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Inhoud

Bent u de beheerder van een bedrijfsterrein? Wilt u een landgoed opnieuw inrichten?
Of zoekt u een partner voor het onderhoud van uw terrein en tuin? Dan heten wij u

Inspiratie
voor elk
terrein

welkom bij Van de Bijl & Heierman.
Wij hebben álles in huis om ons thuis te voelen op elk terrein. Van een paar vierkante meter tot
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een terrein van hectares groot.
Wij laten uw buitenruimte groeien! Letterlijk, omdat we met onze terrein- en tuinontwerpen
van elke omgeving een gróene omgeving maken. Ook in een ander opzicht laten we uw
buitenruimte groeien. Zo helpen we u, om uw vierkante meters optimaal te benutten. Dit resulteert
in een meerwaarde voor uw pand. Of u nu wilt relaxen in een sfeervolle tuin of een bedrijfsterrein
nodig hebt voor uw business. Wij tekenen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud.

v.d. Bijl & Heierman b.v.
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Over Van de Bijl & Heierman
Ruim dertig jaar is Van de Bijl & Heierman actief in de buitenruimte. Steeds meer
opdrachtgevers ontdekken onze kracht. Niet alleen particulieren en bedrijven, maar ook
scholen, instellingen, zorgcentra, waterschappen, aannemingsbedrijven, bungalowparken en
overheden. Uniek is dat wij alles in huis hebben om complete projecten in eigen beheer uit
te voeren! We hebben de kennis en de creativiteit, maar ook de mensen (ruim honderd) en het
materieel. We tekenen, rekenen, ontwerpen, coördineren, realiseren en onderhouden.
Voor aanvullende expertise maken wij gebruik van de kennis van (tuin- en landschaps)
architecten en andere adviseurs. Dit spreekt opdrachtgevers aan die de verantwoordelijkheid
voor een totaaloplossing graag bij één partner neerleggen.

Om daarbij hoge kwaliteit te waarborgen, zijn we gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001,
VCA**, de (Groenkeur) Beoordelingsrichtlijn , Groenvoorziening, Prestatieladder Socialer Ondernemen,
Dak- en gevelbegroening, Boomverzorging en de CO2 prestatieladder.

Ruim dertig jaar is
Van de Bijl & Heierman actief in de buitenruimte.
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Advies en ontwerp
Heeft u plannen om een terrein in te richten of een tuin aan te leggen? Het eerste wat we u
dan kunnen aanbieden is onze kennis, ervaring en creativiteit. Onze projectleiders en ontwerpers
leggen samen met u de basis voor een buitenruimte die groeit. Desgewenst maken wij daarbij
gebruik van de waardevolle expertise van tuin- en landschapsarchitecten en adviseurs.

Ruim 30 jaar hebben wij ervaring met de inrichting van uiteenlopende terreinen.
Dit is voor ons een bron van ideeën en inspiratie. We helpen u om uw wensen scherp te stellen en
geven daarbij advies. Wellicht heeft u alle randvoorwaarden in beeld en misschien zelfs al ideeën
over de invulling. Nu komt het aan op een ontwerp dat doordacht en uitvoerbaar is.
Daarbij spelen tal van praktische aspecten een rol: van afwatering en onderhoud tot routing
en toegankelijkheid. U kunt dat aan onze ontwerpers toevertrouwen. De creativiteit van een
ontwerper combineren we met de praktische kennis van een hovenier. Gaat het om grote of
complexe projecten, dan werken we samen met tuin- en landschapsarchitecten.

De creativiteit van een ontwerper
combineren we met de praktische kennis van een hovenier.
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Inrichting buitenruimte
Van de Bijl & Heierman heeft alles in huis om uw buitenruimte in te richten.
Of het nu gaat om grootschalig grondwerk of een beregeningsinstallatie, het (ver)planten
van bomen of het plaatsen van een lichtmast of sierhekwerk, de aanleg van sierbestrating,
een asfaltterrein of ondergrondse leidingen: u kunt het volledig aan ons overlaten.
Onze medewerkers hebben de benodigde kennis en ervaring. Bovendien beschikken we over
een uitgebreid machinepark onder meer voor grondverzet, transport en het aanleggen van
verhardingen. Dat maakt ons flexibel in de uitvoering.

