobulletin is geboren, voorloper Meerwaarde
2003 Blitz aluminium beschikbaar
2004 Start met cursussen Allround en Blitz in huis
2004 Eerste kunststof Fipro vloer Duitsland
2004 Introductie Topic aluminium ladders
2005 Introductie montageleuning
2005 Introductie van de tussenkap
2005 Introductie Allround in aluminium
2005 Introductie dakrandbeveiliging
2006 Introductie van het lichtgewicht cassettedak
2006 Introductie anti-inklimstaander
2007 Introductie van het Starframe
2007 Introductie nieuwe stalen kantplank
2007 Introductie stalen steigerplank
2008 INTRODUCTIE VEILIGE OPBOUWROLSTEIGERS P2 
  Rolsteigers bestaande uit lichte aluminium onderdelen kunnen  
  eenvoudig in elkaar worden gezet, maar dit gebeurde zelden op een  
  veilige manier. Layher heeft al in 2008 een veilige rolsteigeropbouw-
  methode geïntroduceerd, waarbij je tijdens montage en demontage
  altijd achter een leuning staat. Het heeft tot 2018 geduurd voordat
  vanuit de branche een veilige (de)montage als voorschrift werd
  overgenomen en dat de Inspectie hierop zou controleren.
2008 Introductie oranje kunststof beschermingskappen
2008 Eerste versie LayPLAN
2008 AutoCAD 2D-bibliotheek beschikbaar
      
      2009 EXCENTRISCH ANKER KOMT OP DE MARKT 
       Verankering van steigers laat bij het metselen open plekken in  
       het metselwerk achter. Achteraf inboeten levert veel extra werk op  
       en laat vaak ook kleurverschillen in de voeg zien. De innovatieve
       oplossing voor dit probleem is het door Layher gepatenteerde 
       excentrisch anker, waarmee de verankering van de steiger keurig 
       in de lintvoeg komt te liggen, daardoor kan er sneller worden 
       gemetseld, en is inboeten van stenen achteraf niet meer nodig.

2009 Duitsland automatiseert de stalen vlonderproductie
2009 TG60-ondersteuningstoren geïntroduceerd
2009 Duitse aluminiumfabriek in gebruik genomen
2010 BRUGSYSTEMEN, VOETGANGERSBRUG GEÏNTRODUCEERD 
  Voor het maken van overspanningen worden traditioneel tralieliggers  
  gebruikt. Voor tijdelijke spantsystemen heeft Layher in de loop der  
  jaren de overspanningsmogelijkheden flink uitgebreid:  
  De voetgangersbrug is een spantsysteem dat ook geschikt is voor 
  het realiseren van publiekstoegankelijke en publieksvriendelijke bruggen  
  tot meer dan 20 meter overspanning.
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Kortom, Layher, het systeem voor steigers,  

veel gekopieerd maar nooit geëvenaard!
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De eerste locatie Lissenveld 13 in Raamsdonksveer

Layher (Benelux) is opgericht in 1971 door wijlen 
de heer Cor Wientjens als dochteronderneming van 
ons Duitse moederbedrijf Layher GmbH. De heer 
Wientjens was tot dan toe al actief in de bouw met 
onder andere de verkoop van ondersteuningsmate-
riaal (Outinord).

De officiële oprichtingsdatum was 16 juni 1971 en de eer-
ste verkoopactiviteiten vonden plaats vanuit de vestiging 
aan de Aardvletterweg in Montfoort. Het was een oude 
garage waar een verdieping inpandig op gebouwd werd, 
voor de kantooractiviteiten. De opslag van steigerma-
teriaal was op de begane grond. Door de week werd de 
verkoop gedaan en op zaterdag ging de heer Wientjens 
samen met zijn magazijnman Hans Vendrig de verkochte 
steigers naar de klanten brengen. Lange dagen werden 
er gemaakt in de eerste jaren. Een grote hond zorgde in 
die tijd voor de beveiliging van het terrein. De omzet in 
het eerste jaar van het bestaan van Layher Benelux was 
ongeveer 150.000 gulden = 68.000 euro. Als pionier heeft 
hij er mede voor gezorgd dat de Allroundsysteemsteiger in 
de industrie en bouw werd toegepast. In 1980 verhuisde 
het bedrijf vanwege ruimtegebrek en ongunstige locatie 
naar industrieterrein Dombosch, Lissenveld 13 te Raams-
donksveer. De keuze voor Raamsdonksveer was een 
strategische keuze:

Opening Lissenveld 18 met Cor Wientjens (links) en mevrouw 
Ruth Langer (2e van rechts)

een gunstige ligging voor Nederland alsook voor België
en goed bereikbaar via snelwegen. Maar ook op Lissen-
veld nummer 13 werd na verloop van tijd het opslagterrein 
te klein. Toen aan de overzijde industriegrond te koop 
kwam werden plannen gemaakt voor nieuwbouw.
In 1989 was het zover. Het nieuwe pand aan de overkant 
werd betrokken waardoor ook de opslagcapaciteit voor 
steigermateriaal binnen en buiten flink werd uitgebreid 
(voorraad en snelheid van leveren is voor Layher altijd 
van groot belang geweest). En dat op praktisch dezelfde 
locatie (Lissenveld 18). De heer Wientjens stond mede 
aan wieg van de huidige V.S.B. (Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven).

