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Het thema van deze Meerwaarde is veiligheid.  
Dat de ontwikkeling van de steigersystemen niet 
stilstaat en dat er ook op het gebied van veiligheid ont-
wikkelingen zijn blijkt uit de editie die nu voor u ligt.

Bij VAN DE PLANK vindt u verschillende artikelen die de 
veiligheid vergroten bij zowel de bouw als het gebruik van 
de steiger. Speciale aandacht voor het nieuwe AGS-ge-
velsteigersysteem met een geïntegreerde vooruitlopende 
leuning. Met het AGS-systeem is er zonder gereedschap 
en zonder extra handelingen, altijd vooraf een heup- en 
knieleuning op het volgende niveau. Het AGS-systeem kan 
bovendien met alle andere Allroundonderdelen gecombi-
neerd worden.

De laatste tijd hebben we veel energie gestoken in het 
verder ontwikkelen van de MijnLayher-omgeving. Zo zijn 
we onlangs live gegaan met ons vernieuwde klantendash-
board. Als u over een login beschikt op www.layher.nl dan 
kunt u nu in één oogopslag al de voor u relevante infor-
matie bekijken. U kunt zien wat u huurt of gekocht heeft. 
Facturen en condities kunt u bekijken en dit alles tot 5 jaar 
terug in de tijd. Alle gegevens kunt u ook exporten naar 
Excel. Handig voor uw eigen administratie.

En wist u, dat u ook 24 uur per dag de online-catalogus en 
-voorraad kunt raadplegen en bestellingen kunt doen?

Ondanks de hoge grondstofprijzen en krapte op de ar-
beidsmarkt zien we gelukkig, dat onze klanten volop werk 
hebben. We zijn zeker blij voor onze evenementklanten die 
voor het eerst sinds 2019 weer een echt evenementseizoen 
kunnen draaien.
Hoewel we als Layher te maken hebben met een krapte 
op de markt van staal, zink en aluminium en de daarmee 
gepaard gaande hoge prijzen, is het tot nu toe goed gelukt 
in onze behoeften te voorzien en kunnen we onze klanten 
vooralsnog goed beleveren. De bouw van de nieuwe 3e 
fabriek in Duitsland gaat volgens plan en deze zal in het 
komende jaar voor de nodige uitbreiding zorgen, waardoor 
we ook in de toekomst onze klanten goed van dienst kun-
nen zijn. In de volgende editie zullen we daar zeker meer 
aandacht aan besteden.
 
Wij wensen u een fijne zomer en hopen dat de tweede helft 
van het jaar net zo bedrijvig mag zijn als de eerste helft.

Hans Pluimes
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VERSTELBARE ALUMINIUM 
MONTAGE-LEUNINGEN
Dankzij deze collectieve beveiliging kan op een een-
voudige manier op de hoogste steigervloer een veilige 
werkplek gecreëerd worden. De montageleuning is 
zowel in het Layher Allroundsysteem als in het Layher 
Blitz-systeem toepasbaar. Bovendien kunnen de mon-
tageleuningen gebruikt worden in verschillende naast 
elkaar liggende vloervelden.

MONTAGE HOEKVLONDER ALUMINIUM
Te gebruiken tijdens de opbouw van een ruimtelijke 
steigerconstructie en voor het achteraf aanbrengen 
van equipment: apparatuur voor licht en geluid of de-
corstukken, versieringen e.d. Deze hoekvlonder is licht 
in gewicht en makkelijk mee te nemen om comforta-
bel en stabiel te kunnen staan. Te gebruiken door één 
persoon in combinatie met een veiligheidslijn!

VEILIGHEIDSPOORTJE
Steigervloeren moeten tijdens 
het gebruik als werkplek op 
hoogte afgeschermd zijn met 
leuningen en kantplanken, 
op de posities waar valgevaar 
bestaat. Voor het afschermen 
van een ladderopgang is het 
zelfsluitend Allroundveilig-
heidspoortje beschikbaar, dat 
een veilige toegang voorziet 
in combinatie met leuningen 
en kantplank op de werkvloer.

