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De kracht zit in onze mensen

Hopnieuws
Samen werken aan succes
In de laatste maand van 2017 delen 
we graag met u de laatste ontwik-
kelingen van ons bedrijf. Met veel 
nieuwe collega's en nieuwe vesti -
gingen in Roosendaal, Nijmegen en 
recent in Best (Elbeto) boekten we 
mooie resultaten. Niet alleen in on-
ze projecten, maar ook als bedrijf 

en medewerker. In november ont-
vingen we, als één van de snelst 
groeiende bedrijven van Nederland, 
de bronzen FD Gazelle Award en we 
behaalden het keurmerk beste 
werkgever van 2017-2018 waarvoor 
we in februari meedingen naar een 
podiumplek. Voor ons een bevesti -

ging dat we het als Hoppenbrou-
wers goed doen. Dit hebben we als 
eerste te danken aan de inzet van 
alle medewerkers. En daarnaast het 
vertrouwen van u als klant. We 
moeten er elke dag hard voor wer-
ken, soms met vallen en opstaan, 
maar door te blijven investeren 

groeien we kwalitati ef en kwanti ta-
ti ef. Sinds 2015 zijn we ook gestart 
als W-installateur en hebben zo als 
totaalinstallateur al veel combina-
ti eprojecten opgeleverd. We zijn 
niet snel tevreden, daarom zien we 
ook voor 2018 nog veel kansen om 
te verbeteren en te groeien. 

Aan de rand van het centrum van Nijmegen wordt het voormalige kantoorgebouw van Royal Haskoning omgebouwd tot een luxe appartementencomplex met een panoramisch uitzicht, grote 
dakterrassen en onder andere een zwembad, sauna, wijnkelder, fi tnessruimte en golfsimulator. De 62 appartementen zijn elk verschillend, maar hebben ook overeenkomsten. De appartemen-
ten zijn van alle gemakken voorzien én verbouwd met aandacht voor duurzaamheid. De technische eisen ti jdens het project waren dan ook hoog.

Wij wensen u veel leesplezier met 
deze nieuwsbrief en zien u graag 
volgend jaar ti jdens ons jubileum-
jaar.

Henny de Haas

Duurzame technieken voor
62 luxe appartementen Estel Residence

Bjorn van Grinsven, Henk Buijs, Ward Bertens en Marco Dekkers

Hoppenbrouwers Techniek is bij de 
verbouwing van Estel Residence – 
als onderaannemer van Wessels 
Zeist – verantwoordelijk voor zowel 
de werktuigbouwkundige als de 
elektrotechnische installati es. Henk 
Buijs van projectontwikkelaar Fidu-
vast vertelt: “Het voormalige kan-
toorgebouw van Royal Haskoning is 
een bekend gebouw in Nijmegen én 
een monumentaal pand. Duur-
zaamheid is bij de verbouwing tot 
luxe appartementencomplex een 
belangrijke eis. Hoppenbrouwers 
helpt ons om hier invulling aan te 
geven.”

Duurzaam 
verwarmen en 
koelen
De appartementen in Estel Resi-
dence worden op duurzame wijze 
verwarmd en gekoeld, met een 
door Hoppenbrouwers gerealiseer-
de verti cale bodemwarmtewisse-
laar (VBWW). Henk: “Een warmte-

elektrotechnische installati es bij 
één parti j liggen. De medewerkers 
van Hoppenbrouwers stemmen on-
derling alles af en werken erg effi  ci-
ent. Projectleider Bjorn van Grins-
ven, werkvoorbereider Ward Ber-
tens en uitvoerders Marco Dekkers 
en Marcel Pekelder en hun collega’s 
hebben veel kennis van zaken en 
het contact is heel goed. Estel Resi-
dence is nog niet af, maar tot nu toe 
ben ik erg tevreden over het resul-
taat.”

pomp verwarmt het gebouw in de 
winter, terwijl de kou 200 meter 
diep in de bodem wordt opgesla-
gen. Het koude water kan in de zo-
mer worden opgepompt om het 
gebouw te koelen. Voor de venti la-
ti e zijn de appartementen voorzien 
van één of meer WTW-installati es, 
waarbij 94% van de warmte wordt 
teruggewonnen. Veel aandacht is 
gegaan naar het geluidarm ontwer-
pen van deze installati es. Door een 
juiste dimensionering van kanalen 
en roosters in alle appartementen 
realiseerde Hoppenbrouwers een 
zeer laag geluidniveau.”