Sinds 1971 heeft Layher zich bewezen als een betrouwbare 
partner in verkoop, innovatie, technische ondersteuning, 
hoog voorraadniveau alsmede in bewezen kwaliteit van de 
Layher steigers- en aanverwante systemen, rolsteigers, lad-
ders en trappen. De nooit aflatende inzet van de medewer-
kers was en is medeverantwoordelijk voor het succes en de 
continuïteit van Layher Benelux. De heer Wientjens nam in 
1993 met pijn in het hart afscheid van het bedrijf vanwege 
gezondheidsproblemen. Van één medewerker vanaf 1971 
uitgegroeid tot een bedrijf met 32 werknemers in 1993 
en vele klanten over de gehele Benelux. Hij werd na een 
groots afscheid opgevolgd door de heer Ad Suijkerbuijk.

Met Ad Suijkerbuijk ging Layher Benelux een nieuwe pe-
riode in. Met een volledig nieuw managementteam werd 
er verder gebouwd aan het vergroten van de omzet en het 
marktaandeel. Er werden regelmatig trips naar de fabriek 
gepland met klanten. In 1996 werd succesvol het 25-jarig 
bestaan van Layher gevierd met een groot feest. Hierbij 
waren ongeveer 600 mensen aanwezig. In 1999 werd 
besloten om een locatie in België te openen om zo ook in 
België en Luxemburg dichter bij de klanten te zijn. Na veel 
zoekwerk kwam de eerste locatie in Kessel in beeld als 
tijdelijke oplossing. Hier werd een opslagterrein gehuurd 
waar een tweetal kantoorunits op werden geplaatst.  
De omzet zowel in Nederland als in België ontwikkelde 
zich zeer positief.  Ad Suijkerbuijk ging in 2011 met pensi-
oen en werd opgevolgd door René Lijzenga. Geen onbe-
kende in de branche. Pas in 2014 (over tijdelijk gesproken) 
viel het besluit om de Belgische locatie te verhuizen naar 
een nieuwe locatie in Kontich. 

Grond werd gekocht en de bouw gestart.  
In augustus kon het pand in gebruik worden genomen.  
Een feestelijke opening/open dag werd georganiseerd 
op 29 oktober 2015. Dit in aanwezigheid van de directie 
van Layher Duitsland bestaande uit mevrouw Carolin 
Langer en de heer Georg Layher.
 
In december 2015 was Hans Pluimes als directeur 
begonnen en maakte hij de start voor de verbouwing en 
uitbreiding aan het Lissenveld te Raamsdonksveer. Het 
gehele kantoor en het buitenterrein gingen op de schop. 
Na 28 jaar werd alles vernieuwd: zowel het gebouw, het 
buitenterrein als de belijning en de logistiek. Ook werd er 
een flink stuk grond aangekocht van de buren. Hierdoor 
kon de voorraad verder worden verhoogd om nog meer 
leverzekerheid te bieden voor de klanten. In oktober 2017 
was de officiële opening in de aanwezigheid de directie 
van Layher GmbH. Tegelijkertijd met de tweejaarlijkse 
Layher Internationale General Managers meeting die in de 
nieuwe showroom werd gehouden.
De meest recente uitbreiding van Layher Benelux was de 
locatie te Meppel. Een pand werd snel gevonden en ge-
transformeerd naar de Layherhuisstijl. Vanaf maart 2019 
is er voortaan dichterbij een snellere levering en service 
voor het noorden van Nederland.

In 2020 bestaat het Duitse moederbedrijf Layher GmbH 
75 jaar. Mede door Covid-19 was het niet mogelijk om dit 
uitgebreid te vieren. Ook de op stapel staande bouw van 
een nieuwe fabriek liep hiermee vertraging op.

Dit jaar, op 16 juni 2021, vierde Layher Benelux het 
50-jarig bestaan. We danken al onze Beneluxklanten voor 
het vertrouwen al die jaren en hopen iedereen nog lang te 
bedienen met hoogwaardige producten, grote voorraad, 
snelle service en gedegen ondersteuning en advies.

