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Het hoofdkantoor van Van de Bijl en Heierman 
zit diep in het hart van het Opheusdense 
boomkwekerijgebied. Veel familieleden van 
de ondernemer zijn werkzaam in deze sector. 
Heierman zelf had niet zoveel met het kweken 
van bomen toen hij 35 jaar geleden van de 
hoveniersopleiding kwam. Hoe kan het ook 
anders, als telg uit een schildersfamilie. Het was 
zijn schoonvader die hem erop attendeerde 
dat al die bomen die in Opheusden gekweekt 
worden ook ergens geplant moeten worden. 
Dat ging Heierman vervolgens doen. Andries 
Heierman: ‘Die stap was makkelijk. En als het 
niets zou worden, kon ik altijd nog bij een 
boomkweker aan de slag. Ik moest het onder-
nemen immers nog onder de knie krijgen.’

Aanvankelijk begon VDBH met het planten van 
bomen en de aanleg van tuintjes. Een beetje 

zoals iedere hovenier en elk groenvoorzienings-
bedrijf is begonnen. Deze werkzaamheden 
vormen nu een klein onderdeel van het totale 
dienstpakket. De focus ligt nu volledig op het 
grotere werk in de openbare ruimte. Heierman: 
‘Ik ben er wel enorm trots op dat mijn eerste 
klant na al die jaren nog steeds klant is.’

Inmiddels is VDHB ook actief in de infra. Dit om 
een totaalpakket te kunnen aanbieden en de 
opdrachtgever volledig te kunnen ont zorgen. 
Maar het bedrijf voelt zich meer thuis in de 
groene sector, waar ook de wortels liggen. 
Andries Heierman: ‘Het mooie van groen is dat 
er altijd onderhoud nodig is. Als je een stoepje 
legt, blijft dat wel een aantal jaren oké, maar als 
je een border inplant, moet je terugkomen om 
te schoffelen en te snoeien. Dat is het mooie 
van de groene sector: veel terugkerend werk.’

Andries Heierman: ‘Met deze twee handjes ben ik begonnen’

‘Met deze twee handjes ben ik begonnen’, 

meldt Andries Heierman uit Opheusden. 

Inmiddels doet Heierman het allang niet meer 

alleen, maar is hij op meerdere vestigingen 

omgeven door 100-150 collega’s en ook nog 

een indrukwekkende flexibele schil. Die groei 

mag volgens de ondernemer nog wel even 

doorgaan. Het liefst op eigen kracht.
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‘Natuurlijk willen 
wij groeien, maar 
liefst op eigen kracht’
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Groei
De eerste jaren waren van rustige groei. Dat 
veranderde toen de markt begon aan te trek-
ken en het groen steeds belangrijker werd. 
Hierop werd ingespeeld en het bedrijf begon 
te groeien. VDBH voldoet aan de eisen voor 
trede 5 van de CO₂-prestatieladder, maar op 
het gebied van duurzaamheid en CO₂-reductie 
willen we nog een extra stap zetten. Interessant 
zijn de plannen van het bedrijf met waterstof. 
Het idee is om een windmolen te bouwen die 
de energie uit wind direct omzet in groene 
waterstof. Dat is energetisch het meest eco-
nomische model. Deze windmolen moet dan 
waterstof genereren wat in het rivierengebied 
wordt gebruikt. Op dit moment is het dichtst-
bijzijnde waterstoftankstation in Arnhem. ‘Dat 
is veel te ver weg; dat werkt niet voor ons.’ 
Volgens de ondernemer moet er overigens nog 

wel meer gebeuren; ook het ombouwen van de 
vloot machines naar waterstof is nog wel een 
ding. Hier liggen voor de leveranciers nog vele 
uitdagingen.

Prestatieladders
De groei van VHDB is in belangrijke mate te 
danken aan de lange lijst certificaten en  
prestatieladders die het bedrijf op de voordeur 
heeft gespijkerd. Groenkeur is daar een van, 
maar ook PSO trede 3, ISO 9001 en ISO 140001, 
niveau 5 van de CO₂-prestatieladder en ga maar 
door. Volgens Heierman is dit belangrijk. Zo kan 
de overheid als belangrijkste opdrachtgever de 
duurzaamheid van de sector stimuleren en 
zorgen dat er groener gewerkt wordt.

West
De groei van VDBH leidde er ook toe dat 
Heierman de samenwerking is aangegaan met 
Wilco Boender, die vanuit Stolwijk een vestiging 
leidt voor werkzaamheden in West-Nederland. 
Dagelijks vertrekken er vanuit Stolwijk zo’n 35 
medewerkers om de buitenruimte van het  
westelijke gedeelte van Nederland nog mooier 
te maken. Vanuit een Zeeuwse vestiging  
worden ook nog een aantal werkzaamheden 
gecoördineerd en uitgevoerd.

VDBH wil graag op alle fronten samenwerken 
en betrekt daar ook de plaatselijke onder-
nemers bij. ‘Alleen kom je ver, maar samen kom 
je verder’ geeft Heierman aan. ‘We zijn ons 
ervan bewust dat we afhankelijk zijn van goede 
medewerkers. Met elkaar moeten we het zien 
te maken’, voegt hij eraan toe. Het bedrijf heeft 
in de afgelopen jaren een grote groei doorge-
maakt. Heierman vertelt dat de kracht wat hem 
betreft zit in het groot worden door klein te 
blijven. Er worden korte lijnen gehanteerd en 
goede ideeën zijn altijd welkom. Heierman: ‘We 
doen er alles aan om een goede relatie op te 
bouwen met onze opdrachtgevers. We willen 
hierbij snel kunnen schakelen. Een bureau-
cratisch organisatiestructuur past hier wat ons 
betreft niet bij.’

De toekomst ziet Heierman rooskleurig in.  
Over enkele weken zullen die piekmaanden 
aanbreken en rijden er dagelijks ruim 100 geel 
met groene bedrijfsauto’s door heel Nederland 
om de buitenruimte nog mooier te maken!
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‘Voor substantiële 
groei in de groene 
sector moet je 
aanwezig zijn in 
het westen van 
het land’
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