Ledverlichting en 
bewegingsmelders
Ook op elektrotechnisch gebied is 
Estel Residence van alle gemakken 
voorzien. “Zo is er camerabewaking 
in de gemeenschappelijke ruimtes, 
zijn de hallen op de verdiepings-
vloeren voorzien van sfeervolle in-
directe verlichti ng en zijn alle ap-

partementen voorbereid op domo-
ti ca”, vertelt Henk. “Ook op het ge-
bied van elektra is aan duurzaam-
heid gedacht. Met uitzondering van 
de monumentale hal zijn alle ge-
meenschappelijke ruimtes voorzien 
van ledverlichti ng en in bijvoor-
beeld het trappenhuis en de par-
keergarage wordt gebruikgemaakt 
van bewegingsmelders zodat er al-
ti jd licht brandt waar je loopt.”

Ieder appartement 
een project op zich
De 62 appartementen in Estel Resi-
dence hebben een oppervlakte van 
50 tot ruim 300 vierkante meter 
groot en beschikken veelal over rui-
me dakterrassen. “Ieder apparte-
ment is anders en elke koper heeft  
andere wensen als het gaat om 
stopcontacten, lichtpunten en sani-
taire voorzieningen. De ene koper 
wil spotjes, de andere hanglampen 
en een derde indirecte verlichti ng. 
Omdat de appartementen erg luxe 

zijn, beschikken ze over veel elektri-
sche aansluiti ngen. In sommige ap-
partementen zit wel 900 meter 
elektrapijp! Ook de sanitaire ruim-
tes en keukens zijn overal anders. 
Een echte uitdaging voor Hoppen-
brouwers, maar één waarmee de 
medewerkers goed uit de voeten 
kunnen.”

De samenwerking met Hoppen-
brouwers Techniek bevalt Henk zeer 
goed. Hij vertelt: “Het is heel fi jn 
dat de werktuigbouwkundige en 
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Angela Vergouwen, projectleider en 
adviseur bij Zuylen: “De wensen op 
het gebied van uitvaarten verande-
ren snel. We merkten dat er be-
hoeft e is aan meer zitplaatsen ti j-
dens de dienst en dat steeds meer 
mensen een uitvaart een persoon-
lijke ti nt willen geven in een omge-
ving die een hoge kwaliteit biedt. 
Om invulling te geven aan deze 
wensen, besloten we onze grootste 
aula – Aula Brabant – en de ruimtes 
daaromheen volledig te verbou-
wen. Daarbij kozen we voor een ver-
groti ng van de aula en een andere 
indeling en uitstraling van de bin-
nenkomstruimte, aula, rouwka-
mers, familiekamer, koffi  ekamers 
en overige ruimtes.”

Eenvoudig en
sereen
De verbouwing is in drie fases gere-
aliseerd. “We startt en met de rouw-
kamers en de eerste koffi  ekamer”, 
vertelt Angela. “Tijdens deze fase 
gingen de uitvaarten gewoon door. 
Een extra uitdaging voor het bouw-
team, dat hier goed rekening mee 
hield.” Vervolgens waren de aula en 
de overige ruimtes aan de beurt. “In 
de visie van de architect voeren te-
rughoudendheid, sereniteit en een-
voud de boventoon. Er wordt veel 
gebruikgemaakt van eikenhout, wit 
en indirecte verlichti ng. De ingang 
van de aula is naar de andere kant 
van het uitvaartcentrum verplaatst. 