HOE 
HET 
ALLEMAAL 
BEGON

Ad Suijkerbuijk, de tweede directeur

Het slaan van de eerste paal  
op de locatie Lissenveld 18,
van waaruit we nog  
steeds werken. 
 
 

De showroom midden jaren 90

Logo’s uit vervlogen tijden, het blauw is altijd gebleven

Global general managers op bezoek ter ere van heropening 2017 Hans Pluimes spreekt tijdens de zonovergoten jubileum-BBQ 
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We staan in Station Almere-Centrum dat werd 
geopend in 1987. “Na 24 jaar is dit station toe aan 
een grondige renovatie”, aldus Leon Mulder van 
Dutch Steigers. In opdracht van ProRail wordt de 
renovatie uitgevoerd door Straal - en Schildersbe-
drijf WEST B.V. uit Zwijndrecht. Dutch Steigers is 
de onderaannemer voor al het steigerwerk.

De gehele overkapping moet aan binnen- en buitenzijde 
worden geschuurd en opnieuw geschilderd. De beplating 
en dakkoepels aan de buitenzijde worden vervangen door 
transparante zonnepanelen. Aan de binnenzijde van het 
station is een vlakke vloer nodig met een vrije overspan-
ning van 7.0 meter om deze werkzaamheden uit te voeren. 
Dit wordt gerealiseerd met Blitzvloeren die zijn opgelegd 
in het nieuwe Flexbeamsysteem van Layher. Door het 
gebruik van het Allround Flexbeamsysteem is het eenvou-
dig een volledig vlakke vloer te creëren. De Flexbeams zijn 
lichte en eenvoudig en snel te monteren. De Blitzvloeren 
met U-oplegging liggen er ook snel in. 

“Het grote voordeel voor ons van het gebruik van dit Flex-
beamsysteem is de 25% tijdwinst ten opzichte van een 
vloer met tralieliggers. En hierop moet vaak nog een extra 
slag worden gebouwd om een vlakke vloer te krijgen” ver-
telt Leon van Dutch Steigers. Het andere voordeel is dat 
men geen nieuw materiaal hoeft aan te schaffen: buiten 
de Flexbeams kan alles met de standaard Layhermateria-
len worden gebouwd. Het gehele project is in segmenten 
opgedeeld.

Leon Mulder: “In één weekend moet het geheel worden 
op- of omgebouwd. Hierbij zijn zo’n 100 steigerbouwers 
betrokken verdeeld over 4 aan één gesloten shiften. 
Treinverkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden van 
de werkzaamheden. Dit ombouwen gebeurt 4 keer (3 maal 
verzetten en de laatste keer komt ook de volledig afvoer 
van het materiaal erbij). De gehele klus neemt een klein 
jaar in beslag, namelijk 36 weken”.

Verder is ook aan de buitenzijde van het station een stei-
ger geplaatst op het Layher-brugsysteem (zie foto). Deze 
heeft een flinke overspanning om doorgaande wegen/bus-
banen volledig bruikbaar te houden. Mede door het grote 
te realiseren draagvermogen met het Layher-brugsysteem 
heeft men een optimale oplossing. Een fraai staaltje werk!

www.dutchsteigers.nl

TIJDWINST  
MET HET  
ALLROUND  
FLEXBEAM- 
SYSTEEM

INTERVIEW
Op woensdagmiddag 16 juni hebben we 
op onze locatie in Raamsdonksveer met 
alle medewerkers van een feestelijke 
BBQ genoten! 

Ben
elu

x

Leon Mulder van Dutch Steigers



 

Gesprekpartner is Bennie de Witte. Het bedrijf B&E 
bestaat uit: B&E Reiniging, B&E Ongedierte en B&E 
Gevelonderhoud met als motto: “B&E reinigt,  
onderhoudt en bestrijdt!”

Als een van onze nieuwste klanten willen we graag weten 
waarom de keuze op Layher is gevallen voor de aanschaf 
van steigermateriaal. Bennie vertelt dat ze een jaar of drie 
geleden op de markt hebben gekeken naar leveranciers 
voor steigermateriaal. Voor hun werkzaamheden werden 
steeds vaker steigers ingehuurd. “Er komt een dag dat het 
hebben van eigen materiaal ons flexibeler en slagvaar-
diger maakt. Het is ook een investering in de toekomst,” 
aldus Bennie. Na een gesprek met de buitendienstme-
dewerker van Layher, wat al een goed gevoel gaf, heeft 
B&E aansluitend een bezoek gebracht aan onze vestiging 
(showroom) in Raamsdonksveer. Ook hier werd dat goede 
gevoel bevestigd. Goede productkennis, verstand van 
zaken en een kwalitatief hoogstaand product, was voor 
B&E van groot belang in de keuze van de leverancier. Toch 
heeft het tot december 2020 geduurd voor er materiaal 
werd aangeschaft. Daarna ging het snel, in eerste instan-
tie alleen voor eigen gebruik maar later ook voor (gevel)
steigeropbouw voor derden.