VEILIGHEIDS- 
SLAGBOOMPJE
Als steigers toegankelijk zijn 
via passageplatformen met 
ladder dan worden lang niet 
altijd de vloerluiken na het 
passeren weer netjes geslo-
ten met alle gevolgen van 
dien. Als extra veiligheids-
middel is er een zelfsluitend 
slagboompje zodat een 
gebruiker van de steiger altijd 
gewaarschuwd wordt dat hij/
zij de luikopening nadert.

Tijdens het opbouwen van een steiger die voor- 
zien wordt van vloeren heeft het gebruik van “voor-
uitlopende” collectieve leuningen voorrang op het 
gebruik van een klimharnas met vallijn. Een combinatie 
van leuningen en gebruik klimharnas is natuurlijk ook 
mogelijk bij kleine pasvakken en hoeken. Layher heeft 
verschillende veiligheidssystemen om al een vooruitlo-
pende leuning te plaatsen voordat het nieuwe niveau 
betreden wordt.

ALLROUND LEUNINGSYSTEEM AGS 
(STAAL IN 2M SLAG)
Naast het Allroundsteigersysteem heeft Layher de mo-
dulaire gevelsteiger AGS (Allround Geländer System) 
beschikbaar: een geïntegreerd leuningsysteem met 
voorloop- en uiteindelijke leuningen in één! Met het 
AGS-systeem bespaart men montagetijd en transport-
volumes.

HORIZONTAAL VOORUITLOPENDE LEUNING
De horizontaal vooruitlopende leuning voorziet in een 
tijdelijke leuning op de vloer waar de montage van de 
steiger plaatsvindt. De leuning wordt voort-
gaand met de montage horizontaal 
mee geschoven. Slechts 3 
horizontale leuninggeleiders 
(kunststof schuifblokken) en 
een steigerpijp van 2 keer de 
grootste vakmaat zijn nodig. 
Alleen in het vak/stramien 
waar de monteur omhoog-
klimt, wordt het klimharnas met 
veiligheidslijn gebruikt of een 
verticaal op te steken tijdelijke 
montageleuning. 

MODULAIRE VOORLOPENDE 
ALLROUNDLEUNING MET HAAK 
EN DRAAIBARE SPIEKOP
De Allround voorlopende modulaire 
leuning maakt het mogelijk om een 
enkele of dubbele leuning te voor-
zien, voordat een nieuwe steigervloer 
wordt betreden. De leuning heeft 
hiervoor aan een kant een (leuning)
haak en aan de andere kant een 
draaibare spiekop voor eenvoudige  
montage en (tijdelijke) demontage.

 
BEVESTIGINGSPUNTEN TEN BEHOEVE  
VAN DE PERSOONLIJKE VALBEVEILIGING  
(PSA-VEILIGHEIDSHARNAS)
Niet alle steigerconstructies worden van vloeren voor-
zien. Misschien wordt er tijdens de bouw een niet- 
volledige vloer of een enkel vloerelement gebruikt om 
stabiel te kunnen staan. Dan is er valgevaar en wordt 
het klimharnas en de vallijn gebruikt. Layher heeft op 
basis van valtests bepaald aan welke onderdelen van 
het Allround- en Blitzsteigersysteem de valbeveiliging 
kan worden verankerd. Deze punten zijn opgenomen 
in de montage- en gebruikershandleiding van het 
Allround- en Blitzsteigersysteem.

VAN DE PLANK 
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Veilig werken tijdens montage en demontage

RI&E
Hoe bedrijven werken, welke risico’s deze werkzaam-
heden opleveren en hoe men op deze risico’s elimi-
neert/vermindert moet men vastleggen in de RI&E  
(risico-inventarisatie en evaluatie) van het bedrijf. 
Voor het monteren/demonteren van steigers hebben 
wij een aantal risico’s inclusief evaluatie samenge-
bracht. Een voorbeeld is bij Layher beschikbaar.

