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INSPIRATIEBROCHURE

De Horeca Fabriek is een ontwerpbureau gespecialiseerd in concept- 

ontwikkeling en interieurontwerpen voor de horecabranche. Mijn 

vrouw en ik hebben het in 2010 samen opgericht vanuit onze gedeel-

de passie voor ontwerpen en na zelf jarenlang in de horeca te hebben 

gewerkt. Ons eerste design voor een Haags burgerrestaurant sloeg 

aan en nu, 5 jaar later, durven we gerust te zeggen dat De Horeca 

Fabriek een begrip is in ‘hospitality land’. 

Opdrachtgevers kiezen niet alleen voor ons omdat we mooie ont-

werpen realiseren, maar ook vanwege de horecavakkennis waarover 

mijn team en ik beschikken. Met een speciale formule bepalen wij 

voor iedere opdrachtgever de doelgroep van de horecaonderneming. 

Een beproefde methode, want vrijwel alle ondernemers die met onze 

doelgroepstrategie werken, blijken succesvol. 

We ontwerpen alles wat met horeca te maken heeft. Van sportkantine 

tot high-end restaurant. Maar we nemen niet iedere klus zomaar aan. 

We willen er in de eerste plaats zelf een goed gevoel bij hebben, iets 

dat we beoordelen op basis van een intakegesprek met de opdracht-

gever. Belangrijk is dat we de passie van de ondernemer voelen. Want 

we kunnen wel allerlei gave dingen bedenken die we tot in detail 

uitwerken, maar uiteindelijk moet de ondernemer de omzet maken. 

Niet wij. 

Het hele proces zien we dan ook echt als een samenwerking. Veel 

ontwerpers en architecten maken een mooi plaatje, zetten hun 

handtekening eronder en verkopen het voor een flink bedrag. Dan is 

het ‘bedankt en tot ziens’. Zo doen wij het niet; wij blijven onze klanten 

volgen en houden een vinger aan de pols. 

             VOORWOORD
    “SUCCES IS VOORAF TE BEPALEN” 

De bezoeker is kritischer en mondiger geworden. Als je horecabe-

drijf niet van voor tot achter klopt, word je daar tegenwoordig hard 

op afgerekend. Wij bedenken hoe je een zaak optimaal maakt voor 

de beoogde doelgroep. Daarbij richten we ons op de lange termijn: 

hoe zet je een bedrijf neer dat over een paar jaar nog vol zit? Dit is 

een manier van werken die maar weinig mensen in deze branche 

hanteren. 

 

Wie bij ons aanklopt, kan kiezen uit verschillende opties. Een 

interieur of volledig concept wordt op maat gemaakt aan de hand 

van een gesprek. Vervolgens maken wij een doelgroep analyse, een 

plattegrond met de juiste routing, een 3D impressie, een lichtplan 

en uiteindelijk een corporate identity (huisstijl). Die identiteit, het 

DNA van de zaak, bepaalt mede het succes. 

 

MaMa Kelly in Den Haag is ons eigen Bar-Restaurant, waarmee we 

onlangs een Hospitality & Style Award hebben gewonnen. Dit be-

drijf hebben we in april 2015 opgestart om hetgeen ik in dit verhaal 

vertel in ‘real life’ te laten zien. We zitten 7 dagen in de week vol en 

draaien zo’n 300 couverts per dag op een locatie die allesbehalve 

logisch is. Dat kan dus geen toeval zijn. Succes is vooraf te bepalen. 

      REIN RAMBALDO
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BUREAU

De Horeca Fabriek bedenkt, ontwerpt, ontwikkelt, realiseert en bege-

leidt horecaconcepten van ontwerp tot totaalrealisatie. Rendement 

en structuur staan altijd centraal in onze aanpak. Wij helpen bij het 

ontwikkelen van concepten en formules die de investering meer dan 

waard zijn. Dit doen wij met een team van ontwerpers dat een brede 

horecaervaring heeft. 

BRANDING & INTERIOR DESIGN

De manier waarop de bezoeker tegen horeca aankijkt is de laatste 

twee jaar radicaal veranderd. Consumenten willen daadwerkelijk 

een relatie aangaan met een horecabedrijf. Ze willen aandacht en 

toewijding. Daarnaast associëren ze zich ook met bepaalde merken 

(brands). En die merken worden vrienden! Met passie en persoonlijk 

commitment ontwikkelt De Horeca Fabriek brands en concepten waar 

klanten blij van worden. Enkele succesvolle voorbeelden zijn: The 

Seafood Bar Amsterdam, Stan&Co Utrecht, EXKi Nederland, Barista 

Cafe Nederland en uiteraard ons eigen MaMa Kelly.