Binnen korte tijd werd er een eerste monteur aange-
steld en daarna snel gevolgd door nog een vakbekwame 
monteur. Net als Layher wil B&E een gedegen partner zijn 
voor hun klanten in de vele facetten zoals bovenstaand al 
is aangehaald. We hopen als partners verder te groeien in 
een succesvolle samenwerking.

www.bereiniging.nl

B&E Materieel BV 
uit Yerseke 

INTERVIEWS

We zijn in gesprek met Chris Hunter en Piet  
Nederlof in hun kantoor te Dordrecht. Beide heren 
zijn al lange tijd verbonden aan KAEFER. Piet Neder-
lof is sinds 1993 technisch/commercieel directeur 
en sinds 2011 is Chris Hunter managing director.

KAEFER GmbH, het moederbedrijf, is opgericht in 1918 in 
Bremen. Het is een onafhankelijk familiebedrijf met 25.000 
werknemers en vestigingen in meer dan 40 landen.
KAEFER Benelux, voorheen WKS, is opgericht in 1970 en is 
hiermee het oudste multidisciplinair bedrijf in de industrie. 
In 1991 is de naam WKS langzaam overgegaan in KAEFER. 
KAEFER Benelux, een dochteronderneming van KAEFER 
GmbH, valt onder de divisie ‘Industrie’ van de KAEFER 
Groep. Piet Nederlof: “Onze kernactiviteiten zijn steiger-
bouw, isolatiewerken en asbestverwijdering. In 2008/2009 
hebben we een klein uitstapje gemaakt richting de bouw. 
Dit was van korte duur. We zijn weer snel teruggegaan 
naar waar we goed in zijn: de industrie”.

“KAEFER Benelux heeft een eigen directie en manage-
ment. Dit maakt ons tot een dynamisch bedrijf met een 
platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. 
We zijn flexibel, doen wat we beloven en staan voor onze 
zaak. In de Benelux hebben we dagelijks ruim 600 vakmen-
sen aan het werk bij diverse klanten in de (petro)chemie, 
(nucleaire) energiecentrales, staalindustrie en voedings-
middelenindustrie. We beschikken over een eigen con-
structeursafdeling en innovatie- en competentiecentrum”. 

KAEFER is een van de grotere dienstverleners in de Bene-
lux.“Naast isolatiewerken werd van begin af aan ook aan 
steigerbouw gedaan, iets wat voor die tijd niet gewoon 
was. Met die steigerbouw zijn we hiermee een buiten-
beentje binnen de gehele groep. Men heeft veel vrijheid 
(lees vertrouwen) vanuit het moederbedrijf” volgens Chris 
Hunter.

De relatie met Layher stamt uit die pionierstijd. KAEFER 
heeft toen gekozen voor een flexibele leverancier met een 
compleet systeem, die snel kan schakelen en snel materi-
aal kan leveren. KAEFER is in de Benelux goed vertegen-
woordigd met in totaal 5 vestigingen. Het hoofdkantoor is 
sinds jaar en dag gevestigd in Dordrecht. Andere vestigin-
gen in Nederland zijn Klazienaveen en Terneuzen. 
Met vestigingen in België (Sint Niklaas) en Luxemburg is 
er een mooie spreiding door de Benelux. Door de jaren 
heen is KAEFER altijd een constante factor geweest in de 
markt en maakt nog steeds een stabiele groei door.

“De jarenlange samenwerking met Layher wordt geken-
merkt door vertrouwen. Het zijn de snelle leveringen, 
gezamenlijke innovaties, stabiliteit en kwaliteit van  
het product die de basis zijn voor een vruchtbare samen-
werking”, aldus Piet Nederlof. Na een bak koffie bedanken 
we beide heren hartelijk voor dit gesprek en voor de 50 
jaar samenwerking en vertrouwen in Layher.

www.kaefer.com

KAEFER MEER DAN 50 JAAR 
ACTIEF IN DE STEIGERBOUW

ÉÉN VAN  
ONZE

NIEUWSTE  
KLANTEN

ÉÉN VAN  
ONZE

OUDSTE  
KLANTEN

Chris Hunter (links) samen met Piet Nederlof
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NIEUWS PRODUCTINNOVATIES

