
Voor Herms Epe mag het project van Park De Hoge Veluwe met recht veelzijdig genoemd. Nagenoeg alle 

disciplines van het familiebedrijf zijn gedurende het bouwproces vertegenwoordigd. Directeur en 

mede-eigenaar Wim Herms: “Dat is inderdaad het geval. We hebben kranen verhuurd, rioleringen 

aangebracht en tal van terreinverhardingen aangelegd. Ook het verzamelen van het afval behoort tot ons 

takenpakket. De meest complexe onderdelen staan binnenkort op de planning. Dan beginnen we met het 

aanleg van het speciale terras bij het restaurant. Vrijwel alles wijkt af van het standaard gebeuren. Zowel 

qua materiaal als het ontwerp. Er zijn glooiingen en tal van verrassende details qua ontwerp. Dat alles vergt 

extra aandacht van onze vakmensen, maar we vinden het prachtig om te maken. Daarnaast is er bij ons een 

sterk gevoel van trots. Hoe je het ook wendt of keert, je staat in het Park De Hoge Veluwe in de picture. 

De uitdaging mag er zijn, ook qua tijdsdruk. Maar als we in juli terugblikken en alles is in gebruik en 

operationeel dan zal dat trotse gevoel ongetwijfeld overheersen. 

Herms trots om steentje bij te 
dragen aan Park De Hoge Veluwe
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De samenwerking verloopt 

uitstekend. Ik had ook niet 

anders verwacht. We kennen 

Rots Bouw goed. We werken 

regelmatig samen en kennen 

elkaars bedrijfscultuur. We spreken 

als het ware dezelfde taal. We 

hebben allemaal één belang en 

dat is een goede afronding. Er is 

een open communicatie tussen 

alle betrokken partijen en dat 

vergemakkelijkt het proces.”

Druk
De huidige marktsituatie wordt 

door Wim Herms als “behoorlijk 

druk” omschreven. “We moeten 

echt regelmatig alle zeilen bijzetten. 

We willen geen concessies doen 

aan onze grondbeginselen die 

samen te vatten zijn als kwaliteit 

en binnen het gestelde tijdsbestek 

leveren en doen wat je afspreekt. 

Ook 2019 belooft een goed jaar 

te worden. We kunnen voor 

bepaalde bedrijfsonderdelen 

langere tijd vooruit kijken. Voor 

het grondwerk is dat veelal een 

andere zaak. Aannemers, en dat is 

de grootste groep opdrachtgevers 
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van ons, plannen grondwerk voor 

projecten in de regel pas een of 

twee maanden voor de start in. 

We zijn echter positief gestemd. 

Er ligt veel werk op de plank. 

Een belangrijk aandachtspunt in 

onze bedrijfsvoering is de factor 

personeel en daar zijn we zuinig 

op. Gelukkig kennen we relatief 

weinig verloop maar we moeten 

ons wel degelijk inspannen om 

onze groei bij te kunnen benen. 

We hebben continu leerling 

machinisten en leerling uitvoerders 

en werkvoorbereiders via de 

opleiding onder dak. We scholen 

ze dan door en proberen ze dan 

via een vaste aanstelling aan ons te 

binden. Met goeie mensen kunnen 

wij de vertaalslag maken naar een 

correcte uitvoering en een mooi 

resultaat.”

Herms Epe, ruim 125 jaar een begrip
In 1876 begon de heer A.J. Herms (Albert-Jan voor zijn vrienden) een bedrijfje dat zich richtte op de wagenmakerij en het 

vervoer. Anno 2019, dus 143 jaar na de oprichting, is het bedrijf uiteraard onvergelijkbaar met het bedrijf dat een kleine 

anderhalve eeuw geleden werd opgericht. De huidige generatie trad in 2009 aan in het bedrijf. Vanaf 2015 heeft deze 

generatie, bestaande uit vijf directieleden, de dagelijkse leiding in handen.

Sinds de oprichting is het bedrijf aan de Kuipersweg in Epe gevestigd geweest. Door forse uitbreidingen moest deze aloude 

vestigingsplaats in 1987 plaatsmaken voor de huidige locatie aan de Hammerstraat in Epe. In 1992 is Herms gestart met een 

nevenvestiging aan de Padvinderslaan in Doetinchem. Door toenemende werkzaamheden in deze regio werd deze vestiging 

in 2002 verruild voor een nieuw bedrijfspand aan de Logistiekweg te Doetinchem. Om meer landelijke dekking te creëren is 

er in 2012 de vestiging Amersfoort gestart en volgde medio vorige jaar de jongste loot aan de boom, een vestiging in Neede. 

Het bedrijf biedt werk aan ruim 110 fte’s aan eigen mensen en gemiddeld zeventig tot tachtig inleenkrachten. Het werkge-

bied is een brede strook van de grens tot en met Amsterdam in het midden van het land. Herms houdt zich bezig met een 

breed scala aan activiteiten, variërend van sloop- tot riolering werk, kraan- en containerverhuur tot grond- en bestrating werk 

en afvalverwerking tot en met transport en rijplaten verhuur