Een van onze projectleiders heeft samen met een uitvoerder de leiding. Zij zijn uw
aanspreekpunt tijdens de realisatie. Wij hanteren korte lijnen en voeren persoonlijk overleg, want dat
is prettig samenwerken. Zo realiseren we het ontwerp voor de buitenruimte, zoals het bedoeld is:
een representatief bedrijfsterrein, een stijlvolle tuin of een groene wijk. Beschikt u zelf al over
een ontwerp? Dan behoort het tot de mogelijkheden om dit te laten uitvoeren door Van de Bijl
& Heierman.

Beschikt u zelf al over een ontwerp? Dan behoort het tot de
mogelijkheden om dit te laten uitvoeren door Van de Bijl en Heierman.
v.d. Bijl & Heierman b.v.
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Groenvoorzieningen
Met een geografisch informatie systeem (GIS) geeft Van de Bijl & Heierman u als
opdrachtgever digitaal inzicht in de status van uw buitenruimte. Hierdoor is het mogelijk
om de planning te bekijken en meldingen te maken. Tevens kunnen wij u voorzien van
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze verschaft u een duidelijk inzicht in de
onderhoudskosten en de status van uw buitenruimte. Zo wordt uw buitenruimte
gecontroleerd op technische staat, veiligheid, uitstraling en levensduur. Ook wordt er
aan uw meldingen een status van urgentie toegekend. Wij kunnen u voorzien van een
gedegen adviesplan waar de kosten buiten het reguliere onderhoud in zijn opgenomen
voor de komende 5 jaar.

Vakkundig onderhoud is nodig om uw tuin of terrein elk
seizoen een vitale en representatieve uitstraling te geven.
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Aanleg particuliere tuinen
en bedrijfstuinen
Als inrichters van de buitenruimte realiseren we ook de aanleg van particuliere tuinen en
bedrijfstuinen. Graag denken wij met u mee om uw tuin te realiseren naar uw wensen.
Door de jarenlange ervaring hebben wij geleerd dat het goed benutten van elke ruimte
leidt tot groot succes.

Wanneer u plannen heeft om uw tuin (opnieuw) aan te leggen, beginnen we na de
persoonlijke kennismaking met het maken van een ontwerp. Juist deze persoonlijke
kennismaking is van belang, zodat we een beeld hebben van uw smaak, maar ook van de
sfeer ter plaatse. Uw tuin moet tenslotte in harmonie zijn met de architectuur van uw
woning en uw persoonlijke smaak.

Naast het ontwerpen en aanleggen van particuliere tuinen en bedrijfstuinen kunnen wij u
ook ontzorgen op het gebied van onderhoud. Periodiek onderhoud is nodig om uw tuin
vitaal te houden en onze hoveniers kunnen u hierbij compleet ontzorgen. Mocht u het
onderhoud van uw tuin graag zelf doen, maar vindt u vakkundig onderhoud wel belangrijk dan komen wij graag bij u langs voor de voor- en najaarsbeurt. Wij maken uw tuin
dan klaar voor een nieuw seizoen en zo houdt u nog lang plezier van uw tuin.

Van de Bijl & Heierman draagt graag bij
aan een prettige woon- en werkomgeving.
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Grondwerk
Of we nu een groot terrein inrichten of een kleine tuin aanleggen, er komt altijd grondwerk
bij kijken. De grond moet op het gewenste niveau gebracht worden. Een zandbed voor de
verharding moeten worden aangebracht, leidingsleuven gegraven, een bouwput uitgegraven of
een border met voedingrijke grond aangelegd. Wij dragen zorg voor het grondverzet, inclusief
het transport en afvoer van overtollige materialen.

We beschikken over eigen transport- en grondverzetmaterieel en dat zetten we graag breed
in. Het is efficiënt als wij het complete grondwerk van uw project verzorgen. Niet alleen voor
de vierkante meters die we zelf gaan inrichten, maar ook voor bijvoorbeeld een bouwput of
de riolering. Zo verkort u de doorlooptijd van het project en wordt al het grondwerk snel en
efficiënt uitgevoerd.