Bart van Sprengel (40) CAD-tekenaar
Bart is op 1 mei gestart op de afdeling engineering. Toch 
voelt Bart zich al aardig thuis. En dat komt mede door het 
feit dat hij zeer vertrouwd is met het materiaal. “Ik heb 
vroeger bij veel festivals met steigers gebouwd, daarnaast 
kende ik Bert (vertegenwoordig van België) al vanaf het be-
gin’’. Bij zijn vorige werkgever Jan de Nul Group (baggerbe-
drijf), 13 km van zijn woonplaats Dendermonde, deed Bart 
in 6 jaar veel ervaring op als tekenaar. Deze ervaring komt 
goed van pas nu hij het Layherteam is komen versterken. 
“De werkwijze is wel anders, het gaat er veel opener aan 
toe, ik ervaar veel inspraak. Het samenwerken is leidend 
hier’’.  De nieuwe standplaats zal uiteindelijk Kontich 
worden maar voorlopig zal Bart veel in Raamsdonksveer 
werken, om zo ook de organisatie en zijn collega’s beter 
te leren kennen. “Ik start nu als CAD-tekenaar maar wil 
de komende jaren doorgroeien naar engineer, dus ook de 
berekeningen maken’’.

Bart tekent het liefst in 3D, op die manier krijg je al heel 
snel een goed beeld van het werk en weet je heel precies 
wat je uiteindelijk nodig hebt aan materiaal. Op de vraag 
wat maakt het werken bij Layher uitdagend hoeft Bart niet 
lang na te denken. “De complexiteit, en het bieden van 
de meest perfecte oplossing”. Hij vult aan: ‘‘Alvorens te 
starten met tekenen eerst het project te bezoeken, ik heb 
er nu al 3 bezocht’’. Het is de betrokkenheid het teamwork 
wat me zo aanspreekt in deze nieuwe job’’. Voor wat de 
toekomst betreft is Bart helder: BIM zal echt de norm wor-
den binnen 5 jaar. “Door Corona hebben we sowieso veel 
meer online gewerkt, Teams, zoomen etc. dus veel kan wel 
degelijk digitaal’’. Naast zijn werk ontspant Bart graag op 
zijn oude houten zeilsloep. “Van huis uit ben ik timmerman, 
dus ja er is altijd wat te doen”.

Ad van Meer (65) Salesmanager
Ad is voor velen een bekende naam in de steigerwereld, 
ook niet zo gek als je sinds 1995 voor Layher Benelux werkt.  
Hoe begon het allemaal?  Ad steekt van wal: ”Het was 
directeur Cor Wientjens (oprichter Layher Benelux)) die het 
eerste contact met me legde. In aanvang hield ik de boot 
nog wat af, ik had een fijne baan in die tijd bij Jungheinrich, 
verkoopmaatschappij van intern transport. De opvolger van 
de oprichter, de heer Ad Suijkerbuijk, was degene die me 
meer dan een jaar later alsnog wist te overtuigen om op 
gesprek te komen. Het klikte goed”. In al die jaren heeft  
Ad zich als salesmanager gericht op de verkoop buiten-
dienst. Hij wilde graag op de benedenverdieping naast 
de entree zitten, zichtbaar en als direct aanspreekpunt. 
Dicht bij de binnendienst is een ander voordeel. “Mensen 
ontmoeten doe ik graag. Ik ben een mensenmens’’.  

Door de jaren heen is de gehele organisatie veel profes-
sioneler geworden. Door meer wet- en regelgeving wordt 
er steeds meer verwacht, zowel in technische oplossingen 
als op het gebied van innovatie. Layher luistert naar zijn 
klanten en beweegt mee met de markt. “Daarnaast is het 
teken- en berekenwerk enorm veranderd, vroeger werd er 
een tekening gemaakt en was het al snel goed, nu hebben 
we een complete engineersafdeling’’. Zij werken projecten 
uit, van eenvoudig tot zeer complex. Ad vervolgt : ‘‘We 
hebben op digitaal vlak ook flinke slagen gemaakt, veel 
geïnvesteerd in het digitaal platform en de webshop’’. 
Op de vraag hoe hij de toekomst ziet van Layher, “We zijn 
marktleider, en vervullen die rol al jaren en zullen deze posi-
tie met hand en tand blijven verdedigen’’. Voor velen zal Ad 
- als hij midden volgend jaar met pensioen gaat - herinnerd 
worden als de ‘verbinder, vertrouwenspersoon’ iemand 
die oprecht geïnteresseerd is in mensen en waar de deur 
nagenoeg altijd openstond. “Naast de vele hobby’s zoals 
fotografie, fietsen, tennissen en door eventueel vrijwilli-
gerswerk in het ziekenhuis waar mijn dochter werkt, hou ik 
toch contact met mensen’’. 