LAYHER P2 VEILIGE ROLSTEIGERMONTAGE-METHODE
Ook bij rolsteigers moeten er tijdens de montage aandacht zijn voor 
de veiligheid van de monteur. Om tijdens de (de)montage van een 
rolsteiger valgevaar te voorkomen heeft Layher al sinds 2008 de veilige 
P2-rolsteigermontagemethode beschikbaar waarmee er altijd een 
heupleuning aanwezig is. Recent zijn de normen voor rolsteigers en het 
opbouwen hiervan aangescherpt in de NEN/NBN-EN1004-1:2020 en de 
NEN/NBN-EN 1004-2:2021. Layher heeft al de nieuwe eisen opgenomen 
in de UNI-rolsteigers- en Zifa-kamersteigersbouwvormen en montage- 
en gebruikershandleidingen met gebruikmaking van de reeds bestaande 
rolsteigeronderdelen.

     VEILIGHEIDSONDERDELEN ROND DE STEIGER
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TIJDELIJKE RANDBEVEILIGING 

Als er bij een (dak)rand of vloer (tijdelijk) valgevaar 
bestaat bij bijvoorbeeld tijdens bouw of renovatie 
van verdiepingsvloeren, daken of bij het plaatsen van 
installaties of zonnecellen, dient men tijdelijke rand- 
afscherming te voorzien. Layher heeft verschillende 
systemen die alle gebaseerd zijn op het gebruik van 
Layhersteigermateriaal, zodat de investering in extra 
onderdelen zeer beperkt is.

ALLROUND DAKRAND LEUNINGKLEM
Geschikt voor verticale montage aan een vloerrand 
of een horizontale montage aan een dak- of vloer-
opstand. Snelle en efficiënte plaatsing, klembereik 
(instelbaar) van 16-33 cm. Als leuningen worden 
Allroundliggers toegepast, eventuele kantplanken zijn 
met Blitzonderdelen te voorzien.

ALLROUND DAKRANDBEVEILIGING  
PLATTE DAKEN
Dakrandbeveiliging geschikt voor platte daken. De 
opklapbare leuningstaanders maken het mogelijk om 
dakbeschoeiing te vervangen zonder het leuningsys-
teem te onderbreken.

COMPACTE PLAT DAKRANDBEVEILIGING 
Deze randbeveiliging zo gemaakt dat het zo min mo-
gelijk ruimte op een dak inneemt. De ruimte is slechts 
een strook van 0.80 m, zodat het dak maximaal benut 
kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen of 
andere installaties. Als leuning kunnen liggers/leunin-
gen van Allroundsteigersyteem, Blitzsteigersysteem en 
Layher-rolsteigers worden toegepast.

 
LADDERS EN TRAPPEN

Voor het verhogen van het gebruikersgemak heeft 
Layher voor onze ladders/trappen ook wat veiligheid 
verhogende onderdelen.

INHANGBORDES
In plaats van een sport kan 
men op de stahoogte ook 
een bordes in de ladder 
hangen.Toe te passen in alle 
Layher-ladders met alumini-
um sporten. Art.nr. 1016/003

TOPIC-KUNSTSTOF LADDERBOX
Om kleine gereedschappen bij de hand te hebben bij 
het gebruik van een ladder of trap. Eenvoudige beves-
tiging aan de sport of trede. Art.nr. 1016/021

AGS  
ALLROUND  
LEUNINGSYSTEEM
Gebaseerd op het succesvolle Allroundsteigersysteem 
heeft Layher de modulaire gevelsteiger AGS (Allround 
Geländer System) ontwikkeld met een geïntegreerde 
vooruitlopende leuning. 

