Hermans sterk
in gewapende
betonplaten
Alle ontwikkelingen in eigen huis

Productgroepen Hermans Betonindustrie:
Gewapende betonplaten
Betonnen roosters
Beluchtingsroosters
Ondersteuningsbalken
Prefab putten

Putringen
Kruinstukken
Drinkbakken
Plinten

Een kwalitatief goede plaat voor een meer
dan concurrerende prijs. Hermans Betonindustrie speelt met haar gewapende betonplaat van 2 bij 2 meter succesvol in op het
gat net onder de top van de markt. Loonbedrijven, gemeenten, aannemers en de
handel varen wel bij de kennis en producten
van het meer dan tachtigjarige bedrijf.

Met haar specialisatie in gewapende betonplaten maakt
Hermans Betonindustrie het verschil. Maar het bedrijf doet
meer. Hermans is ook groot in betonnen roosters, beluchtingsplaten en ondersteuningsbalken. Die vinden hun weg
niet alleen naar de land- en tuinbouw, maar ook – wereldwijd – naar verwerkingsbedrijven van groente-, fruit- en
tuinafval en naar de champignonteelt. Een klein deel van de
omzet haalt het bedrijf tot slot uit aanvullende producten
zoals prefab putten, putringen, kruinstukken, drinkbakken
en betonnen plinten voor geluidsschermen.

Referenties
Een containerveld op een boomkwekerij. Een duurzame
verharding voor een park met chalets. Paden op sportparken maar ook ten behoeve van strandopgangen op Texel.
Hermans Betonindustrie heeft een diversiteit aan referenties die aantonen hoe veelzijdig het toepassingsgebied is
van haar betonplaat. Een ‘no nonsense’ bedrijf, dat de
agrarische sector, maar ook andere branches, optimaal
bedient.

Hermans Betonindustrie heeft de meeste producten in
eigen huis bedacht en ontwikkeld. Dat is niet van de
ene op de andere dag gegaan. Opa Hermans startte het
bedrijf in 1928 in Horst, midden in een groot agrarisch
gebied waar de boomkwekerij en de champignonteelt van
oudsher sterk zijn. Met producten van prefab beton die in
die sectoren kunnen worden toegepast, speelde hij in op
de vraag uit de markt. Bij gebrek aan ruimte voor verdere
groei verhuisde het bedrijf in 1978 naar de huidige locatie.
De ontwikkelingen gingen echter door. De betonnen roosters, aanvankelijk ontwikkeld voor de champignonteelt,
bleken bijvoorbeeld ook uitstekend toepasbaar in installaties waar groente-, fruit- en tuinafval wordt verwerkt
tot compost. Voor de boomkwekerijsector ontwikkelde
Hermans platen waarin het worteldoek van het containerveld aan weerszijden kan worden vastgezet. En ook
de aqua circle-plaat met een uitsparing waarin overtollig
water onder de plaat wordt afgevoerd, is een ontwikkeling
die op vraag van afnemers tot stand kwam.
Hoe kan het makkelijker en sneller? Hoe kan de productiecapaciteit worden vergroot zonder onmiddellijk het
aantal medewerkers te laten groeien? Het zijn uitdagingen die Hermans graag aangaat. Met twaalf mensen een

productie van tienduizenden platen en roosters per jaar
halen, betekent een verregaande mate van mechanisatie en automatisering. Ook de meeste machines en de
productiestraten voor platen en roosters zijn helemaal in
eigen beheer ontwikkeld. De wapening wordt volautomatisch gepuntlast en in elkaar gezet, aardvochtig beton
wordt uit de mengcentrale automatisch via een monorail
aangevoerd en in de kiep-kantelmachine gestort en de
mallen worden binnen enkele minuten automatisch gelost.
Kortom: vandaag gemaakt, morgen op het tasveld. Dat is
typisch Hermans.
Ondanks, of juist dankzij, de vergaande specialisatie zit de
groei er bij Hermans goed in. Schaalvergroting in de sectoren waarin het bedrijf actief is, zorgt voor steeds grotere
orders. De samenwerking met en sinds 2008 de inlijving
door BTE maakt het bedrijf nog sterker. Niet alleen omdat
Hermans een breed en diep assortiment toevoegt aan een
toch al veelzijdige groep, maar ook omdat het bedrijf op
deze manier profiteert van de kennis en het draagvlak
van de individuele zusterbedrijven. Hoe eenvoudig een
betonplaat ook oogt, die kennis komt dagelijks ten goede
van de klant, die profiteert van een optimale kwaliteit en
duurzaamheid.
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Specialist in de land- en tuinbouwsector
Hermans Betonindustrie uit Tienray, twaalf
medewerkers sterk, richt zich voornamelijk
op de land- en tuinbouwsector met een
assortiment betonproducten dat grotendeels
in eigen huis is ontwikkeld. Die verregaande
specialisatie maakt Hermans een mooie
aanvulling op het toch al brede productengamma van de BTE-groep.
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Het belangrijkste wapenfeit van Hermans is een breed assortiment gewapende betonplaten.
De afmetingen variëren van 1 bij 1 tot 6 bij 1,20 meter en de platen kunnen aslasten van 8,5 tot
18 ton aan. Ze worden in heel Nederland en ook in delen van Duitsland toegepast als verharding
op erven, in landerijen en in de boomkwekerij. Maar ook rond sportvelden en strandopgangen
zijn de platen prima op hun plaats.
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