
Wellicht dat hij zijn ‘personeel’ (zijn echtgenote die de administratie verzorgt) en gezin trakteert op een 
etentje. Veel bonter zal eigenaar Gert Hiemstra het vermoedelijk niet maken. De wijze waarop hij het 12,5 
jarig bestaan van betonboor & zaagbedrijf G. Hiemstra viert, is illustratief voor de nuchtere instelling 
waarmee de inwoner van Lemelerveld door het leven stapt. Hij richt zich liever op zijn vakmanschap, 
waarmee hij zich in Noord- en Oost-Nederland inmiddels een aardige reputatie heeft verworven.

In het merendeel van zijn klussen is Hiemstra werk-
zaam voor aannemers-, installatie, riolerings- en 
wegenbouwbedrijven, maar hij komt wel degelijk 
ook bij de particulier over de vloer. ‘Zo’n twintig 
procent van mijn tijd ben ik actief in woningen. 
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het boren 
van gaten om een droogtrommel, afzuigkap of 
kachel mogelijk te maken. Maar ik word ook regel-
matig ingehuurd voor het zagen van deuropenin-
gen, kozijnen en trapgaten. Dat is specialistisch 
werk waar andere bedrijven niet altijd de kennis en 
zeker niet het materieel voor in huis hebben.’
De vrouwen die dit verhaal lezen, voelen mis-
schien al een siddering door hun lijf trekken. 
Zaag- en boorwerkzaamheden, dat 
zal ongetwijfeld een hoop stof 
opleveren. De inwoner 

van Lemelerveld kan de dames echter gerust stel-
len. ‘Het is bij mij niet nodig om de vloer 
af te dekken en om het nadien direct schoon te 
maken. De klus wordt namelijk stofvrij uitgevoerd. 
Die garantie geef ik zelfs bij het verwijderen van 
een muur om ruimte te creëren voor een serre. Dat 
is voor veel klanten een behoorlijke opluchting.’ 

Snel anticiperen
Hiemstra heeft dertien jaar lang in loondienst 
gewerkt bij een betonboorbedrijf alvorens hij het 

aandurfde om de stap naar het eigen 
ondernemerschap te zetten. 

Hoewel het met de huidige economie 
steeds lastiger wordt om voldoende 
opdrachten binnen te halen (‘er wordt 
minder verbouwd’), staat hij nog altijd 
voor de volle honderd procent achter zijn 
keuze. ‘Het vrije gevoel dat je als onder-
nemer ervaart, is iets dat me enorm aan-
spreekt. Overigens was het destijds voor 
mij wel een voorwaarde dat mijn vrouw 
bereid zou zijn om de administratie te 
verzorgen. Anders had ik het niet gedaan. 
Ik wil me volledig kunnen concentreren op 
het zagen en boren.’ 

Binnen betonboor & zaagbedrijf G. 
Hiemstra bundelt hij zijn ervaring, kennis 
en het gebruik van de juiste materialen. 
Tegelijkertijd slaagt hij er in om flexibel 
te blijven. ‘Ik maak wel eens een uitstapje 
naar andere regio’s in het land, maar in 
principe ben ik altijd in de buurt aan het 
werk. Ik zal ook zeker geen opdrachten 
aannemen die een week gaan duren. Dat 
is een bewuste keuze, omdat ik snel wil 
kunnen anticiperen op kleinere klussen. 
Een doorvoer voor een afzuigkap is bij-
voorbeeld binnen een paar uur geregeld. 
Als je dat er tussendoor doet, kunnen die 
mensen weer verder.’

In de afgelopen 12,5 jaar heeft hij zich 
eveneens ontwikkeld tot een specialist 
op het gebied van renovatiekokers (ook 
wel ventilatiekokers genoemd). ‘Met name 
bij oudere huizen kun je na verloop van 
tijd te maken krijgen met vocht onder de 
woning. Om problemen te voorkomen, is 
het dan goed om een renovatiekoker te 
laten plaatsen’, aldus Hiemstra die zowel 
de gaten boort als de koker aanlegt.
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Betonboor & zaagbedrijf   G. Hiemstra
laat een woning altijd stofvrij achter
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