Om een indruk te krijgen hoe het is om bij Layher te werken kun je natuurlijk het beste de werkvloer op. 
Voor de ruime werkervaring van een man die al 26 jaar werkzaam bij Layher is, tot aan de eerste, open 
indruk van de nieuwste medewerker.

DUO interview oud en nieuw

DUITS ENGELS

“Ik was liever  
blijven werken!”

Tom Tukker met pensioen
“Ik was liever blijven werken!” Deze uitspraak past 
het beste bij Tom Tukker. Zijn werk was zijn hobby. 
Na meer dan 30 jaar als buitendienstmedewerker in 
rayon Zuid-Holland/Zeeland en West-Brabant actief 
geweest, is Tom eind april met pensioen gegaan. In 
de weekenden of op vakanties, kon je Tom als klant 
altijd bereiken. Op 4 mei hebben we in de showroom 
te Raamsdonksveer met al het personeel Tom en 
Mary nog eens in het zonnetje gezet. 
Ook zijn vele karakteristieke uitspraken werden 
tijdens dit afscheid nog eens naar voren gebracht: 
“Wees voorzichtig”, “Vergeet niet te genieten”,  
“Morgen is alles anders”. 
We wensen hem nog veel gezondheid toe en vele 
mooie uitstapjes met de camper.

AGS: Het geïntegreerde Allround-voorloop-
leuningsysteem
Een innovatief leuning-opsteeksysteem maakt het mo-
gelijk om de leuningen (enkele of zelfs dubbele) van de 
volgende vloer op te steken vanaf een veilige werkvloer. 
Hierdoor werkt men ook tijdens het monteren en demon-
teren van de steiger volledig achter leuningen. Een bijko-
mend voordeel is dat het de systeemmontagetijd verkort 
en zelfs minder ruimte inneemt tijdens transport.

  Bekijk de AGS-video via deze QR-code:

      
 

 

Uitbreiding digitale  
steigerontwerpmogelijkheden
Vanuit de LayPLAN Suite is het nu ook mogelijk om Lay-
PLAN CAD-steigerontwerpen volledig te converteren naar 
Revit .rvt-formaat. Verder is er nu ook een Layher-onderde-
lenbibliotheek beschikbaar voor Revit.
 
Bekijk de mogelijkheden van deze digitale tools op  
software.layher.com (Digitalisering & Software).
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Interview met mevrouw Carolin Langer over innova-
tie binnen 50 jaar Layher Benelux. Mevrouw Carolin 
Langer en de heer Georg Layher (zie foto) zijn de 
directeuren van familiebedrijf Layher GmbH.

Layher Benelux werd op 16 juni 1971 opgericht  
als een van Layher’s eerste buitenlandse bedrijven. 
Heeft u ooit verhalen gehoord uit die begintijd of 
over de daadwerkelijke start in de Benelux die  
u kunt delen?
Layher Benelux is in 1971 door onze ouders opgericht als 
tweede dochteronderneming in het buitenland. Helaas 
zijn de hedendaagse getuigen niet meer bij ons en de 
heer Georg Layher en ik waren toen nog maar 6 jaar oud.             
We wisten natuurlijk dat onze ouders op zakenreis waren 
in Nederland, maar kunnen helaas niet meer details delen. 
Staat u mij dan ook toe om op dit punt eerst het hele team 
van Layher Benelux van harte te feliciteren met hun 50-jarig  
bestaan. Vanaf het bescheiden begin zijn de Benelux- 
landen uitgegroeid tot een van onze belangrijkste markten.  
Dit was - en is nog steeds - alleen mogelijk met mede-
werkers die de Layher-filosofie van “meer mogelijkheden” 
elke dag in de praktijk brengen voor onze klanten - meestal 
gedurende vele jaren. Drie lang dienende directeuren in 50 
jaar - ik denk dat dat ons veel vertelt over de loyaliteit van 
onze medewerkers aan het bedrijf. Afscheid nemen van 
onze eerste directeur, Cor Wientjens, in 1993 na 22 jaar en 
het verwelkomen van de heer Suijkerbuijk was mijn eerste 
bezoek aan onze Nederlandse dochteronderneming - samen 
met mijn moeder Ruth Langer - en mijn eerste kans om een 
toespraak te houden voor klanten.