Een geïntegreerd leuningsysteem met voorloop- en uit-
eindelijke leuningen in één! Het AR-leuningsysteem AGS 
bestaat uit staanders met twee rode clips waarmee de ele-
menten met elkaar kunnen worden verbonden (leuningen, 
lichte eindleuningen en koppelingen). Deze clips zijn harde 
en zeer resistente plastic veiligheidshaken, die de leunin-
gen fixeren door ze te sluiten met een simpele druk van de 
hand. Zo is montage en demontage zonder gereedschap 
en door één persoon mogelijk.  
Het Layher AR-leuningsysteem AGS voorziet steigervloeren 
van een gevelsteiger direct tijdens de montage/demonta-
ge en voor het uiteindelijk gebruik van dubbele leuningen. 
Zonder dat hiervoor hoeft te worden omgebouwd.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
• Voorloopleuning en definitieve leuning in één keer   
 aangebracht.
• Kan zowel van rechts naar links als van links naar   
 rechts worden gemonteerd.
• Leuningen kunnen achteraf individueel tijdelijk worden  
 weggenomen.
• Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de  
 steiger toe te passen.
• Met weinig “nieuwe/andere” Allroundonderdelen is  
 het systeem toe te passen.
• De meeste overige Allroundonderdelen zijn gewoon te  
 gebruiken.
• Enkele specifieke onderdelen maken het systeem breed  
 inzetbaar.

VEILIGE MONTAGE
Bevestig de AGS-Leuningen in de reeds geplaatst 
AGS-staander (in de gesloten beugels).
Steek de leuningen in de volgende AGS-staander 
(met gesloten beugels).

      TIJDELIJKE RANDBEVEILIGING

LADDERS EN TRAPPEN



 
Om te kijken hoe dat in de praktijk gaat brengen we een 
bezoek aan Stageco België, wereldwijd actief met het 
bouwen van podia en alle andere evenementconstructies, 
decors, trappen, lichttorens, ramps, voetgangersbruggen, 
enz.. Stageco & materiaalbeheerder Steel Logistics zijn 
ontstaan vanuit het muziekfestival in Werchter. ‘Rock 
Werchter’ barstte al snel uit zijn voegen en er kwamen 
aanvragen van grote buitenlandse bands en andere festi-
vals naar een oplossing voor hun steeds groeiende podia. 
Hedwig de Meyer (oprichter en CEO van Stageco) ging op 
zoek naar grotere en betere podia.
 
CORONA
Momenteel heeft Stageco zo’n 120 mensen in vaste dienst 
en zo’n 300 freelancers aan het werk in de zomermaanden. 
Een no-nonsense bedrijf. “Niets is ons te gek”. 
Stageco is superblij dat het na de coronajaren weer terug 
is en ondanks de coronaproblemen is blijven ‘rechtstaan’.  
Recentelijk heeft Stageco een nieuwe bedrijfslokatie    
(Trebos) in gebruik genomen van 20 ha met 3 enorme 
grote loodsen.  

We ontmoeten Herwig Broekmans (interne roepnaam 
Herbie) die al 40 jaar in de eventsector aan de slag is en 
momenteel zowel bij Stageco als de Powershop werkt als 
preventieadviseur. Hij is destijds, in het begin van de jaren 
80, gestart als geluidstechicus, heeft de halve wereld ge-
zien en hij denkt dan ook nostalgisch terug naar de ‘oude’ 
tijd. In de tijd dat voor het slagen van een festival, muziek, 
bier, frites en hamburgers voldoende waren. Herwig is 
verantwoordelijk voor de veiligheid binnen Stageco, een 
zeer belangrijk onderdeel bij het werken op hoogte, zowel 
binnen Europa als wereldwijd.

TWEEDE LIJN
We hebben met een kleine delegatie van Layher het Rock 
Werchterterrein in volle opbouw bezocht, de bakermat van 
Stageco. Het terrein van het Rock Werchter wordt enkele 
maanden per jaar gebruikt en is de rest van het jaar een 
groen park. De mensen die de hoogte ingaan zijn goed uit-
gerust met met een helm, handschoenen, klimharnas en 
dubbele vallijn (rescuekits zijn beschikbaar in de toolbox). 
Dus tijdens het omzetten van de ene vallijn en opnieuw 
aanpikken is er altijd nog een tweede lijn.

