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Stark wark

  al meer 

dan 75 jaar

Hengeveld Bouw
staat als een huis

Bouwen zit in het DNA van de 
Hengevelds. Grondlegger en 
Meester metselaar Hendrik  
Marius Hengeveld gaf het 
bouwgen door aan zijn zonen 
Herman en Gerrit. Jurgen en 
Marco, de derde generatie, 
geven met dezelfde passie en 
betrokkenheid gezicht aan het 
bouw- en vloerenbedrijf als hun 
vaders en opa. “Ik snap niet 
dat mensen op negentienjarige 
leeftijd nog niet weten wat ze 
moeten gaan doen, ik wist het op 
de basisschool al”, vertelt Jurgen.  
 
 
 

Ook voor Marco was een 
toekomst in het familiebedrijf 
altijd vanzelfsprekend:  
“Werk is onze hobby.”

Het familiegevoel is voelbaar 
in elke vezel van het bedrijf: 
ontzettend veel uren maken, 
elkaar blindelings vertrouwen 
en altijd klaarstaan voor elkaar, 
klanten en personeel.
De liefde zit diep en is wederzijds 
blijkt na een rondgang langs 
opdrachtgevers, medewerkers en 
klanten.  
 
 

 

Keiharde werkers, deskundig, 
betrouwbaar, meedenkend, 
snel kunnen schakelen. En altijd 
kwaliteit leveren. Een greep uit  
de kwalificaties die de revue 
passeren als de naam  
Hengeveld Bouw valt.  
 
Het bedrijf is niet voor niets 
lid van de brancheorganisatie 
Bouwend Nederland en 
aangesloten bij BouwGarant, hét 
keurmerk voor de bouw, voor 
opdrachtgevers een extra garantie 
voor alle zekerheid. Altijd up to 
date als het gaat om opleiding 
van personeel, technologische 
ontwikkelingen en regelgeving.  
 
De naam Hengeveld staat  
als een huis. Of het nu om 
nieuwbouw, verbouw of  
renovatie van woningen, 
bedrijfspanden, scholen en 
andere overheidsinstellingen 
gaat of het leggen van een 
bedrijfsvloer, maakt niet uit.  
 
 

Het bedrijf is niet te klein voor  
het grootschalige en niet te  
groot voor het kleinschalige. 
 
De mannen van Hengeveld Bouw 
staan dicht bij de klant, kennen 
hun verantwoordelijkheid en halen 
het onderste uit de kan.  
Een ode aan meer dan 75 jaar 
klassiek vakmanschap.  
Nu gegoten in een modern,  
rood jasje.  

Van Meester metselaar H.M. Hengeveld,  
Hengeveld en Zonen tot Hengeveld Bouw en 
Hengeveld Bedrijfsvloeren nu. In ruim 75 jaar 
is er veel veranderd binnen het Winterswijkse 
familiebedrijf. De loonzakjes met centen zijn 
ingeruild voor loonstrookjes en de tekentafel  
voor digitale programma’s. Wat altijd is gebleven is 
de absolute liefde voor het vak. 

Hendrik Hengeveld (1916-1977) Herman Hengeveld bouwt een haard (1983)

Een jonge Gerrit Hengeveld

Marco Hengeveld Jurgen Hengeveld
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Nooit ambities gehad om 
een ander beroep te kiezen?
Jurgen, gedecideerd: “Nog 
geen seconde. Ik snap niet dat 
mensen op negentienjarige 
leeftijd nog niet weten wat ze 
moeten gaan doen, ik wist het 
op de basisschool al. Op de 
technische school liep ik een 
weekje snuffelstage bij Hoekstra, 
daar waren ze vloertjes aan het 
vlinderen. ‘Dat ga ik later ook 
doen,’ zei ik. Iedereen zei dat  
ik niet goed wijs was, maar het  
is mooi uitgekomen.”

Marco: “Jurgen woonde aan 
de werkplaats, dat scheelde. 
Op woensdagmiddag als we 
uit school kwamen, sprongen 
we met een boterham in de 
hand op de fiets naar de bouw. 
Panlatten schoonmaken, planken 
opruimen, dat werk. We hebben 
allebei een tijdje bij collega-
aannemingsbedrijven gewerkt 
om te kijken hoe het er buiten de 
deur aan toe ging. 

Nooit ruzie gehad met  
jullie vaders over de  
te varen koers?
Allebei volmondig: “Nee. In  
1999 hebben we de eerste 
aandelen overgenomen. In totaal 
heeft de bedrijfsovername vier 
jaar geduurd. Dat is perfect 
gegaan. We hebben alle vrijheid 
gekregen. We konden altijd voor 
advies bij hen terecht.”
Marco: “Er is nooit mot geweest. 
Eén keer wilde mijn vader het 
anders toen hij terugkwam van 
vakantie en ik de leiding had 
tijdens zijn afwezigheid. Toen  
heb ik duidelijk aangegeven  
dat ik het ook af zou maken.  
Toen was het goed.”

Jullie kregen alle ruimte om 
een eigen koers te varen. 
Wat doen jullie anders  
dan jullie ouwelui?
Marco: “Technologische 
ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Onze vaders zijn er precies op  
het goede moment uitgestapt.  
Mijn vader kon nog wel met 

computers overweg, mijn oom 
heeft er helemaal niets mee. 
Het liefst had hij nog steeds 
achter de ouderwetse teken- 
tafel gestaan. Zelfs een email  
is hem al te veel. Hij schrijft  
nog steeds alles netjes met de 
hand. “
Jurgen: “Dat kan natuurlijk 
niet meer. Je ontkomt in deze 
tijd niet aan digitalisering 
en automatisering van 
bouwprocessen.  

Dat neemt niet weg dat alles 
begint met kennis van en passie 
voor je vak. Die moeten er altijd 
zijn. Bij ons en bij ons personeel. 
Noem het klassiek vakmanschap 
in een modern jasje.” 

Een rood jasje.
Jurgen: “Ja, alles is rood 
geworden. De communicatie-
uitingen, alle bouwmaterieel. 
Rood staat voor krachtig, 
rood past bij ons.”

Hengeveld Bouw is een echt familiebedrijf  
waarbij het niet om gaat winstmaximalisatie,  
maar om het voortzetten van het fundament  
dat Hendrik Hengeveld in 1942 legde.  
Samen hebben Jurgen (42), zoon van Gerrit en 
Marco (43), zoon van Herman, de dagelijkse leiding. 
De neven kregen de liefde voor het bedrijf  
van huis uit mee.