“Het belangrijkst is misschien wel 
dat de verlichti ng en muziek ti jdens 
de afscheidsdienst perfect werken”, 
vervolgt Angela. “In de aula maken 
we daarom gebruik van verschillen-
de soorten verlichti ng, waarbij alle 
lampen apart aangestuurd kunnen 
worden. Met behulp van een speci-
aal paneel zijn de muziek en de ver-
lichti ng te bedienen. Bij binnen-
komst in de zaal is er wat meer licht, 
terwijl ti jdens de dienst de lichten 
op de aanwezigen gedimd worden. 
Ook is het mogelijk om een pianist 
of koor uit te lichten en er is zelfs 

een heuse discostand. Zo kunnen 
we écht aan iedere wens invulling 
geven.”

Samen iets moois 
creëren
Angela: “De samenwerking met 
Hoppenbrouwers is ons heel goed 
bevallen. We hebben deze verbou-
wing echt samen uitgevoerd. De 
medewerkers van Hoppenbrouwers 
waren gedurende het hele bouw-
proces erg betrokken en enthousi-
ast. Ze gingen alti jd een stapje ver-
der dan de standaard en bleven 

zoeken naar manieren om invulling 
te geven aan onze – soms oncon-
venti onele - wensen. De lijnen wa-
ren kort en de communicati e erg 
open en transparant. Ook was het 
heel pretti  g om één vast aanspreek-
punt te hebben. Wanneer er soms 
toch iets niet helemaal naar wens 
was, werd dat na één belletje opge-
lost. Ik heb alleen maar met plezier 
samengewerkt met Hoppenbrou-
wers. Samen hebben we echt iets 
moois gecreëerd!”

Zuylen is al jarenlang een instituut in de regionale uitvaartbranche. Eén van de aula’s van het uitvaartcentrum werd onlangs volledig verbouwd en uitgebreid. Hoppenbrouwers was 
verantwoordelijk voor de realisatie van de elektrotechnische installatie en verlichting. Begin september opende de nieuwe aula.

Hierdoor stappen mensen niet lan-
ger direct vanaf de parkeerplaats 
het gebouw binnen, maar lopen ze 
eerst een stukje door het groen: 
een moment van bezinning. Sowie-
so is er in het nieuwe ontwerp veel 
verbinding tussen binnen en buiten. 
Sfeer is in alle ruimtes bijzonder be-
langrijk. De juiste verlichti ng is 
daarbij onmisbaar.”

Passende
verlichting
Hoppenbrouwers was verantwoor-
delijk voor de elektrotechnische in-
stallati e en verzorgde de verlichti ng 
in de verschillende ruimtes. Angela: 
“Het is belangrijk dat deze enerzijds 
basic en neutraal is, maar dat we 
hiermee ook op alle wensen van na-
bestaanden kunnen inspelen. De 
medewerkers van Hoppenbrouwers 
hebben perfect met ons meege-
dacht. Zo stelden ze voor om in de 
facilitaire ruimtes voor verlichti ng 
te kiezen die automati sch aangaat 
als je binnenkomt. Heel prakti sch. In 
de binnenkomstruimte kan de ver-
lichti ng in de wand indien gewenst 
in verschillende kleuren worden uit-
gevoerd, voor een persoonlijk ac-
cent. En in de familieruimte werd 
juist gekozen voor dimbare verlich-
ti ng, waarmee we passend in kun-
nen spelen op de wensen van de 
nabestaanden. Dit soort kleine din-
gen kunnen echt het verschil maken 
ti jdens een afscheid.”

Met verlichting inspelen op de wensen 
van nabestaanden

Angela Vergouwen



                               

rond. Alle voorraad bevindt zich nu 
op één locati e en er is weer vol-
doende kantoorruimte en groei 
voor producti e.”

Soepele overgang
De bouwwerkzaamheden op het 
gebied van elektra en automati se-
ring werden in eerste instanti e uit-
gevoerd door Electro van Hoof. Ge-
durende de uitvoering van de werk-
zaamheden werd Van Hoof overge-
nomen door Hoppenbrouwers 
Techniek. Lucas: “Deze overgang is 
voor ons zeer soepel verlopen. De 
werkzaamheden zijn goed en netjes 
overgedragen. We hebben nauwe-
lijks iets van de overname gemerkt.”