De dagelijkse ochtendbriefing op de werklokatie is een 
vast onderdeel. Maar ook een goede planning, om bijvoor-
beeld niet fysiek onder elkaar te werken of gelijktijdig met 
te veel mensen in een te kleine ruimte, mag niet ontbre-
ken. Deze planning en ervaring als gevestigd bedrijf en 
de beschikking over grote materiaalvoorraden zorgen voor 
een stressloze omgeving, die ook weer de veiligheid ten 
goede komt. 

Bij Stageco zit het wat betreft veiligheid goed en het 
maakt zijn naam als een van de grootste podiumbouwers 
in de wereld ook op dit onderwerp waar.
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Vooruitlopende leuningen werken alleen in combinatie 
met vloeren. Ruimtelijke opstellingen voor evene-
menten worden niet zoals een gevelsteiger per slag 
uitgerust met vloeren. Om toch veilig te werken is het 
klimharnas met vallijn de wenselijke methode.
 

VEILIGHEID  
TIJDENS 

HET MONTEREN 
VAN ALLROUND  

EVENEMENT- 
CONSTRUCTIES

INTERVIEW STAGECO
HERWIG BROEKMANS

Herwig Broekmans
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Heeft u al een login voor uw persoonlijke omgeving op 
www.layher.nl dan kunt u op elk gewenst moment al uw 
gegevens inzien op MijnLayher Dashboard.  
In één oogopslag zien wat u huurt of gekocht heeft.  
Facturen en condities bekijken en dit alles tot 5 jaar terug 
in de tijd. Alle gegevens kunt u ook exporten naar Excel. 
Handig voor uw eigen administratie.

  ONLINE CATALOGUS
	 1300 artikelen in de catalogus
	Uitgebreide informatie
	Actuele prijzen (na inlog)
	 Voorraadinformatie per vestiging

  OFFERTES MAKEN 
	 Plaats artikelen in de winkelwagen
	 Zie direct de kosten
	Offerte ontvangen per mail
	Direct bestellen

      DOWNLOADEN
	Alle documentatie beschikbaar
	Altijd de meest actuele versie
	 Veel technische informatie 
	Meer dan 100 documenten
  

KOOP
  Netto-omzet van de laatste 5 jaar
  Facturen bekijken en downloaden
  Door u gekochte artikelen bekijken (tot 5 jaar terug)

HUUR
  In één oogopslag bruto, netto en berekende huur
  Huurcontracten bekijken met artikelen per contract
  Uw huurfacturen bekijken en downloaden

ZELF REGELEN WIE TOEGANG  
HEEFT TOT WELKE GEGEVENS
Met het aanmaken van subaccounts kunt u zelf  
bepalen wie binnen uw bedrijf toegang heeft tot welke 
gegevens: 
	 □		 MijnLayher toegang
	 □		 Winkelwagens vullen
	 □		 Orders indienen
	 □		 Nettoprijzen inzicht
	 □		 Orderhistorie bekijken
	 □		 Financiële gegevens bekijken
	 □		 Bedrijfsgegevens beheren
	 □		 Gebruikersbeheer

 

MijnLayher 
24/7 BEREIKBAAR
We zijn er inmiddels aan gewend dat we 24/7 online kunnen shoppen en dat alle rele-
vante informatie met één druk op de knop beschikbaar is. Ook Layher heeft de laatste 
tijd geïnvesteerd om u online al onze services aan te kunnen bieden.

Heeft u nog geen login, dan kunt u zich vrijblijvend registreren op www.layher.nl/registreren.

‘‘Sinds ik  
MijnLayher
gebruik is

er zoveel meer
overzicht, en dat 
werkt perfect’’.



AD VAN MEER MET PENSIOEN 
Afgelopen donderdag 2 juni hebben we afscheid genomen van  
Ad van Meer tijdens een drukbezochte receptie in Raamsdonksveer. 
Na ruim 27 jaar werkzaam te zijn geweest voor Layher Benelux gaat 
hij nu genieten van zijn welverdiende pensioen. Ad, bedankt voor  
al je inzet en prettige collegialiteit. Het ga je goed.