Of we nu een groot terrein inrichten of een kleine
tuin aanleggen, er komt altijd grondwerk bij kijken.
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Bovengrondse infra
Met de groene inrichting van de buitenruimte brengt u een stukje natuur dichterbij. In
veel omgevingen heeft de buitenruimte daarnaast een duidelijke logistieke functie.
Bewoners en bezoekers komen en gaan, vrachtwagens laden en lossen. Om die reden
is bovengrondse infrastructuur essentieel. Het is één van de specialismen van
Van de Bijl & Heierman.

Wij richten uw terrein compleet in. Dat begint met een goed advies en een doordacht ontwerp.
Met een slimme routing kunt u de beschikbare ruimte optimaal benutten. We gaan daarbij
op zoek naar de balans tussen vereiste functionaliteit en gewenste uitstraling.

Bewoners en bezoekers komen en gaan, vrachtwagens laden
en lossen. Daarom is bovengrondse infrastructuur essentieel.
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Ondergrondse infra
Hoe groot of klein uw terrein ook is, er is altijd sprake van een ondergrondse infrastructuur.
Zo moeten er leidingen voor nutsvoorzieningen gelegd worden en moeten afvalwater en
hemelwater afgevoerd worden. Als specialist in de inrichting van terreinen neemt Van de Bijl
& Heierman ook de infrastructuur voor haar rekening, want dat is efficiënt. Zo kunnen we het
grondwerk voor de bovengrondse en de ondergrondse infrastructuur combineren en vindt er
geen onnodig grondverzet plaats.

We denken graag met u mee als het gaat over de ontwatering van het terrein. Het is
van belang dat de waterafvoer voldoende capaciteit heeft en niet onnodig het riool
belast. Er zijn daar tal van oplossingen voor die we graag met u delen, zoals realisering van
infiltratievoorzieningen in de bodem. Uiteindelijk begint ook de ondergrondse infrastructuur
bij een goed advies en ontwerp.

Hoe groot of klein uw terrein ook is, er is
altijd sprake van een ondergrondse infrastructuur.
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Dak- en gevelbegroening
Groene daken en gevels zijn een meerwaarde voor de omgeving! Het groen geeft gebouwen
een natuurlijke en vriendelijke uitstraling. Daarnaast is het ecologisch verantwoord en
milieuvriendelijk. Geluiden worden gedempt, CO2 wordt afgebroken, regenwater opgevangen en
warmte geweerd. De mogelijkheden zijn veelzijdig. Niet alleen voor platte daken, maar ook voor
daken met een helling en verticale gevels.
Van de Bijl & Heierman weet daar alles van. We zijn gecertificeerd voor het aanleggen
en onderhouden van dak- en gevelbegroening en werken tevens nauw samen met de
architect en/of de bouwer van uw pand. Het is van belang dat de bouwkundige constructie
berekend is op de begroeiing. Wij dragen zorg voor het aanbrengen van beschermende
dakbedekking door middel van een drainerende laag en het substraat waarin de planten
groeien (bijvoorbeeld sedum). Daarnaast verrichten we het periodieke onderhoud wat werk is
voor onze specialisten.