Jurgen en Marco Hengeveld: 

‘Wij zijn trots op wat wij maken’
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En dan is er natuurlijk  
het vloerenbedrijf.
Marco: “Toen we het bedrijf 
overnamen hadden we één 
vloermachine, daar deden 
we alle vloeren mee. Op een 
zaterdagmiddag in Friesland 
hebben we er een machine 
bijgekocht. Daarmee konden  
we grotere vloeren doen. Die 
tak nam zulke grote vormen aan 
dat we er een apart bedrijf voor 
hebben opgericht. Dat is een 
goede stap geweest ten opzichte 
van onze collega’s.  
Zeker toen de economische 
recessie uitbrak. We stonden 
bekend als een allround 
bouwbedrijf, maar we hebben 
inmiddels ook echt naam gemaakt 
als betonbedrijf. Opdrachtgevers 
hebben voor de vloeren liever een 
bekend gezicht over de vloer dan 
een extern bedrijf.”

Dat betekent nog meer uren 
maken. Jullie opa was ook 
een keiharde werker. Hij 
stierf in het harnas, slechts 
61 jaren jong. Hoe is de 
balans tussen werk en privé?
Jurgen: “We werken veel, ook  
’s nachts ja. Dat moet niet,  
dat gaat gewoon vanzelf.  
Mijn vader deed dat ook.  

 

Daarnaast ben ik nog bestuurslid 
van Bouwend Nederland, 
de belangenvereniging van 
aannemers. Ik vind het belangrijk 
om te sparren met collega’s.  
Als aannemer loop je allemaal 
tegen dezelfde problemen aan. 
Die bespreek je niet even thuis 
met je vrouw. Ik noem het ook 
collega’s, geen concurrenten.  
De branche gaat me aan het hart. 
Marco: “Mijn kinderen zijn al iets 
groter en zelfstandiger. Maar wat 
ik van Jurgen zo mooi vind is dat 
hij ’s morgens met zijn rode jas op 
de fiets springt om zijn kinderen 
naar school te brengen. Vroeger 
werd daar niet over nagedacht. 
Werk is natuurlijk hartstikke mooi, 
maar de kinderen zijn ook heel 
belangrijk.”

Hoe is de werkverdeling?
Marco: “Jurgen is echt een 
vloerenman. Ik help hem daar 
graag bij.” 
Jurgen knikt: “Vloeren leggen, 
ik vind het geweldig. Verder 
verrichten we dezelfde 
werkzaamheden. Ieder heeft  
zijn eigen klanten en projecten.  
Zo komt Marco altijd bij Holaras 
over de vloer, ik bij Obelink.” 
 

Van tuinmuurtje naar 
scholen. In de Achterhoek 
en zelfs in Denemarken. 
Er is veel uit jullie handen 
gekomen. Trots?
Allebei: “Zeker.”
Jurgen: “Als ik over de snelweg 
richting Arnhem rij, dan kan ik 
heel veel panden aanwijzen waar 
Hengeveld in het verleden aan 
gewerkt heeft. Wij en onze vaders 
hebben ontzettend veel gemaakt. 
Dat geeft me een geweldig 
gevoel ja. Wij zijn trots op wat  
wij hebben gemaakt.”

Komen die opdrachten 
zomaar aanwaaien?
Eensgezind: “Nee, veel klanten 
kennen we van oudsher. Een  
goed voorbeeld is Holaras.  
Daar hebben we door de jaren 
heen iedere cm2 wel onder 
handen gehad. Wij leveren  
goed werk, denken mee en  
blijven altijd onszelf. En afspraak  
is afspraak, altijd.”

De toekomst?
Jurgen en Marco: “Continuïteit, 
daar draait het om. Goede oude 
gewoonten mixen met nieuwe 
ontwikkelingen. We zien de 
toekomst zonnig tegemoet.  
Dakpannen hangen en schilderen 
kan iedereen, maar voor 
specifieke zaken heb je toch echt 

een aannemer nodig, dat blijft. 
Meer dan deze omvang willen we 
niet, twintig man is behapbaar, 
anders krijg je een andere 
structuur. Nu hebben we een vrij 
platte organisatie. Wij hebben 
wel de leiding, maar voelen ons 
geen directeur, wij zijn één van 
de jongens. Op het personeel 
zijn we ook trots, ja. Goede 
timmermannen en metselaars en 
erkende restauratiemedewerkers 
zijn schaars, maar wij hebben ze 
in huis.

Loyale vaklieden ook, veel 
mannen werken al lang bij ons. 
We kennen de familie achter  
een personeelslid, dat was 
vroeger al zo, dat willen we  
graag zo houden. 
 
Staat de vierde generatie  
al in de steigers?
Jurgen en Marco: “Als de 
kinderen interesse zouden 
hebben, dan is dat prima.  
We zullen ze laten zien hoe 
mooi ons vak is.”
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Het verhaal van bouwbedrijf 
Hengeveld Bouw begint officieel 
op 9 juni 1942. De trouwdatum 
van Hendrik Marius met zijn Mien. 

Hendrik en Mien Hengeveld             

“Maar eigenlijk bestaat het bedrijf 
al langer”, weet Gerrit. “Vader 
deed in 1940 examen als gezel in 
het metselen, in 1941 volgde het 
examen ‘Meester metselaar’.” 
 
Met goed gevolg. Wat heet, 
beide keren scoort zijn vader  
een tien voor rekenen.  
De foto met het bordje  
H.M. Hengeveld, Meester 
metselaar op het woonhuis met 
adres Meddo D11, dateert uit 
1941 en is samen met een aantal 
handgeschreven  
rekeningen het stille en 
overtuigende bewijs dat Hendrik 
Hengeveld al voor 1942 volop 

metselt en bouwt voor een  
keur aan klanten: Tolkamp 
‘te Strak’ Meddo, Heinen 
‘Kattenberg’, Berenschot  
‘de Vos’, meubelmaker G Ros, 
Hijink ‘Kipman’ Meddo. 

Dat doet hij later ook voor zijn 
eigen gezin. In 1953 verhuist 
Hendrik samen met zijn vrouw en 
inmiddels drie kinderen naar een 
nieuw huis aan de Groenloseweg 
111. Daar krijgen de kleine 
Ineke, Herman en Gerrit nog een 
broertje en zusje: Joop en Willi.

Hendrik en Mien, naast werk altijd 
tijd voor elkaar!

Werkboekjes van vroeger, handgeschreven. Oude 
foto’s, ook de allereerste. En natuurlijk anekdotes. 
Alles komt op tafel als Gerrit en Herman Hengeveld 
vertellen over de geschiedenis van bouwbedrijf 
Hengeveld. Ondertussen schuiven ook hun vrouwen 
Annie (67, van Gerrit) en Leis (71, van Herman) aan. 
Zoals het in een echt familiebedrijf gaat. 