    WIE ZIJN WIJ

Een ontwerp moet zowel onderscheidend als effectief zijn én passen 

bij de locatie, de doelgroep en de ondernemer in deze specifieke 

markt. We zijn nieuwsgierig. Onderzoek en doelgroepanalyse vormen 

samen het startpunt van ons ontwerpproces. We zoeken naar ont-

werpoplossingen en maken keuzes gebaseerd op kennis, verande-

ringen in de markt en, niet geheel onbelangrijk, de feedback van de 

opdrachtgever. Want hij of zij moet zich verbonden voelen met zijn 

of haar concept. Anders is het onmogelijk te verkopen aan eventuele 

medewerkers en uiteindelijk de bezoekers. De grootste uitdaging in 

ons vak is nieuwe ideeën ontwikkelen en vormgeven. Innoveren dus.

BETROUWBAAR

We werken altijd volgens een helder en beproefd werkproces. Dit is 

essentieel om een constante kwaliteit te waarborgen en producten op 

tijd en binnen budget te leveren. We zorgen voor een vast aanspeek-

punt en een passend team afgestemd op de wensen en behoeften van 

de klant.
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DE HORECA FABRIEK | MAMA KELLY    

MaMa Kelly is zo’n beetje de showroom van De Horeca Fabriek. Van de 

kaart tot de aankleding. En van routing tot huisstijl. In het voormalige 

ketelhuis van de Caballero fabriek kan iedereen zelf zien, maar vooral 

ook ervaren wat het ontwerpbureau allemaal in haar mars heeft. Hoe 

is het concept van MaMa Kelly eigenlijk tot stand gekomen? En wat 

is het verhaal achter kip en kreeft? Bedenker Rein Rambaldo vertelt 

over keuzes en valkuilen en legt uit hoe stijl en DNA bijdragen aan 

succesvol ondernemen in horeca.  

HOE HEB JE DE INRICHTING VAN MAMA KELLY AANGEPAKT? 

“Met mijn ontwerpbureau – De Horeca Fabriek – hebben wij een vaste 

werkwijze. De inrichting begint niet bij het selecteren van meubels, 

maar bij het DNA van de zaak. Wat je wilt uitstralen, moet passen bij 

het gebouw, de doelgroep, de behoefte in de regio en de gerechten 

die je gaat serveren. Als je dat allemaal weet, ga je pas beginnen met 

inrichten.” 

WAT WAS DE BEHOEFTE BIJ MAMA KELLY? 

“De horeca in Den Haag is veel van hetzelfde. Dat wilde ik juist niet. 

Toen het pand, een voormalig ketelhuis van de Caballero Fabriek, 

op mijn pad kwam heb ik eerst goed gekeken naar de locatie en de 

mogelijkheden van het pand. Het rauwe, industriële past echt bij mijn 

stijl en maakte de locatie interessant. Daarna heb ik goed naar de 

omgeving gekeken. Waar komen mijn gasten vandaan en wat past bij 

hun levensstijl? Wij hebben 220 zitplekken die we graag gevuld willen 

hebben. Als je heel exclusief gaat koken, lukt dat niet. Het moest 

dus iets toegankelijks zijn en onderscheidend. De keus viel op kip en 

kreeft.” 

KIP EN KREEFT, IS DAT GEEN VREEMDE COMBINATIE? 

“Kip lust bijna iedereen en is daarom een voor de hand liggende 

keuze. Kreeft werd nauwelijks geserveerd in Den Haag en heeft iets 

exclusiefs. Een perfecte tegenhanger dus. Je hebt iets vertrouwds en 

iets onbekends. Het past uitstekend bij de doelgroep van MaMa Kelly; 

sportieve mensen die van vers eten houden en zakenlui. Het mooie is 

dat we meer kreeft serveren dan kip.” 

Eerst de gerechten en toen ging je pas nadenken over de inrichting? 

“Dat klopt, je product mag namelijk nooit ondergeschikt raken. Het 

draait om het eten; dat is je handel. De gerechten en ruimte moeten 

spreken. Mijn interieurontwerpen zijn overwegend neutraal. Ik werk 

graag met natuurlijke en dus vooral aardse tinten en breng extra sfeer 

aan met accessoires. MaMa Kelly heeft een ‘urban’ en ‘industrial’ 

feeling door elementen die in het gebouw zaten.” 

WERK JE ZO OOK BIJ HORECAONDERNEMERS DIE BIJ JE AAN-

KLOPPEN VOOR DESIGNADVIES? 