Van de Bijl & Heierman is gecertificeerd voor het
aanleggen en onderhouden van dak- en gevelbegroening.
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Boomverzorging
Bomen zijn een waardevol onderdeel van de groeninrichting. Ze zijn bepalend voor het
karakter van de omgeving, maar geven ook een zorgplicht voor de eigenaar. Wie draagt
namelijk zorg voor de VTA (boomveiligheidsinspectie) controles, de bodemverbetering, de
(begeleidings)snoei en ziekte- en plagenbestrijding? En als de boom toch plaats moet maken,
dient deze op een veilige en verantwoorde wijze te worden verplant of geveld. Dat vergt vakkennis
en ervaring met de juiste mensen. Van de Bijl & Heierman kan u hierbij ontzorgen. Wij zijn
een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf en hebben veel ervaring met het planten,
onderhouden en vakkundig verwijderen van bomen. Wilt u bomen aan- of verplanten op uw
gemeentelijk terrein of bedrijvenpark? Of wilt u flink terugsnoeien? Heeft u stormschade of moet
een boom wijken voor nieuwbouw? Onze boomverzorgers weten er raad mee, of het nu gaat om een
enkele boom of de realisering van een compleet bomenbestek. We verzorgen bomen op elke
locatie of het nu een bosperceel, een bedrijvenpark, een plantsoen of een stadstuin is.
We beschikken over het juiste materieel, van hoogwerker en kettingzaag tot valbeveiliging en
houtversnipperaar. Vrijgekomen materialen (bijv. boomstammen, takken en snippers) kunnen
door ons worden aangeboden voor hergebruik ten behoeve van biocentrales, houtverwerking
en dergelijke, zodat er geen waardevolle materialen verloren gaan. Van de Bijl & Heierman
gaat voor de integrale aanpak van boomverzorging, zodat u wordt ontzorgd.

Wij zijn een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf en hebben veel
ervaring met het planten, onderhouden en vakkundig verwijderen van bomen.
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Bermverharding
De meeste wegen in Nederland zijn verhard. Dat is comfortabel en maakt een goede
verkeersdoorstroming mogelijk. Een zachte berm naast het asfalt, vol hobbels, kuilen en
plassen is echter bijzonder onveilig, zowel voor automobilisten als voor fietsers. Het maakt
uitwijkmanoeuvres riskant voor alle verkeersdeelnemers.

Van de Bijl & Heierman heeft daarvoor een unieke oplossing: het aanvullen en eventueel
verharden van de berm met halfverharding. We maken daarvoor gebruik van een machine
die we zelf ontwikkeld hebben. Deze brengt de juiste hoeveelheid grond of granulaat
aan en verdicht het. Met een andere (door onszelf ontwikkelde) machine kunnen we ook
grasbetonblokken aanbrengen. Het resultaat is een groene en toch stabiele berm.
Een veilige berm voor uitwijkende voertuigen en passerende fietsers. Dit is precies
volgens uw wensen.

Van de Bijl & Heierman heeft daarvoor een unieke oplossing:
het aanvullen en eventueel verharden van de berm met halfverharding.
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Recreatieve paden
Halfverhardingen dragen bij aan een natuurlijke uitstraling van uw omgeving, zijn een
aantrekkelijk, financieel alternatief voor asfalt en bestrating en hebben een klimaatadaptieve functie. Dat laatste betekent: regenwater kan in de grond wegzakken, het vult
het grondwater aan, het riool wordt ontlast en het heeft een verkoelende werking.
Aangezien halfverhardingen dus bijdragen aan een betere leefomgeving, heeft de
expertise rondom halfverhardingen zich de afgelopen decennia zich ontwikkeld tot een
belangrijke discipline binnen Van de Bijl & Heierman.

Halfverharding is de perfecte oplossing voor
een stevig wandelpad in een natuurrijke omgeving.
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Beheer halfverhardingen
Hoe houden wij onze halfverhardingen onkruidvrij?
Deze vraag kregen wij van diverse opdrachtgevers. Met ons team hebben wij daar goed
over nagedacht en zijn daarbij tot de ultieme oplossing gekomen. Dit betreft het inzetten
van een door ons ontwikkelde machine, de VEGAWAY® in combinatie met andere
beheermethodes.

Voordelen:
- Duurzaam: geen gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen
- Grondig: onkruid wordt ‘met wortel en al’ verwijderd
- Snel: gemiddeld 500 meter per uur met een werkbreedte van 120 cm
- Verzorgd: paden liggen er strak bij, alsof de kanten afgestoken zijn
- Beter: door het homogeniseren van de toplaag verbetert de afwatering
- Effectief: eindresultaat is een solide basis voor een eventueel nieuwe toplaag
- Breed inzetbaar: kan alle types halfverhardingen onkruidvrij maken

Met het inzetten van de VEGAWAY® geven we invulling aan onze missie:
comfortabele halfverhardingen en jaarrond een representatieve uitstraling.