IN THE SPOTLIGHTS

PETER SAENEN MET PENSIOEN
Afgelopen mei 2022 is onze hoofdmagazijnier van Kontich 
(BE) Peter Saenen met pensioen gegaan. Na 15 jaar werk-
zaam te zijn geweest bij Layher België, eerst in Kessel en 
daarna in Kontich, heeft hij samen met zijn collega’s af-
scheid genomen tijdens een gezellig diner. Peter, bedankt 
voor al je inzet en toewijding en geniet van je welverdiende 
pensioen!

HAN VAN DER WACHT 12,5 JAAR IN DIENST
Op 1 februari jl. was Han van der Wacht de helft van een kwart 
eeuw werkzaam bij Layher. Dat kon niet ongemerkt voorbij 
gaan. Hans Pluimes had bloemen meegebracht.

1312



1514

Als leverancier van steigers en steigermateriaal ben je 
voortdurend bezig met artikelen en onderdelen voor het 
realiseren van een veilige tijdelijk werkplek.
Dat maakt ons ook benieuwd hoe wij zelf met veilig-
heid op onze eigen werkplek omgaan. Om daar een 
beter beeld van te krijgen zijn we eens gaan praten met 
diverse medewerkers van onze eigen expeditie en onze 
opslagmagazijnen in de Benelux.

We gaan in gesprek met: 
> Gert Dirkse (3,5 jaar magazijnmedewerker in Meppel),  
> Wouter De Clercq (8 jaar magazijnier in Kontich) 
> Hans Roks (32 jaar hoofdmagazijn in Raamsdonksveer).

Gert vertelt dat de belangrijkste taken van de expeditie 
bestaan uit: “Het lossen van inkomende vrachtwagens en 
het verzamelen, klaarzetten en laden van orders. Ook de 
administratieve taken vallen hieronder, zoals het verwer-
ken van de bonnen”. “En natuurlijk ook het controleren en 
sorteren van retour komende materialen” vult Wouter aan.
 
Hoe gaan jullie zelf met veiligheid om?
“Op het terrein zijn een aantal veiligheidsvoorzieningen 
gemaakt”, zegt Hans. Hij noemt de rijrichting voor vracht-
wagens, vaste parkeervakken voor laden en lossen, loop-
paden voor bezoekers. “Verder zijn de heftrucks voorzien 
van een veiligheidskooi, achteruitrijlicht en elektronische 
rem. Ook zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht 
en hebben de heftruckchauffeurs fluorescerende kleding.

Om te voorkomen dat men over emballage of bijvoorbeeld 
stalen bindbanden kan struikelen, zijn er op het terrein 
afvalbakken geplaatst zodat het netjes en veilig houden 
van het terrein gemakkelijk is”.
“Ook tijdens het laden en lossen is er aandacht voor 
veiligheid”, vult Wouter aan. Zo wordt er op gelet dat 
bezoekers niet alleen rondlopen, dat hij oogcontact maakt 
met andere chauffeurs, en dat hij zo veilig mogelijk met de 
heftruck rijdt door bijvoorbeeld de lepels laag te houden 
bij het rijden. Ook vindt hij netjes opruimen en verant-
woord stapelen van bakken en pallets ook belangrijk voor 
de veiligheid.
 
Beladen van de vrachtwagens en trailers
“Ook het laden van vrachtwagens heeft aandacht”, geeft 
Hans aan. Niet alleen aantallen materialen worden gecon-
troleerd, maar ook hoe de vrachtwagen wordt beladen en 
hoe het gewicht wordt verdeeld. Het materiaal vastsjorren 
op de vrachtwagen gebeurt door de chauffeurs zelf, maar 
het laden gaat in overleg.

Contact met bezoekers/chauffeurs
Naast veilig werken vinden alle drie dat het ook belangrijk 
is goed contact te hebben met bezoekers en chauffeurs. 
Even een vriendelijk praatje of advies hoort er ook bij.  
“En als we iets zelf niet weten, dan zoeken we iemand  
anders die kan helpen”. “Meppel is een kleine locatie”, 
zegt Gert. “We helpen elkaar graag en we kennen de 
meeste klanten persoonlijk”.