Aan tafel met Gerrit Hengeveld (70) en  
Herman Hengeveld (73), de tweede generatie

‘Mooi om te zien hoe de jongens het nu doen’
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Het aantal werknemers 
schommelt in die tijd rond de vijf. 
Zij werken zes dagen per week, 
eerst 53,5 uur, later wordt dat 
52,5 uur. ‘Er werd toen 9,5 uur per 
dag gewerkt, alleen op zaterdag 
was het na zes werkuren gedaan, 
althans voor de werknemers’,  
frist Herman zijn geheugen op. 

Het loon krijgen de werknemers 
in loonzakjes. Herman: “Dat deed 
mama. Zij ging op vrijdagmiddag 
naar de bank om geld te halen.” 
Het loon gaat vergezeld van 
vakantie- en pr-zegels, zodat 
werknemers bij vakantie en  
risico’s als vorst verzekerd zijn 
van loon en een stukje pensioen 
kunnen opbouwen.

Alle vrijheid
In 1959 komt Herman, net 
zestien jaar oud, in het bedrijf. 
Gerrit volgt in 1963 op dezelfde 
leeftijd en de naam Bouwbedrijf 
Hengeveld wordt veranderd in 
Bouwbedrijf Hengeveld en Zonen. 

Mede dankzij de spreekwoorde-
lijke paplepel. De mannen 
hebben nooit één seconde 
gedacht aan een ander beroep. 
Gerrit: “Vader gaf ons alle vrijheid. 
Wel zei hij altijd dat het keihard 
werken was en dat je met handel 
veel meer kon verdienen. De 
laatste keer dat we bij elkaar 
zaten, drukte hij me dat nog op 
het hart. We hebben toen lang 
met elkaar gepraat, terwijl het 
helemaal geen prater was. ‘Je 
moet het helemaal zelf weten,’ 
zei hij nog, totaal onwetend van 
het onheil dat hem een dag later 
zou treffen.” Op die dag, 6 juli 
1977, sterft Hendrik Hengeveld, 
op 61-jarige leeftijd in het harnas: 
tijdens bouwwerkzaamheden aan 
de Julianaschool in Winterswijk. 
Een hartinfarct wordt de noeste 
werker fataal. Gerrit koestert 
het laatste gesprek nog steeds, 
al verandert het niets aan zijn 
toekomstbeeld. Net als voor 
Herman blijft bouwen altijd zijn 
lust en leven, al verschillen de 

twee zowel uiterlijk als innerlijk 
dag en nacht van elkaar. “Herman 
ging altijd vroeg naar bed en 
stond voor dag en dauw op om 
het voorbereidende werk te doen. 
Ik ging zo lang mogelijk door.” 
Herman knikt bevestigend: “We 
hebben verschillende karakters. 
Mijn broer deed meer de grote 
projecten, ik de kleinere, het 
fijnere werk. Ieder hadden we 
onze eigen klanten.” 
Gerrit weet zich zijn eerste klus 
nog haarfijn te herinneren. 
“Het aanleggen van riolering in 
de Wooldstraat.”  De tweede 
grote klus is de verbouw van de 
boerderij van Roerdinkholder-
Toebes in Henxel. “Ik mocht 
het dek van de grote nieuwe 
gierkelder, die al enige weken in 
gebruik was, ontkisten. Natuurlijk 
had ik daarbij hele lange laarzen 
aan.”

Timmerwerk erbij
In de jaren zestig en zeventig 
groeit het bouwbedrijf flink. Zeker 
nadat Gerrit begin jaren zeventig 
samen met zijn vrouw Annie 
verhuist naar Miste 22. Het aantal 
en de variëteit aan opdrachten 
nemen toe. Een kleine greep 
uit de orderportefeuille: de 
Emmaschool in Henxel, apotheek 
Van der Laan, Hotel-restaurant 

Victoria met het naastgelegen 
Fides et Concordia en bassischool 
’t Warmelink in IJzerlo. Op 
hoogtijdagen telt het bedrijf 
33 werknemers. Onder hen 
een timmerman pur sang in 
de persoon van Joop Nijman. 
“Daarvoor lag het accent vooral 
op metselwerk, het timmerwerk 
werd verricht door Gerhard te 
Brummelstoete uit Huppel en 
Gerrit Rosier uit Meddo.”

Gehaktbal aan het draaien
Meer opdrachten betekent ook 
meer hectiek voor Leis en Annie. 
De smartphone is dan nog 
toekomstmuziek, veel randzaken 
komen op de schouders van 
de echtgenotes terecht. “Alles 
opruimen, de keet schoonmaken, 
aanhangers vol stenen laden, 

vertegenwoordigers ontvangen, 
telefoontjes aannemen, alles 
opschrijven. Ik was altijd bezig,” 
vertelt Leis.  “Was je net een 
gehaktbal aan het draaien, dan 
ging de telefoon en rende je je 
kapot om het te halen. Probeerde 
ik Herman op te piepen, dan 
lukte dat zelden. Je kon ze nooit 
vinden. Opdrachtgevers stonden 
op de gekste tijdstippen op de 
stoep. Uitgerekend om half zes als 
het eten op tafel stond of om half 
twaalf ’s nachts. En dan had Annie 
de werkplaats er ook nog eens 
bij.” Annie knikt: “Elke werknemer 
kreeg om negen uur, twaalf uur en 
half drie koffie.”
Gerrit en Herman, heel eerlijk: 
“Schrijf maar gerust op. 
Zonder onze vrouwen 
hadden we het niet gered.”

Leis & Annie Hengeveld
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Mestsilo’s
In de jaren tachtig krijgen Herman 
en Gerrit het flink voor de kiezen. 
Op 23 mei 1980 overlijdt hun 
moeder Mien op 59-jarige leeftijd 
na een ernstige ziekte. Hun zus 
Willi neemt de boekhouding over. 

Dan klapt ook nog eens de bouw 
in elkaar. Bouwbedrijf Hengeveld
en Zonen weet het hoofd boven 

water te houden door het bouwen 
van mestsilo’s in het hele land 
en zelfs in Duitsland. 
Als de conjunctuur weer aantrekt 
klopt ook de volgende generatie 
Hengeveld op de deur van  
het bedrijf dat inmiddels is 
gehuisvest aan de Brinkeweg 23  
in Winterswijk. Van de drie 
kinderen van Herman en  
Leis is Marco vastbesloten 

om in de voetsporen van zijn 
voorvaderen te treden. Zijn  
zussen Erica en Inge hebben 
andere interesses.  
Ook bij Gerrit en Annie is er 
eentje van de drie helemaal 
bezeten van het vak. In 
tegenstelling tot Henk en  
Petra, kiest Jurgen met volle 
overtuiging voor een leven in  
het familiebedrijf.  

