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P. Vermeulen Heiwerken: ‘Geheid’ een trouw 

businessclublid! 

 

P. Vermeulen Heiwerken BV is al jaren lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk. 

“Wanneer het ook maar erven mogelijk is, bezoek ik de bijeenkomsten”, zegt 

eigenaar Peter Vermeulen van het in Krimpen aan de Lek gevestigde bedrijf. 

Peter Vermeulen is bijna toe aan zijn ondernemersjubileum. 24 jaar geleden besloot hij voor 

zichzelf te beginnen na eerst een tijd in loondienst te hebben gewerkt als werkplaats-chef. 

“Nadat dat bedrijf was verkocht aan Heijmans, ben ik nog een jaar bij mijn nieuwe werkgever 

doorgegaan om vervolgens mijn eigen zaak te gaan beginnen. “Ik startte Vermeulen 

heiwerken in mijn eentje, bouwde zelf een machine waarmee ik specialistisch heiwerk kon 

gaan uitvoeren op moeilijk bereikbare plekken, zoals achtertuinen van woningen waar 

mensen bijvoorbeeld een serre of andere aanbouw wilden plaatsen. In de eerste fase van mijn 

ondernemerschap kreeg ik veel support van Jan Nederveen en zijn heibedrijf. Hij hielp me 

onder meer aan werk. Daar ben ik hem nóg dankbaar voor.” 

Anno 2022 is P. Vermeulen Heiwerken BV een bloeiende onderneming met vijftien 

medewerkers en evenzovele kranen die worden ingezet op diverse hei- en boorprojecten in heel 

Zuid-Holland. Peter Vermeulen: “We zijn specialist in het uitdenken en plaatsen van 

paalfunderingen. Dankzij onze ruime ervaring weten wij in iedere situatie de meest geschikte 

uitkomst te vinden, ook ingeval van een beperkte werkruimte of -hoogte. Onze kracht ligt in 

het flexibel meedenken en het bieden van maatoplossingen. We plaatsen niet alleen 

funderingen, we engineeren ze óók. Daarnaast verhelpen we problemen aan bestaande 

funderingen.” 

Vermeulen Heiwerken BV wordt vooral ingeschakeld door aannemers, bouwbedrijven en 

organisaties die zich bezighouden met infrastructuur. Zo’n tien procent van de klanten is 

afkomstig uit de particuliere sector. “Het mooie aan ons werk is de variatie”, vindt Peter 

Vermeulen. “De ene keer ben je bezig een terras achter een woning te onderheien, dan weer 

werk je mee aan de bouw van een ziekenhuis, kerk of een chemisch bedrijf, of een grote 

infrastructurele opdracht zoals het onderheien van de N210 bij Krimpen aan den IJssel.   
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De voorbije maanden hebben we ter hoogte van De Grote Kruising achthonderd palen de 

grond in geslagen. Eerder deden we dat ter hoogte van voormalig tuincentrum Carpe Diem. 

Niemand hoeft bang te zijn dat de weg op die plekken nog zal gaan verzakken, ha ha!” 

Een bijkomend prettig aspect van zijn werkzaamheden is dat Vermeulen eigenlijk alleen maar 

tevreden klanten treft. “Mensen zijn blij als je aan komt rijden met je mensen en je materieel, 

omdat onze aanwezigheid betekent dat er écht iets gaat gebeuren. Wanneer je vertrekt is er 

eveneens sprake van waardering: je hebt immers het fundament gelegd waarop verder 

gebouwd kan worden.” 

Inmiddels is ook Peter’s zoon Jimmy werkzaam in het familiebedrijf. “Het ziet er naar uit dat 

hij in mijn voetsporen gaat treden”, glimlacht Peter Vermeulen. “Jimmy is nu 21, heeft zijn 

vrachtwagenbewijs en machinistendiploma op zak en draait al mooie klussen. En wat 

belangrijk is: hij heeft de juiste instelling en is vriendelijk en correct tegen onze 

opdrachtgevers. Een prima ambassadeur voor ons bedrijf dus.” 

Dat P. Vermeulen Heiwerken al vele jaren lid is van Businessclub Lekkerkerk, ziet Peter 

Vermeulen als een vanzelfsprekendheid. “Het bevalt me prima. Het is een mooie club”, vindt 

de Krimpenaar. “Ik werd destijds lid door Piet Mak en Frans Snoey. Ik trof ze toen ik bij Jos 

van der Laan aan het heien was. We raakten aan de praat en de heren maakten me 

enthousiast om me aan te sluiten bij de businessclub. Nee, zelf heb ik absoluut geen 

voetbalachtergrond. In een grijs verleden deed ik wel aan zwemmen en reddend zwemmen. 

Dat was bij De Lansingh in Krimpen aan den IJssel. Ik heb er nog een hele ris diploma’s van. 

Sinds ik voor mezelf werk komt er nog maar weinig van actief sporten. Het zij zo. Mijn 

lidmaatschap van de Businessclub zorgt er in ieder geval voor dat ik een band met de 

voetballerij heb en daar collega-ondernemers ontmoet. Die contacten zijn erg leuk. Soms ook 

levert het werk op. Zo heb ik bij vv Lekkerkerk in samenwerking met onder andere Piet Mak 

bezig gehouden met het renovatieproject van de kleedkamers. Dat zijn echt klussen die je doet 

voor de vereniging en omdat ik er plezier aan beleef om mijn kennis in dienst te stellen van 

deze mooie club.” 