Zijn er hoogtepunten die u zich kunt herinneren  
van de laatste 50 jaar van Layher Benelux?
Toen het gepatenteerde Allroundsteigersysteem in 1974 
op de markt werden gebracht, was Layher Benelux de 
eerste Layhervestiging die de modulaire systeemoplossing 
in de industriële steigerbouw opstelde. Daardoor werden 
arbeidsintensieve steigers, die met buizen en koppelingen 
werden geassembleerd, bijna volledig verdreven. In dat 
opzicht was het zelfs voor op Duitsland, onze thuismarkt,  
een echte trendsetter in de procesindustrie.  
We waren ook verrast hoeveel steigermateriaal er nodig is 
in een relatief klein land en we vroegen ons wel een beetje 
gekscherend af of het werd gebruikt voor Nederlandse lan-
daanwinning. Voor mij persoonlijk was de verbouwing en 
uitbreiding van het pand in Raamsdonksveer in 2017 en het 
daaropvolgende bezoek samen met de Layher-directeuren 
van over de hele wereld een ander hoogtepunt.

Welke rol heeft Layher Benelux de afgelopen  
50 jaar gespeeld bij de uitbreiding naar andere 
landen?
Als een van onze eerste dochterondernemingen leverde 
haar inspanningen in de ontwikkeling van de Nederlandse 
markt ons veel ervaring op die wij goed konden gebruiken 
voor andere markten en dochterondernemingen. In die tijd 
was er geen e-mail, dus het werd allemaal telefonisch, 
per post en per fax gedaan. Wat opvalt aan de Bene-
luxmarkt is dat we in elke sector - industrie, bouw- en 
evenemententechnologie - toegang hebben kunnen krijgen 
en nu klantrelaties hebben die tientallen jaren teruggaan. 
De regelmatige bezoeken van Layher Benelux met onze 

klanten aan het Layher hoofdkantoor in Eibensbach hebben 
hier zeker een belangrijke rol in gespeeld. Onze klanten 
en medewerkers konden niet alleen de capaciteiten van 
Layher als producent en leverancier zien, we hadden altijd 
mogelijkheden voor intensieve uitwisselingen die verder 
gingen dan zakelijk.

Wat typeert Layher Benelux en de Benelux-markt 
naar uw mening?
We kunnen alleen 50 jaar Layher Benelux vieren omdat 
we het geluk hadden om loyale en succesvolle klanten te 
hebben. Van mijn kant was ik altijd onder de indruk van de 
persoonlijke aanpak en toch zeer professionele samen- 
werking met onze Benelux-businesspartners. Daarom wil ik 
onze klanten van harte bedanken voor het vertrouwen dat 
in ons is gesteld en voor hun samenwerking, in sommige 
gevallen in de loop van tientallen jaren.

Hoe ziet u de toekomst van Layher Benelux?
Nadat de eerste stappen zijn gezet voor werkzaamheden 
aan gevels met rolsteigers en aluminium werkbruggen is 
Layher vandaag vertegenwoordigd in alle sectoren in de 
Benelux. Zoals u weet, komen vragen en suggesties voor 
productontwikkeling bij Layher vaak voort uit de samen-
werking met onze klanten. Tegelijkertijd worden nieuwe 
producten uitgeprobeerd bij praktijkgebruik. De nodige 
feedback daarvan van onze klanten is zeer welkom en 
noodzakelijk voor productontwikkeling en marktintroductie. 
Deze interactie werkte heel goed in Nederland, vooral 
met betrekking tot de ontwikkeling van producten voor de 
industrie. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten trend-
setters in de markt zullen blijven en nieuw ontwikkelde 
producten van Layher zullen gebruiken.

Innovatie is een belangrijk onderdeel van Layher. 
Wat drijft innovatie bij Layher?
Ons doel is het succes van onze klanten. Daarom is het 
onze ambitie om steigerbouw makkelijker, sneller en 
veiliger te maken - met behulp van innovatieve oplossingen 
en meer service.

Wat zijn de belangrijkste innovaties op dit moment?
Een daarvan is zeker onze Layher Lightweightfilosofie. Door 
gebruik te maken van hogesterktestaal, nieuwe productie-
processen en ontwerpverbeteringen zijn we erin geslaagd 
het gewicht van onze steigersystemen aanzienlijk te 
verminderen, terwijl we het hoge draagvermogen  
behouden en zelfs vergroten. Het resultaat is een verho-
ging van de montage-efficiëntie plus een beter gebruik van 
de transportcapaciteit. Dit verbetert de winstgevendheid  
in steigerbouw aanzienlijk.