Herman stopt op 1 januari 
2003 en ook Gerrit stapt uit de 
directie. “Zoveel kapiteins op een 
schip werkt niet.” Wel verricht 
hij nog een paar jaar hand- en 
spandiensten, maar één maand na 
de officiële pensioengerechtigde 
leeftijd stopt hij helemaal. 

Digitale tijdperk
“Mooi op tijd”, blikt Herman 
terug. “Tijden veranderen.  
Nu gaat de werkbespreking per 
mail of telefoon, vroeger deden 
we dat op zaterdagmiddag.”  
Hij ziet tevreden toe hoe Marco  
en Jurgen zich helemaal 
thuisvoelen in het digitale 
tijdperk en moeiteloos 
laveren en schakelen tussen 
tekenprogramma’s, financiële 

programma’s en fysieke arbeid  
op de werkvloer. 

Hengeveld Bouw staat als een 
huis, zeker nadat Jurgen en 
Marco een tweede BV oprichten: 
Hengeveld Bedrijfsvloeren. 
De mannen maken naam 
met het monoliet afwerken 
van betonvloeren. Vanuit hun 
woonhuis aan de Brinkeweg 25 
zien Gerrit en Annie het als naaste 
buren allemaal gebeuren.  
“We hebben een prachtige tijd 
gehad met veel hoogtepunten. 
Het is mooi om te zien hoe  
Marco en Jurgen het nu doen”, 
besluit Gerrit. 

Een kleine Marco helpt vader Herman tijdens de bouw (1982)

Mestsilo bij B. Sloetjes in Miste (1986)
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Aanpakken!  
Dat is het motto in huize Hengeveld

“Er werd ontzettend hard 
gewerkt, ook door mijn moeder. 
Terwijl ik met een vriendinnetje 
in een oude erker in de tuin 
speelde, fietste mijn moeder met 
een dikke portemonnee langs 
de leveranciers en naar de bank 
voor vakantiebonnen. Eigenlijk 
draaide alles thuis om het bedrijf. 
Een betonboor, aanhanger of 
een woning vond mijn vader een 
zinvollere investering dan de 
nieuwe jurk die mijn moeder op 
het oog had.” Aanpakken! Dat is 
het motto in huize Hengeveld.  

 

Terwijl zoons Herman, Gerrit 
en Joop van jongs af aan 
op de bouw worden ingezet 
en moeder het papierwerk 
verzorgt, houden dochters Ineke 
en Willi het thuis draaiende. 
Later, als Herman en Gerrit het 
familiebedrijf overnemen, blijft 
broer Joop lange tijd in dienst 
als weekendkracht, net als de 
veertienjarige Hans Legters, die 
later zal trouwen met Willi.  
Hans vertelt: “Als ik vrijdags op 
de motor terugkwam van school 
in Zwolle, ging ik eerst even bij 
Gerrit langs om te vragen wat ik 

zaterdag kon doen.  

Vaak kon ik meteen dezelfde 
avond al aan de slag. Metselen, 
timmeren, schilderen... mooi 
werk.” Midden jaren 70 tekent 
Hans het logo van het bedrijf. 
Een groot gebouw met wat kleine 
mensen ervoor. Hans: “Zo lieten 
we zien dat Hengeveld grote 
dingen kon bouwen. Vader vond 
zo’n logo maar niks, maar stiekem 
was hij trots, dat zag je gewoon.”

Vergaderen  
aan de keukentafel
Als vader Hengeveld in de zomer 
van 1977 op 61-jarige leeftijd 
overlijdt en moeder vrij kort 
daarop ernstig ziek wordt, vraagt 
ze haar jongste dochter om de 
administratieve zaken van haar 
over te nemen. Willi zegt haar 
werk als röntgenlaborante op en 
meer dan 25 jaar verzorgt ze de 
boekhouding voor Bouwbedrijf 
Hengeveld. Ook als ze in 1985 
samen met Hans zelf een bedrijf 
overneemt, blijft ze in dienst  
van het familiebedrijf.  
 

Willi: “Het ging eigenlijk heel 
gemoedelijk, precies zoals 
vroeger. Het kantoor was bij 
ons aan huis, dus alles kon 
altijd. Tot elf uur ’s avonds 
kwamen mijn broers nog even 
naar de Zuilenesstraat en ook 
de boekhouder kwam gewoon 
vergaderen aan de keukentafel.” 
Als de twintig uur kantoorwerk 
voor Hengeveld niet meer te 
combineren is met het eigen 
bedrijf en de derde generatie 
Hengeveld zich aandient, 
vindt Willi het tijd voor een 
boekhoudkundige vervanger. 
Deze wordt gevonden in Agnes. 
In 2007 neemt Willi afscheid van 
het bedrijf. 
 

Kopen bij je klanten
Terugblikkend op 75 jaar 
Bouwbedrijf Hengeveld vertelt 
Willi: “Ik heb veel van mijn 
ouders geleerd. Natuurlijk de 
ondernemersmentaliteit, maar 
vooral de loyaliteit, elkaar wat 
gunnen. Je koopt je brood bij de 
bakker die ook bij jou koopt. Zo 
zijn we opgevoed en zo doen we 
dat nu zelf ook. Nog steeds wordt 
er bij Hengeveld keihard gewerkt, 
maar gelukkig weten Jurgen en 
Marco wel hoe ze zich moeten 
ontspannen. Dat is zó belangrijk. 
Ik denk dat vader trots zou zijn op 
de manier waarop Herman, Gerrit 
en nu zijn kleinzoons Jurgen en 
Marco zijn levenswerk voortzetten. 
En terecht, ze doen het hartstikke 
goed!” 

Bouwvakkers die hun loonzakje op komen halen, 
relaties die onder het genot van een borrel en 
een sigaartje de rekening komen vereffenen en 
potentiële klanten die worden meegenomen om de 
moderne openhaard in de woonkamer te bekijken… 
in de jaren zestig is het een bedrijvige drukte aan 
de Groenloseweg. Willi Hengeveld, jongste dochter 
van Hendrik en Mien Hengeveld, weet het zich nog 
goed te herinneren. 

Willi Hengeveld. Foto: Arjan Beugelink Photography
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BPG Overkamp Meddo  
doet al meer dan vijftig jaar zaken met Hengeveld

‘Het zijn keiharde werkers’

“We hebben bijna dagelijks 
contact”, vertelt Mario Overkamp 
(55). Samen met zijn drie jaar 
oudere broer Theo runt hij het 
familiebedrijf in Meddo.  
Samen vormen ze de vijfde 
generatie binnen het bedrijf,  
dat onder de vlag van opa 
Gerard in een ver verleden 
zelf nog stenen-, pannen- en 
betonproducten maakte.  
“We vullen elkaar perfect aan. 
Ik heb de algemene leiding 
en de verkoop, Theo doet het 
magazijn en de expeditie.” De 
overeenkomsten tussen BPG 
Overkamp Meddo en Hengeveld 
zijn groot.  

