
Raamsdonksveer - Ooit iemand bevlogen over steigers 
horen praten? Dan moet je bij Hans Pluimes zijn. Luis-
terend besef je dat zonder steigers de wereld om ons 
heen er heel anders uit zou zien. Zonder steigers geen 
procesindustrie, zonder steigers geen hoogbouw, zon-
der steigers geen grote dansfeesten. Op steigers, hoe 
simpel en alledaags lijkend, rust een deel van onze eco-
nomie. Veel van die steigers komen van het industrie-
terrein Dombosch in Raamsdonksveer: van het bedrijf 
Layher Benelux, marktleider in de Benelux als het om 
steigers gaat. 

Tussen steigers in alle soorten en maten in de kleur-
rijk uitgelichte showroom van geheel verbouwde 
 Layherpand aan het Lisseveld, hielden de leden van de 
Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) hun 
maandelijkse netwerkborrel. Een intieme, boeiende bij-
eenkomsthielden waar general manager Hans Pluimes 
met zijn gedreven ‘steigerverhalen’ het ongelijk van de 
thuisblijvers bewees. Daarbij vakkundig geassisteerd 
door zijn sales manager Ad van Meer. Pluimes: “Een 
steiger bouwen is op een veilige manier je werkplek 
verhogen.” Hoe hoog? Het kan tot een paar kerktorens 
op elkaar. Pluimes: “Tot tweehonderd meterd, zeker.”

Volgens Pluimes is alleen al in de Benelux voor 1 mil-
jard euro aan steigermateriaal in omloop: “Een deel van 
dat materiaal raakt kwijt of er zit een deuk in. Vervan-
gen dus, want geen risico. Dat alleen is al een markt 
van 30 miljoen euro.” Het bedrijf profiteert ook van de 
economische motor in de delta. Pluimes: “Niet in het 
Ruhrgebied, maar hier zit de grootste concentratie van 

industrie in Europa: Antwerpen, Rotterdam. Rij over de 
A15 langs Rotterdam en je hebt 40 kilometer aaneen-
gesloten hoogwaardige industrie. Dat is een belangrijk 
deel van onze markt.”

Bij het bevoorraden van afnemers werkt Layher Bene-
lux even snel als een pakjesdienst: ’s morgens besteld, 
de andere morgen binnen. Tweendertig medewerkers 
in de vestiging Raamsdonksveer houden de verkoop 
en bevoorrading logistiek gaande. Daartoe ligt op het 
Layher terrein ook een materiaalvoorraad ter waarde 
van een paar miljoen euro. Daarnaast is er de back up 
van het Duitse moederbedrijf waar de productie plaats-
vindt. Daar vertrekken dagelijks zeventig vrachtwagens 
met materiaal, bestemd voor vestigingen in veertig lan-

den. Pluimes: “Layher had vijftien jaar geleden vijf ves-
tigingen in Europa. Daarna is het hard gegaan. Er wer-
ken nu 1500 mensen.”

De multinale steigerproducent Layher is de schepping 
van de Duitse timmerman en ladderbouwer Wilhelm 
Layher. Inmiddels staat de derde generatie Layher aan 
het roer van het familiebedrijf.

Wihelm Layher startte het bedrijf in 1945 in een oude 
schuur ten zuiden van Heidelberg. Hij schakelde in 
1957 over op staal en aluminium. Het bedrijf beschikt 
nu over 600 patenten. Daarbij is ook een simpele in 
1970 ontworpen innovatieve roset koppeling. Pluimes: 
“De Allround systeemsteiger is zo goed, die is daarna 
nooit meer veranderd.” Goethe schreef het al: “In de 
eenvoud toont zich de meester.” Pluimes: “Layher. Dat 
staat voor solide Duitse degelijkheid. En onberispelijke 
kwailiteit. Als het om steigers gaat, dan weten kenners: 
boven de tien meter moet je Layher hebben.”

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

BEDRIJVEN
NIEUWS

EEN ECONOMIE DIE OP 
STEIGERS RUST

Bedrijfsbezoek bij geheel verbouwde Layher in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg kent een grote 
diversiteit aan bedrijven die bepalend zijn voor 
o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid. 
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan 
lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

VOGAGENDA
In de komende periode staan weer een aantal leuke 
netwerkbijeenkomsten op de agenda. 

VOG Stand Up Netwerk Borrel
Tijdens deze avond geven drie lokale ondernemers 
een korte presentatie over hun bedrijf. Bij deze eerste 
VOG Stand Up zijn dat:
Sabine van der Hulst, Raeda Coaching & Ontwikkeling 
Christiaan Hakkesteegt, Alfa Accountants & Adviseurs 
Else Schepers, Time Out Tours
waarna gastvrouw Hedwig Buijks de avond verzorgt 
met een hapje en een drankje.  
Locatie: De Stek, Kerklaan 19b, Raamsdonksveer
Datum: Donderdag 23 november 2017, 

19.30 - 23.30 uur

WILT U HIER 
UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaat: 94x80 mm: 
VOG-leden korting: € 37,60 ex BTW

Formaat: 192x80 mm: 
VOG-leden korting: € 75,20 ex BTW

Formaat: 290x80 mm: 
VOG-leden korting: € 112,80 ex BTW

Bel Paul Dooreleijers (06-23215982) 
voor de mogelijkheden.

Voor PLUS leden bieden we de mogelijkheid om via 
onze website exclusief voor VOG-leden voordeel te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan een percentage extra 
korting op (een deel van) uw assortiment, gratis work-
shops of andere vormen van voordeel.

Om dit voordeel te communiceren krijgt u op uw 
PLUS-pagina extra ruimte voor de promotie van uw 
aanbieding. Ook wordt uw aanbieding via de VOG 
Voordeel pagina kenbaar gemaakt met een link naar 
het voordeel op uw eigen PLUS-pagina.

Kijk voor VOG Voordeel op 
https://vogweb.nl/vog-voordeel/

VOG+ VOORDEEL 