Hoe onderscheiden we ons van concurrenten  
door innovatie?
Layher begrijpt dat innovatie betekent dat onze klanten 
hun bestaande steigers kunnen blijven gebruiken. Wij zijn 
ervan overtuigd dat sommige van onze eerste klanten in 

Nederland nog steeds Allroundsteigers van alle vier de 
varianten op voorraad hebben - en gebruiken. Als inno-
vatieleider is Layher altijd een bron van nieuwe ideeën in 
steigermateriaal geweest en heeft een cruciale invloed 
gehad op de ontwikkeling ervan. Met de Blitzsteigers 
(SpeedyScaf) is het economische systeem voor gevelstei-
gerbouw ontwikkeld. Het Allround-steigersysteem is de 
modulaire systeemoplossing die - zoals gezegd - tijdroven-
de en arbeidsintensieve steigerassemblage met buizen en 
koppelingen vervangt in de bouw en in de procesindustrie. 
Beproefd en voortdurend verbeterd, zetten beide systemen 
vandaag de standaard voor steigerbouw. Het succes van 
onze klanten op de markt laat zien hoe belangrijk continue 
innovatie is voor steigerbouw.

Wat willen we bereiken met onze innovaties 
(waarde voor de klant)?
Zoals gezegd is ons doel het succes van onze klanten.  
Onze klanten moeten altijd dat cruciale concurrentievoor-
deel op de markt hebben. Daarom verbeteren we niet  
alleen voortdurend onze systemen, maar bieden we klanten 
ook aanvullende componenten - dimensionaal en structu-
reel geïntegreerd - die passen bij de verschillende werken 
om zo de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te 
bieden. Dit betekent dat onze klanten tegelijkertijd kunnen 
vertrouwen op de veiligheid van hun investeringen.

Hoe ziet u de toekomst van Layher met betrekking 
tot innovatie?
Onze bewuste focus op innovatie - toegepast op uitge-
breide diensten - heeft ervoor gezorgd dat Layher vandaag 
de dag ‘s werelds toonaangevende producent van sys-
teemsteigers is. Ons “Meer mogelijkheden”-servicepakket 
betekent dat onze klanten op ons kunnen vertrouwen, ook 
in de digitaliseringsfase in de steigerbouw.

Wir gratulieren herzlich



Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18 mail@layher.nl
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Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

MEER TE DOEN 
Dit jaar vieren we de 50e verjaardag van Layher Nederland (Benelux). In die 50 jaar is veel gebeurd maar twee dingen 
hebben altijd centraal gestaan: innovatie en een nauwe samenwerking tussen onze klanten en Layher. We willen deze 
mijlpaal zo veel mogelijk met onze klanten en relaties vieren.

MEER ONLINE 
 
1e Layher Benelux website: 2011
Introductie digitaal platform januari 2019
Introductie online bestellen mei 2019
Introductie Layher rolsteigers online webshop: januari 2020
Toevoeging Layherladders en -trappen: mei 2020

MEER NIEUWS
Nieuwe medewerkers bij Layher Benelux: 
Nederland:
• Ron Konings                    per 01-03-2021   Technisch Tekenaar (Engineering)
• Arjan Kamp  per 01-03-2021   Technisch Tekenaar (Engineering)
• Ingeborg Gries  per 01-04-2021   Project Engineer
• Zhaoyi (Candy) Liang per 01-05-2021   Huishoudelijk medewerkster

België:
• Bart van Sprengel            per 03-05-2021   Technisch Tekenaar (Engineering)
• David Sousa Da Silva      per 07-06-2021   Magazijnier 

AGENDA
 
Beurzen:
Door COVID-19 zijn er het afgelopen jaar geen vakbeurzen gehouden. Gezien de korte voorbereidingstijd en onzekerheid 
hebben we besloten om niet deel te nemen aan de MatExpo in Kortrijk (B). De Bouwbeurs te Utrecht (NL) in okober is 
geannuleerd door de organisatie. Voor december 2021 nemen we WEL deel aan de Bouw Relatiedagen op 01-12-2021 en 
02-12-2021 in Evenementenhal Hardenberg (NL). Dus hopelijk tot dan!

VAKANTIEPERIODE
Om de levering en service zoals u gewend bent door te laten gaan is de Layher-vestiging in Raamsdonksveer tijdens 
de vakantieperiode gewoon open. De Layher-vestiging in Meppel is in week 30 en 31 (26 juli t/m 8 augustus) geslo-
ten. De Layher-vestiging in Kontich (B) is in week 29 (19 t/m 25 juli) gesloten. U kunt dan terecht bij onze Neder-
landse vestigingen. Want ook wij beseffen dat niet iedereen vakantiesluiting heeft. Voor wie wél op een welverdien-
de vakantie kan gaan, hetzij in Nederland, België, Luxemburg of in het buitenland: wij wensen u prachtig weer! 
Zorg dat u weer goed uitgerust en gezond kunt starten na de vakantie, er is immers genoeg te doen.
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