Allebei stabiele familiebedrijven 
en ook twee man aan het roer,  
die als klein jongetje hun vaders  
al meehielpen op het bedrijf. 
Al zijn Mario en Theo broers en 
Jurgen en Marco ‘slechts’ neven. 
“Maar het zouden zo broers 
kunnen zijn,” lacht Mario.  
 
Hij typeert de Hengevelds als  
zeer gedreven. “Gerrit had 
altijd een voorkeur voor zwaar 
lichamelijke werk, Herman was 
meer de regelaar. Ook bij hun 
zonen is het afspraak is afspraak, 
geen geneuzel. Wat ze zeggen, 
dat doen ze ook. Het is een echt 

no-nonsense bedrijf.” 

BPG Overkamp Meddo levert 
bijna alle denkbare bouw- 
en afbouwmaterialen voor 
huis en tuin: stenen, hout, 
isolatiemateriaal, bouwstaal, 
mortels, gipsplaten, folie,  
tegels, tuinwerk, sanitair. 
“Eigenlijk alles wat voor de  
bouw van een huis nodig  
is, van fundering tot nok,  
behalve keukens en kachels.”  
 
Aan aannemersbedrijven, 
klussenbedrijven, stratenmakers, 
loonbedrijven, hoveniers en 
particulieren. De laatste groep 
lift mee op het brede assortiment 
voor zakelijk gebruik.
Hout en platen komen vanuit  
de vestiging aan de Parallelweg 
2 in Winterswijk, die tot de 
overname door Overkamp in  
2013 houthandel Meerdink  
heette. Investeren, juist in een 
periode dat de naweeën van 
de economische recessie in de 
bouwbranche nog voelbaar waren, 
het tekent het ondernemerschap 
van BPG Overkamp Meddo.  

“We hebben er weinig last van 
gehad”, blikt Mario Overkamp 
terug. ”We zijn meer voorraden 
gaan houden, waardoor we 
betere service konden leveren. 
Meer kleinere partijen aan 
verschillende klanten, dat  
leidde tot meer klandizie.” 
Ook sloten Mario en Theo 
Overkamp zich zeven jaar 
geleden bewust aan bij de 
inkoopcombinatie Bouw Partner 
Groep (BPG), waaronder 
zestig collega-bedrijven 
vallen. “We profiteren zo van 
inkoopvoordelen, die we 
doorberekenen aan de klant.  
Ook geven we gezamenlijk folders 
uit en wisselen we kennis uit over 
toepassingen, productinnovaties, 
werkwijzen en actuele trends, 

bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. Nog een enorm 
voordeel: buiten ons eigen 
reguliere magazijn beschikken we 
samen over een centraal magazijn,  
waaruit drie keer per week wordt 
aangeleverd. Daarmee wordt onze 
service nog verder aangescherpt.”
De klanten varen er wel bij. 

Al gaat de relatie met Hengeveld 
veel verder dan ‘het over 
de schutting gooien’ van 
bouwmaterialen.  
“We gaan vaak met Jurgen en 
Marco mee naar de bouw om 
advies te geven. Bijvoorbeeld 
over welke steen het beste 
geschikt is. Hoe eerder in een 
project des te beter.”

Loyaliteit staat hoog in het vaandel bij Jurgen  
en Marco Hengeveld. Richting klant, personeel  
én leverancier. Een prachtig voorbeeld: 
BPG Overkamp Meddo. Het bedrijf levert al 
meer dan vijftig jaar bouwmaterialen aan het 
aannemersbedrijf.  Mario Overkamp deed eerst 
zaken met Gerrit en Herman, nu met hun zoons 
Jurgen en Marco. “Het zijn keiharde werkers.”

Mario Overkamp
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Loyaliteit. Hoopman Machines 
schrijft het in hoofdletters. 
Naar personeel, klanten en 
leveranciers. Samen de kar 
trekken, lange termijndenken, 
het past bij het Aaltense 
familiebedrijf, dat diep geworteld 
is in de Achterhoek. “Ik weet 
precies wat ik aan Hengeveld 
heb. Ze zijn betrouwbaar, leveren 
kwaliteit en denken mee.” 
Jan Willem (60) is na vader Bram 
en opa Jan de derde generatie 
in het bedrijf.  In 1981, na het 
overlijden van zijn vader, neemt hij 
het roer over.  

Op dat moment heeft hij vooral 
contact met Herman Hengeveld, 
nu met diens zoon Marco. 
“Herman en Gerrit zijn twee 
totaal verschillende types. De één 
aardt naar de vader, de ander 
naar de moeder. Ook Marco en 
Jurgen verschillen, maar ze vullen 
elkaar mooi aan.” De eerste 
herinneringen aan Hengeveld zijn 
overigens niet bouwgerelateerd. 
“Mijn vader en Hendrik  
Hengeveld, de opa van Jurgen en 
Marco, hadden een liefhebberij 
voor grote Amerikaanse auto’s.  

 

Dan kwam hij in zo’n grote auto 
met van die enorme vleugels 
voorrijden. Ik zie het zo weer  
voor me.” 

Dezelfde Hendrik , grondlegger 
van Hengeveld Bouw, was het die 
destijds de boerderij verbouwde 
waar Jan Willem Hoopman 
nu woont. “Dat mocht niet te 
duur zijn.” Uiteindelijk was het 
resultaat een mooie balans tussen 
‘zuunig en mooi’ zoals Hendrik  
Hengeveld het omschreef. 

Elke tien jaar bouwde Hoopman 
wel iets bij aan het bedrijf of ging 
de boel intern op de schop. Een 
showroom, een magazijn, een 
demohal, nieuwe bedrijfsvloeren, 
andere daken, op de boven-
verdieping nieuwe kantoren en 
recent nog een nieuwe entree 
met toilettenpartij. Altijd was 
Hengeveld Bouw van de partij. 
 
De laatste grote nieuwbouw 
dateert al weer van 2012:  
een productiehal.  

Met de komst van deze nieuwe 
aanbouw kon de productielijn 
efficiënter ingericht worden.  
Alle onderdelen komen nu aan  
de achterkant binnen, gaan in  
een rechte lijn de productie 
door en komen er als complete 
producten aan de voorkant weer 
uit. “Deze productiehal wilden we 
in 2011 openen toen we honderd 
jaar bestonden. Maar dat hebben 
we jammer genoeg niet gered, 
omdat het te lang duurde met de 
vergunningen. Een week nadat de 
feesttent was verdwenen, stond 
de eerste bulldozer al klaar.” 
 