Hiermee sluiten we het gesprek af en danken we Hans, 
Wouter en Gert voor hun inbreng.

VEILIGHEID 
OP ONZE  

EIGEN  
LAYHER- 

WERKVLOER

LOCATIE MEPPEL

Van links naar rechts: Gert Dirkse en Matthijs Kremer

Van links naar rechts: Serge Vandenweghe,  

Marnic Schelkens en Wouter De Clerq

Van links naar rechts: Wesley Palmen, Rick Brandenberg,  

Corné van Dam, Hans Roks en Maikel Frissen

LOCATIE KONTICH

LOCATIE RAAMSDONKSVEER
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Heli Group is een Belgische familiale groep die in 2023 
haar 40-jarig bestaan viert. Door de jaren heen heeft 
Heli zijn activiteiten uitgebreid van verhuur en verkoop 
van hoogtewerkers, het oprichten van een opleidings-
centrum (met jaarlijks zo’n 10.000 participanten) tot de 
enginering en de installatie van systemen van dakrand-
beveiliging en de veilige toegang tot hoogte (via de 
divisie High & Safe). Constante in de bedrijfsvoering is 
‘VEILIG WERKEN OP HOOGTE’.
 
We zijn in gesprek met Stephan De Witte, die al 7,5 jaar 
actief is bij High & Safe. 
“Al lange tijd worden door Heli in de Belgische markt 
rolsteigers en aluminium werkbruggen (loopvloeren) 
verhuurd. Na de introductie van het P2-systeem (veilige 
rolsteigeropbouw) kampten we met een probleem. We 
zaten immers met een grote hoeveelheid dubbele leunin-
gen op voorraad die nog nauwelijks gebruikt werden. In 
samenwerking met Layher hebben we toen een oplossing 
uitgedokterd om deze dubbele leuningen in te zetten voor 
een dakrandbeveiliging op platte daken. Een belangrijk 
punt bij de toepassing van randbeveiliging op platte daken 
is de ruimte die het systeem nodig heeft, deze dient zo 
compact mogelijk te zijn. 

Voor de montage van zonnepanelen wil men zoveel 
mogelijk dakoppervlak kunnen benutten. Na wat ideeën 
en testen zijn we gezamenlijk tot een fraaie oplossing 
gekomen : De compacte plat dakrandbeveiliging”. 

EEN MEEDENKENDE PARTNER
Stephan gelooft in de kwaliteit die Layher levert. 
“De rolsteiger compacte plat dakrandbeveiliging wordt 
goed verhuurd op de markt. Na de introductie, ongeveer 
een jaar geleden, zijn de ervaringen positief te noemen.
Naast dit systeem verhuurt High & Safe ook een tweede 
Layher dakrandbeveiligingssysteem. Hierbij kunnen de 
armen waarop het ballastgewicht is geplaatst, worden weg-
geklapt om zo het volledige dakvlak te kunnen bewerken”.

Voor Heli is een goede meedenkende partner belangrijk. 
Zo kunnen en willen ze zich blijven onderscheiden op 
de markt van veilig werken op hoogte met innovatieve 
oplossingen.

HELI GROUP,  
ALLES VOOR  
VEILIG WERKEN 
OP HOOGTE!

INTERVIEW HELI GROUP
STEPHAN DE WITTE

Stephan De Witte



Metershoge decorconstructies, podiumdaken en torens 
worden gebouwd en gemonteerd met gebruik van 
klimharnassen en veiligheidslijnen voor de valveilig-
heid. Op het gebied van veiligheid liep deze mobiele en 
rondtrekkende eventbranche in het verleden wat achter 
en waren de bouwers vaak zelf al “artiesten”. 