Tijdens een rondgang door het pand 
en de magazijnen laat Lucas het re-
sultaat van de werkzaamheden 
zien. Hij vertelt: “Hoppenbrouwers 
zorgde onder andere voor de nieu-
we binnen- en buitenverlichti ng, 
voor voldoende stroompunten op 
de juiste plekken en voor de beveili-
gings- en brandmeldinstallati e. 
Voor wat betreft  de verlichti ng werd 
gekozen voor energiezuinige led-

Verbouwing en uitbreiding kantoor, 
productie en magazijn Afast
Afast maakt een flinke groei door. 
Om deze groei op te vangen en de 
processen binnen het bedrijf te 
stroomlijnen, breidde de specia-
list in dakbevestigingssystemen 
haar kantoor, productie- en maga-
zijn in Helmond uit. Hoppenbrou-
wers was tijdens de bouw verant-
woordelijk voor de werkzaamhe-
den op het gebied van elektra en 
automatisering.

Afast Holding ontwikkelt, produ-
ceert en distribueert Guardian® be-
vesti gingssystemen. Deze bevesti -
gingssystemen zijn speciaal ontwik-
keld voor de mechanische bevesti -
ging van isolati e en kunststof en bi-
tumineuze afdichti ngen op platt e 
daken. Directeur Lucas Borsboom: 
“Afast groeit snel, van 14 naar 44 
medewerkers. Hierdoor was er be-
hoeft e aan meer kantoorruimte. 
Bovendien maakten we voorheen 
gebruik van vijf externe opslagloca-
ti es. Dat kon effi  ciënter! We beslo-
ten daarom naast ons kantoor ook 
ons magazijn en producti e te ver-
bouwen en uit te breiden. Inmid-
dels is de verbouwing bijna afge-

“De overgang van
Electro van Hoof naar 
Hoppenbrouwers is zeer 
soepel verlopen”

verlichti ng, in combinati e met be-
wegingsmelders en noodverlich-
ti ng. Op de kantoren hebben we 
zelfs bewegingsmelders per werkei-
land. Zo staat er nooit onnodig ver-
lichti ng aan.”

Een uitdaging binnen Afast is de be-
lasti ng van het netwerk. Lucas: “De 
maximale belasti ng is bijna bereikt, 
maar we willen onze capaciteit wel 
uitbreiden. Hoppenbrouwers biedt 
hierbij ondersteuning en voert bij-
voorbeeld meti ngen uit om te kij-

ken of we wel over voldoende 
stroom beschikken. Ook schakelen 
we het bedrijf in om machines aan 
te sluiten.”

Betrouwbare 
bouwpartner
Lucas is erg te spreken over de sa-
menwerking met Hoppenbrouwers 
Techniek. “Hoppenbrouwers is een 
parti j waar je op kunt bouwen”, zegt 
hij. “De medewerkers beschikken 
over veel kennis en kunde, komen 
hun afspraken na en werken goed 

samen met ons en de andere bouw-
partners. Wanneer we tegen een 
elektrotechnisch probleem aanlie-
pen, waren de medewerkers snel 
ter plaatse en werd dit snel en 
deugdelijk opgelost. Tot slot vind ik 
het fi jn dat de medewerkers zich ge-
dragen als gast binnen ons bedrijf. 
Ze zijn alti jd beleefd en zien er ver-
zorgd uit. Dat zegt ook iets over 
Hoppenbrouwers als organisati e! 
Kortom: de samenwerking was erg 
pretti  g.”