 
 
 

Zoveel verbouwingen. Heeft hij 
nooit overwogen de hele zaak plat 
te gooien en rechttoe, rechtaan 
nieuw te bouwen? “Jawel hoor”, 
bevestigt hij. “Nog niet zo heel 
lang geleden. Maar toen kwam de 
offerte en hebben we toch maar 
gekozen voor een verbouwing.”

Van plaatselijke smid tot uitvinder, producent en 
verkooporganisatie van prachtige machines voor 
veehouderij, akkerbouw, uienverwerking, industrie 
en biogas anno 2018 die wereldwijd hun weg 
vinden. De ontwikkeling van Hoopman Machines in 
meer dan honderd jaar is indrukwekkend. En dat 
allemaal op dezelfde locatie aan de Dinxperlose-
straatweg. Met dank ook aan drie generaties 
Hengeveld. Eigenaar Jan Willem Hoopman:  
“Er is hier nooit iets gebouwd door een ander.”

Hofleverancier Hoopman Machines bouwt op Hengeveld
  

‘Mooie balans tussen zuunig en mooi’

Ook in 1955 bouwde Hengeveld al voor Hoopman; 
‘zuunig en mooi’

Jan Willem Hoopman
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“Kees en Herman Hengeveld 
hadden privé ook contact. Ze 
gingen geregeld met elkaar 
fietsen, zelfs toen Kees al met de 
vut was,” vertelt Jaab Voortman. 
Kees van Weelden werkte destijds 
bij steenhandel Steenderen, die 
later werd overgenomen door 
Van Buren Bouwmaterialen. 
Daar werkte Leo Wallerbos. Hij 
bezocht Gerrit Hengeveld elke 
maandagavond om de lopende 
zaken te bespreken. Zelf spreekt 
Jaab Voortman zo’n één keer per 
drie weken Jurgen en Marco op 
locatie. 

Zijn collega van de binnen- 
dienst, Vikram Nirandjan, heeft 
telefonisch en per mail vaker 
contact. 
Dat gebeurt vanuit de vestiging 
van BMN Bouwmaterialen aan de 
Doetinchemseweg 53, waar het 
bedrijf sinds 2010 gehuisvest is. 
Eerst als Van Buren, sinds 2012 
onder de huidige naam. In dat 
jaar verkocht Henk van Buren zijn 
gelijknamige geesteskind aan de 
CRA-Group, een internationale 
beursgenoteerde multinational, 
waar nu tachtig vestigingen van 

BMN onder vallen. 

“Een overname met voordelen. 
BMN staat voor beste service, 
juiste voorraad, flexibele logi- 
stiek en vakkundige mensen”, 
aldus Voortman. 
Opvallend is dat BMN ook een 
vestiging heeft in Winterswijk, 
de thuishaven van Hengeveld, 
maar dat het bouwbedrijf toch 
in Doetinchem aanklopt voor de 
aanschaf van bouwmaterialen. 
Een teken dat de relatie van 
oudsher stevig is. “Jurgen en 
Marco hechten daar veel waarde 
aan, alles loopt altijd gesmeerd, 
we schakelen altijd snel. Ze zijn 
heel strikt en nauwkeurig in hun 
bestellingen. Het ene materiaal 
halen ze altijd bij ons, het andere 
product bij een ander. We weten 
precies wat we aan elkaar hebben. 
En als een klant van ons een vloer 
wil en vraagt of ik nog iemand 
weet, dan ben ik natuurlijk niet 
te beroerd om de naam van 
Hengeveld te noemen. 
Zo help je elkaar.”

Het assortiment van BMN 
Bouwmaterialen in Doetinchem 
 is breed. “Wij leveren alles. 
Van de onderste fundatiestrook 
tot bovenste nokpan en alles wat 
daar tussen zit. Behalve sanitair  
en keukens, daarvoor kunnen 
klanten in Nijverdal terecht.”  
 
De klantenkring is breed. Van 
grote bouwers tot zzp’ers.  
Vikram Nirandjan: “We hebben 
oog voor elke klant. Ook toen het 
crisis was. Daar profiteren we nu 
nog van. We doen elke dag een 
stapje extra voor iedereen.”
Met de dienst BMN Bouw- 
bewust profiteren klanten 
van extra voordelen. Met dit 
duurzaamheidsprogramma biedt 
de onderneming duurzame 

materialen, verschillende 
logistieke mogelijkheden, 
afvalretour en een online 
rekentool bij bouw en verbouw.  
 
“Bouw wordt steeds slimmer 
en duurzamer. Logistiek is een 
cruciaal onderdeel van het 
bouwproces. In Nederland 
hebben wij verschillende 
HUBs waardoor we het aantal 
transportbewegingen van en  
naar de bouw kunnen 
verminderen. Dat betekent 
reductie van de CO2-uitstoot en 
minder last voor omwonenden”, 
legt Voortman uit. De klant vaart 
er wel bij. Hengeveld Bouw weet 
er alles van.

Kees van Weelden en Leo Wallerbos legden in  
de vorige eeuw het fundament voor huidige 
zakelijke relatie tussen Hengeveld Bouw en  
BMN Bouwmaterialen in Doetinchem.  
De frequentie van het live-contact is onder  
opvolger Jaab Voortman lager geworden,  
maar de innige band is gebleven.

BMN Bouwmaterialen 
koestert de band met Hengeveld Bouw

‘Jurgen en Marco zoeken  
leveranciers die hen versterken’

Vikram Nirandjan & Jaab Voortman
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Johan Oolthuis van Rouwmaat voelt  
zich geen leverancier, maar partner

‘Jurgen heeft passie voor beton’

“Hengeveld maakt goede en 
mooie betonvloeren. Ze willen 
uitblinken. Dan moet de basis 
goed zijn: het beton. Wij leveren 
mengsels waar hij goed mee uit 
de voeten kan.”

Johan Oolthuis is ‘dé betonman’ 
binnen de Rouwmaat Groep. 
De onderneming bestaat uit vijf 
divisies. Naast beton, mortels 
& vloerspecies, zijn dat grond-, 
weg- en waterbouw, recycling, 
onderzoek & advies en transport. 
De activiteiten zijn breed 
en vullen elkaar aan: van de 
productie van beton en 

mortels, infraprojecten en 
sloopwerken tot de verhuur van 
afvalcontainers, recycling en 
transport van grondstoffen,  
half- en eindfabricaten. 

Steeds meer bedrijven, 
instellingen, overheden en 
particulieren weten daardoor de 
weg naar Rouwmaat als duurzame 
totaalpartner te vinden. 