Uniek: onze oplossing verwijderd niet alleen onkruid,
maar zorgt er ook voor dat uw paden er weer als nieuw uitzien.

v.d. Bijl & Heierman b.v.
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Gladheidsbestrijding
In de winter kunnen sneeuw en ijzel de toegang tot uw terrein belemmeren. Dat is het laatste
wat u wilt. Het is voor u van belang dat u en uw bezoekers veilig uw pand kunnen bereiken en
verlaten. Daarnaast wilt u er zeker van zijn dat transport en logistiek niet gehinderd worden.

Hoe onvoorspelbaar het weer ook kan zijn, samen met Van de Bijl & Heierman houdt u uw
terrein toegankelijk. Of het nu gaat om een bedrijf, winkel, kerk, school, opslagterrein,
parkeerterrein, laaddock of andere locatie. Zodra er sneeuw of gladheid wordt voorspeld,
strooien we preventief. Als het sneeuwt of ijzelt, trekken we erop uit om de gladheid
te bestrijden. We hebben daarvoor zowel eigen vrachtwagens (voor openbare wegen en
terreinen) als minitractoren (voor wandel- en fietspaden). U kunt de hele winter op ons
rekenen. Dag en nacht.

Zodra er sneeuw of gladheid wordt voorspeld strooien we preventief.

v.d. Bijl & Heierman b.v.

32

33

Biodiversiteit is leven

Klimaatbestendige buitenruimte

Soortenverscheidenheid zorgt op aarde voor balans in het ecosysteem. Alle soorten

Klimaatverandering heeft impact op uw leefomgeving. Zowel in landelijk als in stedelijk

planten en dieren zorgen voor een levende en functionele natuur. Biodiversiteit zorgt voor

gebied en op de openbare ruimte van de gemeente, de private ruimte van bedrijven en

schoon water, vruchtbare grond en een stabiel leefklimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen

bewoners, maar ook op bijvoorbeeld landbouwgebieden en natuurgebieden.

zorgen ervoor dat we kunnen bestaan.

Omgaan met klimaatverandering en daarop inspelen met maatregelen die helpen om

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor

onze leefomgeving klimaatbestendig te maken is een van de belangrijkste opgaven voor

de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten

de toekomst. Van de Bijl & Heierman adviseert en realiseert klimaatbestendige buiten-

(waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Deze

ruimten. Onze kennis en ervaring zetten wij dagelijks in om uw buitenruimte klimaat-

biodiversiteit staat onder toenemende druk. In uw buitenruimte kunnen wij (in samen-

adaptief te maken en te beheren. Klimaatverandering is voor ons een nieuwe uitdaging

werking met u) werken aan een verhoging van de biodiversiteit.

om overlast en hinder tot een minimum te beperken.

Denk bijvoorbeeld aan:
- het plaatsen van insecten- en bijenhotels

- aanleg van vegetatiedaken

- het inzaaien van (weide)bloemmengsels

- sinus-maaibeheer

- planten van inheemse, streekeigen bomen

- ophangen van nestkasten en

- aanleggen van vijvers en paddenpoelen

maken van verblijfplaatsen
- en andere mitigerende maatregelen

Wij realiseren;
- waterbergingen als wadi’s, ondergrondse opvangcapaciteit
- daktuinen met waterbergende functie
- hergebruik toepassingen van hemelwater
- aanplanten bomen tegen hittestress
- operatie steenbreek. Steen eruit, groen erin.
- groene en gezonde schoolpleinen

Bij Van de Bijl & Heierman zijn wij al ruim 30 jaar actief met het verhogen en in stand houden van de biodiversiteit in uw leefomgeving. Wij ontwerpen, maken en beheren dagelijks buitenruimten waar de biodiversiteit volledig wordt hersteld of in ere gehouden.

Van de Bijl & Heierman is voor iedere beheerder en ontwerper
van buitenruimtes dé samenwerkingspartner voor klimaatadaptatie.
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Hoofdvestiging
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