Lucas Borsboom
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De kracht zit in onze mensen

Op de Technische Universiteit in 
Eindhoven werkt Hoppenbrouwers 
Techniek sinds april aan een zeer 
gevarieerd project. De onderste 
vier verdiepingen van één van de 
gebouwen op de campus worden 
volledig verbouwd en ingevuld met 
onder andere dans- en muziekza-
len, een kinderdagverblijf, college-
zalen, horeca- en kantoorruimtes. 
Een mooie en uitdagende klus! 

Marten Dijkshoorn, Projectmanager 
Dienst Huisvesti ng van de Techni-
sche Universiteit: “Het vroegere ge-
bouw van de faculteit Elektrotech-
niek stond al een ti jd lang leeg toen 
anti kraakbeheerder Camelot eige-
naar werd van het gebouw. Zij vulde 
de twaalf bovenste verdiepingen in 
met ruim vierhonderd studentenstu-
dio’s. Voor de onderste vier verdie-
pingen van het gebouw – dat de 
naam La Luna kreeg – was nog geen 
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bestemming. De universiteit heeft  
toen besloten om deze verdiepingen 
te huren. Aan de casco verdiepingen 
moest nog heel wat gebeuren. We 
hebben deze verbouwing uitbesteed 
aan Structon. Zij schakelden vervol-
gens Hoppenbrouwers Techniek in 
als onderaannemer voor de e-instal-
lati es, de aanleg van de brandmeld-
installati es, toegangscentrale voor 
het netwerk en het aanleggen van 
de beveiliging van het kinderdagver-
blijf.”

Multifunctioneel 
pand
La Luna bestaat uit verschillende ge-
deelten met ieder een eigen functi e. 
“Het gebouw wordt deels gebruikt 
door de culturele studentenvereni-
gingen die de universiteit rijk is”, ver-
telt Marten. “Naast een grote multi -
functi onele zaal waar onder andere 
voorstellingen, concerten en lezin-

gen kunnen worden gegeven, zijn er 
een geluidsdichte dans- en muziek-
zaal en verschillende oefenruimtes. 
Maar het gebouw herbergt ook een 
SPAR supermarkt, een kinderdagver-
blijf, onderwijsruimtes, een college-
zaal, het detacheringsbureau van de 
universiteit en diverse kantoorruim-
tes. Op dit moment wordt nog hard 
gewerkt aan een horecagelegenheid 
op de begane grond. Deze wordt 
naar verwachti ng in december opge-
leverd, waarmee de bouw ook wordt 
afgerond.”

Het leuke aan het gebouw - en tege-
lijkerti jd ook de uitdaging - is volgens 
Marten dat het zoveel verschillende 
gebruikers heeft . Hij legt uit: “Elke 
gebruiker heeft  weer andere eisen. 
Ook op het gebied van verlichti ng en 
elektra. In de basis is gekozen voor 
energiezuinige ledverlichti ng, die 
werkt met behulp van bewegings-

sensoren. Maar verder is elke ruimte 
uniek. Zo was het bij het kinderdag-
verblijf belangrijk dat de stopcontac-
ten buiten het bereik van de kinde-
ren werden geplaatst. In de muziek-
ruimte moesten juist veel stopcon-
tacten komen, zodat iedere muzikant 
zijn instrument kan aansluiten. En in 
de multi functi onele ruimte was het 
weer de vraag of de aansluiti ngen 
netjes en onzichtbaar konden wor-
den weggewerkt.”

Snel schakelen
“Ik ben erg tevreden over de samen-
werking met Hoppenbrouwers”, ver-
telt Marten. “Zowel over de voorbe-
reiding als de uitvoering van de 
werkzaamheden en de nazorg. Bo-
vendien zijn we erg blij met het eind-
resultaat. Ook voor ons was het pro-
ject soms complex. Het was dan ook 
heel fi jn dat uitvoerder Marcel Ber-
tens en zijn collega’s met ons mee-
dachten en snel konden schakelen. 
Zo kwamen we er bij de oplevering 
van een onderwijsruimte achter dat 
er in de muur slechts twee stopcon-
tacten zaten, terwijl er op de bu-
reaus ti entallen laptops aangesloten 
moesten kunnen worden. Voor Hop-
penbrouwers was het geen enkel 
probleem om hier alsnog een kabel-
goot aan te leggen. Sterker nog: de 
volgende dag was het al geregeld. 
Nog voordat de lessen begonnen!”