Ruim 175 mensen werken bij 
de Rouwmaat Groep. “Als je 
aan honderd man vraagt naar 
Hengeveld, dan kennen ze 
allemaal het bedrijf, we doen 

gewoon veel met elkaar, 

ik heb veelvuldig contact met 
Jurgen”, illustreert Oolthuis 
de nauwe band tussen beide 
bedrijven. 

Hij heeft diep respect voor  
Jurgen en Marco Hengeveld.  
“Wij voelen ons geen leverancier, 
maar partner. Als klanten van  
mij een vloer willen, dan is 
Hengeveld één van de 
bedrijven waar ik een beroep 
op doe. Want Jurgen en Marco 
hebben goede mensen met  
veel ervaring in dienst. 
Er zijn genoeg bedrijven die 
een vloer kunnen leggen, maar 
veel minder die een goede vloer 
kunnen leggen en nog minder  
die de verantwoordelijkheid  
voor hun werk nemen als er  
iets aan de hand is.  

Beton is een natuurproduct, 
dat onderhevig is aan krimp en 
zetting, dus daar kan altijd wat 
mee gebeuren. Hengeveld lost 
dat altijd zonder problemen op.  
 

Het is een perfect bedrijf. De 
zaak staat nooit stil. Vorige week 
donderdag was Jurgen tot diep in 
de nacht vloeren aan het leggen 
in Amsterdam. Vervolgens heeft 
hij thuis een uur geslapen en 
stond hij hier om half zeven weer 
op de stoep om samen naar 
een klant te gaan. Die man is 
beresterk, het zijn niet de lichtste 
werkzaamheden die hij verricht, hij 
blijft maar gaan.  
 
 

En dan heeft hij ook nog eens 
een bestuursfunctie bij Bouwend 
Nederland net als ik. En naast  
zijn drukke werkzaamheden  
heeft hij via Jong Bouwend 
Nederland ook nog de 
Masterclass gedaan. Petje af.”

De liefde tussen Hengeveld Bouw en Rouwmaat 
komt van twee kanten. Rouwmaat levert beton aan 
het bouwbedrijf, Hengeveld legt vloeren in opdracht 
van de Groenlose onderneming. Het contact is 
intens en gebaseerd op kwaliteit en service. “Als 
 je nooit kwaliteit levert of niet op tijd bent, dan 
gaat de liefde echt over,” vertelt Johan Oolthuis  
van de Rouwmaat Groep.

Johan Oolthuis
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“We werken vooral in Oost-
Nederland, tot zeg maar 
Zwolle, Apeldoorn en de regio 
Nijmegen. Maar als een vaste 
klant een keer een werk in Utrecht 
heeft, dan gaan we mee. 

De vertrouwensrelatie gaat 
boven alles”, vertelt Kamperman. 
Zijn klanten zijn kleine en 
grote aannemingsbedrijven, 
waaronder Hengeveld Bouw. 

Möllers Stadtlohn levert en 
vlecht wapeningen voor 
betonconstructies zoals 
funderingen, vloeren, wanden 
en kolommen. “Alles in de bouw 
waarbij betonijzer aan te pas 
komt”. 

“Zeker sinds de bedrijfsvloerentak 
van Hengeveld een enorme  
vlucht heeft genomen, is de  
band tussen beide bedrijven 
verstevigd. Rouwmaat levert 
meestal het beton, wij het 
bouwstaal. 

Hengeveld vlecht zelf ook wel 
eens matten, maar de grotere 
werken, de bulk, doen wij. 
Dan zijn we met zo’n drie, 
vier man zes dagen aan 
het werk. Dat zijn meestal 
dezelfde ervaren jongens, 
Hengeveld weet telkens weer 
welk vlees ze in de kuip hebben.” 

“Hij steekt zijn respect voor 
Jurgen en Marco niet onder 
stoelen of banken. ‘Allebei 
harde werkers. Jurgen doet niets 
liever dan vloeren leggen, dat is 
echt zijn hobby. Het is een jonge 
vent met enorm veel energie, 
een man van staal. Ontzettend 
betrouwbaar ook en heel 
consequent in afspraken net als 
Marco.”

Ook Karel Kamperman houdt 
van zijn job in de staalindustrie. 
Als verantwoordelijke voor de 
verkoop van bouwstaal in zijn 
vaderland en de uitvoering en 
planning van projecten, is elke 
dag verschillend, maar wél  
rijkelijk gevuld. 

“Ik heb twee werkvoorbereiders 
hier op het bedrijf, zelf ben ik veel 
onderweg naar potentiële 
klanten en onderhanden werk  
op locatie. 

Bijna elke dag hebben we wel 
contact met Hengeveld. Als ik 
op een werk ben en ik signaleer 
iets, dan bel ik ze en geef ik dat 
door. ’Denk daar en daar aan’. 
Andersom ook, we houden elkaar 
goed op de hoogte.”

Karel Kamperman (62) heeft iets met staal.  
Zijn hele arbeidzame leven werkt hij in de 
staalbouw, de laatste dertien jaar over de  
grens bij Möllers Stahlhandel GmbH in Stadtlohn. 
Van daaruit bedient hij de Nederlandse markt  
voor bouwstaal en komt hij geregeld over  
de vloer bij Hengeveld Bouw.

Möllers Stahlhandel GmbH 
verstaat de kunst van het betonvlechten

‘Jurgen en Marco zijn mannen van beton’

Karel Kamperman
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“De waarde van een familiebedrijf 
spreekt ons zeer aan”, vertelt 
algemeen manager Berry Velthuis 
(50) in het restaurant van de 
vrijetijdsmarkt aan de Misterweg. 

Zelf werkt hij al meer dan twintig 
jaar in de onderneming, die zijn 
schoonvader Jan Obelink in 1959 
oprichtte. “Maar ik zie het niet als 
werk, het is voor mij een hobby, 
je bent de hele dag door met 
vakantie bezig. Wat wil je nog 
meer?” Nóg een raakvlak met 
Jurgen en Marco Hengeveld. Ook 
zij zien hun werkzaamheden als 
pure liefhebberij. 

Uit het niets iets creëren, iets 
renoveren of verbouwen, ze 
doen niets liever. Iedere keer 
weer een stap extra zetten, 
dat hoort bij een familiebedrijf. 
“Net als snel kunnen schakelen, 
dat is Hengeveld eigen”, 
vertelt Velthuis.  

Obelink begon bijna zestig jaar 
geleden als eenmanszaak met 
100m2 winkelvloer in Aalten. In 
1968 verhuisde de winkel naar 
de huidige locatie waar voorheen 
een oude steenfabriek stond. 
Stap voor stap breidde oprichter 
Jan Obelink de zaak uit. 