VVEM
Dat is gelukkig al weer ver achter ons gelaten en de  
professionele eventbedrijven werken nu ook met zo’n  
klein mogelijk valgevaar door middel van (dubbel)aanlij-
nen. Vrijwilligers die mee helpen opbouwen doen vooral 
het werk op de grond tenzij ze ook de noodzakelijke  
opleidingen gevolgd hebben voor het werken op hoogte.
De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) organi-
seert zelfs speciale workshops (zie foto bovenaan) voor 
de veiligheid en verantwoordelijken. Thema’s uiteraard 
veiligheid en de wettelijke verplichte RI&E ‘s.

Het Allroundsteigersysteem wordt ook in grote volumes in 
de Evenementbouw gebruikt (zie interview Stageco op  
pagina 8/9 in deze uitgave)

VEILIG BOUWEN IN  
DE EVENEMENTENBOUW
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MEER TE DOEN 
BEURZEN:
Layher GmbH is aanwezig op de Bauma 2022 in München van 24-10-2022 tot 30-10-2022 in HAL B3, stand 425.
Bauma – is de internationale toonaangevende vakbeurs voor bouw-, bouwmateriaal- en mijnbouwmachines, bouwvoer-
tuigen en bouwmachines.

MEER ONLINE 
 
NIEUW! MIJNLAYHER DASHBOARD
MijnLayher Dashboard is vernieuwd: In één oogopslag zien wat u huurt of gekocht heeft. Facturen en condities kunt u 
bekijken en dit alles tot 5 jaar terug in de tijd. Alle gegevens kunt u ook exporten naar Excel. Handig voor uw eigen admi-
nistratie (zie pagina 10-11).

NIEUWS ITEMS
Op de Layher pagina www.layher.nl/Nieuws-items staan onze verzonden nieuwsbrieven van de Slagkracht en kunt u 
zich hiervoor aanmelden. Ook de vorige uitgaven van ons halfjaarlijkse magazine Meerwaarde kunt u hier vinden. 

LAYHER WEBSHOP: nog sneller en makkelijker uw materiaal bestellen. 
Layher heeft ook een omvangrijk assortiment aan ladders en trappen met de hoge kwaliteit en duurzaamheid  
die u van Layher kunt verwachten. Op www.layherrolsteigers.com is het nu mogelijk direct alle ladders en  
trappen te bestellen. Vandaag voor 12.00 uur besteld, is de volgende werkdag geleverd.

Maak een account aan op www.layher.nl en ontdek zelf uw voordelen.

MEER NIEUWS
ONTHULLING KUNSTWERK IN KANTINE
Onze transportpartner Easy Transport BV in de persoon van Michel 
van der Sar heeft een schilderij laten maken door kunstenares Doet 
Boersma. Jan Ockhuizen heeft geregeld dat het bij Beerens Intercover 
BV is opgespannen in een ruimtelijk Allroundframe. Op vrijdag 13 mei 
2022 werd dit mooie cadeau feestelijk onthuld door onze logistieke 
duizendpoot Chantal Kuijsters in aanwezigheid van Michel van der Sar 
en de Layher-medewerkers. Wij danken Easy Transport voor deze mooie 
decoratieve aanwinst in onze kantine in Raamsdonksveer. 

ZOMERVAKANTIEPERIODE
Om de levering en service zoals u gewend bent door te laten gaan is de Layhervestiging in Raamsdonksveer (NL) 
tijdens de vakantieperiode gewoon OPEN. De Layhervestiging in Meppel (NL) is in week 31 en 32 (01 augustus t/m 
14 augustus) GESLOTEN. De Layhervestiging in Kontich (B) is in week 29 (18 t/m 24 juli) GESLOTEN. U kunt in die 
periodes terecht bij onze andere vestigingen. Want ook wij beseffen dat niet iedereen vakantiesluiting heeft. 
Voor wie wél op een welverdiende vakantie kan gaan, hetzij in Nederland, België, Luxemburg of in het buitenland: 
wij wensen u prachtig weer! Zorg dat u weer lekker uitgerust en gezond kunt starten na de vakantie, er is 
immers genoeg te doen.

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.