Marten is erg te spreken over de on-
derlinge communicati e ti jdens de 
bouw. “Het was alti jd duidelijk bij 
wie je moest zijn, bij vragen kreeg ik 
snel antwoord en het contact was 
erg pretti  g. 
De strakke planning zorgde ervoor 
dat er soms veel werk tegelijk moest 
worden uitgevoerd. Voor Hoppen-
brouwers was dit nooit een pro-
bleem. Er waren alti jd voldoende 
medewerkers beschikbaar en het re-
sultaat was top. Voor een volgend 
bouwproject zou ik Hoppenbrou-
wers zeker nog eens inschakelen!”

Van muziekzaal tot Van muziekzaal tot 
kinderdagverblijf:

allemaal onder één dakallemaal onder één dak

Technisch personeel is schaars. 
Hoppenbrouwers is bovendien niet 
zomaar op zoek naar personeel, 
maar naar echte ‘hopjes’. Op dit 
moment onderzoeken we in sa-
menwerking met het UWV, het 
ROC en de gemeente de mogelijk-
heid van zijinstromers voor het 
elektrotechnische en werktuig-
bouwkundige vak: mensen die van-
uit een ander vakgebied de over-
stap maken naar de techniek.
Cherif de Bruin (29 jaar) is een 
voorbeeld van een zijinstromer.

Cherif de Bruin koos na de middel-
bare school voor een horecaoplei-
ding bij De Rooi Pannen in Tilburg 
en werkte vervolgens als chef-kok 
en later als bedrijfsleider bij Happy 
Italy en als bedrijfsleider bij Polly 

Maggoo. “Leuk werk”, vertelt hij, 
“Maar na een ti jd gingen de onre-
gelmati ge werkti jden me tegen-
staan. Ik wilde graag meer structuur 
in mijn dagen. Toen ben ik gaan on-
derzoeken welk werk beter bij me 
zou passen.” Elektrotechniek vond 
Cherif alti jd al interessant. Cherif: 
“Ook toen ik in de horeca werkte 
was ik alti jd degene die erbij werd 
gehaald bij technische zaken, bij-
voorbeeld als er kortsluiti ng was. 
Beroepskeuzetesten bevesti gden 
mijn gevoel dat elektrotechniek wel 
eens iets voor mij kon zijn.”

Gelijk een goede klik
Cherif volgde een korte basiscursus 
Elektrotechniek. In juli dit jaar ging 
hij bij Hoppenbrouwers Techniek 
aan de slag om te kijken of dit inder-

daad was wat hij wilde. Een schot in 
de roos! “Hoppenbrouwers is een 
goede werkgever, ik vind het werk 
erg leuk en ook met de collega’s 
klikte het gelijk goed”, vertelt hij. 
“Sinds september volg ik via Hop-
penbrouwers de avondopleiding 
Elektrotechniek op het Koning Wil-
lem 1 College in Den Bosch. Elke 
woensdag- en donderdagavond ga 
ik naar school en daarnaast werk ik 
vijf dagen in de week als leerling 
monteur op de afdeling Service. Een 
pitti  ge combinati e, maar ik haal er 
veel energie uit. Ik leer elke dag: zo-
wel bij Hoppenbrouwers als op 
school. Ik ben dan ook superblij dat 
Hoppenbrouwers mij deze moge-
lijkheid biedt. Ik heb mijn plek hier 
wel gevonden.” Cherif de Bruin

“Ik leer elke dag:
zowel bij Hoppenbrouwers als op school”

Marcel Bertens en 
Marten Dijkshoorn

Open dag
Op zondag 25 februari 2018 openen 
wij van 11.00 tot 16.00 uur onze 
deuren voor publiek.
Kijk voor meer informati e op:
www.hoppenbrouwerstechniek.nl