Nu is Obelink winkel, groothandel 
en webshop ineen. De vloer- 
oppervlakte van de winkel 
bedraagt maar liefst 65.000m2  en 
het assortiment is zeer uitgebreid: 
kampeer-, outdoor-, recreatie- en 
sportartikelen, tuinmeubelen, alles 
op het gebied van buitenleven 
is verkrijgbaar. Het assortiment 
kent ongeveer negenhonderd 
eigen merkproducten. Door grote 
voorraden in te kopen, is de 
prijsstelling zeer scherp. 

“We staan nooit stil”, erkent 
Velthuis volmondig. De laatste 
twee grote verbouwingen 
dateren van 2012 en 2015. 
In 2015 kwam er een 
distributiecentrum bij. 
“De coördinatie van het 
bouwproces was beide keren in 
goede handen bij Hengeveld. 
En als ze iets opleveren is het 
ook echt af. Niet dat er allemaal 
open eindjes zijn en dat ze 
honderd keer terug moeten 
komen.” 

Een nieuw bouwproject zit al weer 
in de pijplijn: de bouw van een 
camperhal.

De omvangrijke winkel aan de 
Misterweg zorgt voor grote 
bezoekersaantallen. Jaarlijks 
bezoeken circa 1,2 miljoen 
mensen de winkel. Velen maken 
er een dagje uit van. 
Op de eerste etage is een 
restaurant met ruim vijfhonderd 
zitplaatsen met Wifi-zone, een 
speelparadijs en een babyhoek. 
Berry Velthuis koestert de fysieke 
bezoekersstromen. “Een bezoek 
aan onze zaak is een echte 
beleving.” Ook online maakt 
Obelink haar groeiambities waar. 

“Wij geloven niet meer in offline 
of online, maar in inline.” Clicks 
én bricks. Snelheid en gemak in 
combinatie met de voordelen van 
een fysieke omgeving, waar veel 
kennis aanwezig is. 

Jan Obelink, de eerste generatie, 
is nog steeds als adviseur nauw 
betrokken bij de zaak. Dochters 
Edith en Karin staan nu aan het 
roer. De derde generatie staat 
in de startblokken. Continuïteit 
verzekerd. 

Obelink is een vrijetijdsmarkt, Hengeveld een 
bouwbedrijf. Op het eerste oog een wereld  
van verschil, maar schijn bedriegt. Het zijn allebei 
familiebedrijven pur sang, met Winterswijk als 
thuisbasis. Zaken doen ze al meer dan twintig 
jaar met elkaar. Tijdens de laatste twee grote 
verbouwingen bij Obelink hadden Jurgen en  
Marco de regie.

Hengeveld draagt steentje bij 
aan groei Vrijetijdsmarkt Obelink 

‘Snel kunnen schakelen, dat is Hengeveld eigen’
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Erik Ebbers en Freddy Luiten showen liefde voor het vak

‘Wij pakken echt alles aan’

“In 1986, 32 jaar geleden, ben ik 
hier begonnen”, frist Freddy zijn 
geheugen op. Erik iets later. 
Als hij het jaartal wil noemen is 
zijn collega hem voor. “Dat was
in 1989. In het jaar dat ik 
getrouwd ben, kwam jij hier 
werken.” 

De twee hebben naast hun 
leeftijd veel raakvlakken. De 
grootste is de liefde voor het vak. 

“Ik heb nog een blauwe maandag 
in de groenvoorziening gewerkt 
en sloop- en grondwerk verricht,  
 
maar geloof me: het is leuker om 
iets te bouwen dan te slopen”, 
vertelt Erik. Hij is de timmerman 
van het bedrijf en maakt alle 
benodigde houtdelen zoals 
latjes, kozijnen en kasten in de 
werkplaats aan de Brinkeweg.  

 

Freddy timmert aan de weg als 
allrounder. “Ik ben metselaar, 
stukadoor en tegelzetter.”  
Dat komt goed uit, want 
Hengeveld Bouw staat bekend 
om haar veelzijdigheid.  
 
Aanbouw, verbouw, renovatie 
en nieuwbouw van woningen, 
bedrijfspanden of openbare 
instellingen, van een dakkapel  
tot een compleet pand en 
natuurlijk bedrijfsvloeren.  
 
Nergens draaien de mannen van 
Hengeveld hun handen voor om.  
“Wij pakken echt alles aan, je kunt 
het zo gek niet bedenken en dat 
maakt ons zo sterk”, weten Erik en 
Freddy zeker. 

De teamgeest is een ander 
pluspunt. “We zijn allemaal 
kameraden van elkaar.’ Lachend: 
‘Gelukkig maar, want we zitten 
meer op ons werk dan thuis.” 

Doorgaan tot hun 67e, ze zouden 
het met hun ratio en emotie  
wel willen, maar of het fysiek 
haalbaar is betwijfelt Freddy 
Luiten openlijk. “Het werk 
is lichamelijk zwaar, vroeger 
helemaal. Nu heb je meer 
voorzieningen en zijn de 
arbeidsomstandigheden beter. 

 
Als je meer dan dertig, 
vijfendertig jaar fulltime in de 
bouw werkt, dan begint de 
slijtage. Ik ga al aardig in die 
richting. Je ziet het aan de jonge 
collega’s. Die zijn allemaal net  
wat sneller, ondanks dat ze minder 
ervaring hebben. 
Maar het blijft leuk om met die 
jonge gasten om te gaan en ze 
het vak te leren. 

Weet je trouwens van wie Marco 
het metselen heeft geleerd?  
Van mij. Op een zaterdag.”

Werkverbanden van meer dan dertig jaar zijn 
eerder regel dan uitzondering bij Hengeveld Bouw. 
De absolute topper is Bertus Vaags met bijna 
vijftig dienstjaren. Of neem Erik Ebbers en 
Freddy Luiten. Beide mannen waren twintigers 
toen ze in dienst traden bij Hengeveld Bouw. 
Inmiddels tellen ze allebei 53 lentes en behoren 
ze tot de oudste garde binnen het bedrijf. 
“Als je het goed hebt, dan blijf je gewoon.”

Erik Ebbers & Freddy Luiten

al  meer dan 75 jaar  ‘stark wark’



Uitgegeven door: Bouwbedrijf Hengeveld, 

Ter gelegenheid van: Het 75-jarig bedrijfsjubileum

Teksten: Susan Wiendels, ‘SWS teksten’ en Els Legters

Vormgeving en realisatie: Gerard te Hennepe, ‘tHe project’

Een impressie van door Hengeveld gerealiseerde bouwwerken:

al  meer dan 75 jaar  ‘stark wark’