“Ja. Ik kreeg laatst een verzoek voor een visrestaurant dat visnetten 

en boten wilde in zaak. Dat doe ik niet. Voor decorbouw moet je de Ef-

teling maar bellen. Zij zijn daar goed in. Ik houd de basis altijd simpel 

en kijk naar het DNA van de zaak.” 

EEN SIMPELE BASIS IS JE BELANGRIJKSTE DESIGNLES VOOR 

HORECA? 

“Dit is in ieder geval een les die je veel geld bespaart. Als je de basis 

aankleding in een bepaalde stijl doet, zal je deze vaker moeten 

aanpassen. Een mooi voorbeeld is de barokstijl van een paar jaar 

geleden. Sommige restaurants voerde die te ver door, omdat het hip 

was. Behang, lampen, stoelen: alles moest in die stijl. Deze zaken 

zijn nu volledig gedateerd en moeten alles aanpassen. Is de basis 

neutraal? Dan is het veel goedkoper om wijzigingen aan te brengen en 

ook minder vaak nodig. Ik denk dat ik aan MaMa Kelly de komende 5 

jaar niets meer hoef te doen.” 

NOG EEN GOEDE TIP VOOR MENSEN DIE HUN HORECAZAAK 

WILLEN VERNIEUWEN? 

“Kies voor een bureau of stylist die horeca echt begrijpt. Er komt 

namelijk veel meer bij kijken dan een leuk interieurtje. Routing is 

bijvoorbeeld essentieel voor tevreden gasten. Mensen die niet in 

de horeca gewerkt hebben, weten niet hoe dit werkt. Ik zou nooit 

een tafeltje voor 2 bij de toiletten plaatsen. Daar wil je niet zitten als 

je romantisch een avondje uit bent. Toch zie je dit nog bij heel veel 

horecazaken.” 

 

 Eerst de kaart,       
  dan de aankleding
interview: Marielle van de Rijdt - www.foodbrigade.nl, in gesprek met Rein Rambaldo over MaMa Kelly
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Categorie: bar-restaurant 

Geopend: 2015

Concept: Kip en Kreeft. Simple as that. 

De opdracht: MaMa Kelly moest verrassen. Met een industrieel ge-

bouw op een afgelegen locatie kom je al een heel eind. De Horeca Fa-

briek heeft daarnaast ook in het interieur voor de nodige verrassing 

gezorgd. Bijvoorbeeld door de indeling met keuken en de brasserie 

aan de ene kant, het restaurant aan de andere kant en precies daartus-

senin de bar. MaMa Kelly is stoer en toch sfeervol. Omdat de keuken 

voornamelijk met veel versproducten werkt, zijn er in het interieur veel 

natuurlijke elementen terug te zien. Van leer tot hout en van staal tot 

koper. Niets is imitatie.

             TOTAALCONCEPT
             MAMA KELLY | DEN HAAG
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DE HORECA FABRIEK | CONCEPTEN

Categorie: modern stadscafe 

Geopend: 2013

Concept: STAN&CO staat voor ‘the good life’. Goede koffie, lekkere 

dranken en koken op de Jospergrill. 

De opdracht: Stoer, maar tegelijkertijd toch sfeervol. Dat was de op-

dracht voor Stan&Co. De Horeca Fabriek heeft voor dit moderne stads-

café samen met opdrachtgever Debuut B.V. een totaalconcept ont-

wikkeld. Van huisstijl tot routing en van foodstyling tot interieur. Het 

geheel oogt stoer en industrieel met veel staal, leer en hout. De sfeer 

wordt bepaald door het gebruik van ruwe elementen die terugkomen 

in het interieur en meubilair. Stan&Co moest een van de best lopende 

zaken in het centrum van Utrecht worden. En dát is gelukt. 

             TOTAALCONCEPT
             STAN&CO | UTRECHT
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Categorie: visrestaurant  

Geopend: 2012

Concept: Liefde voor vis, het bourgondische leven en goede wijn. 

De opdracht: The Seafood Bar moest een duurzame uitstraling krijgen. 

Dit zie je in terug in het ontwerp door het gebruik van materialen zoals 

eikenhout en leisteen. De Horeca Fabriek koos bewust voor licht en 

een tikkeltje modern, waardoor de uitstraling van de vis meer klasse 

krijgt. Hoewel het visrestaurant gelegen is aan de chique Amsterdam-

se van Baerlestraat, moest het een brede doelgroep aanspreken. Denk 

bijvoorbeeld aan de vele Japanse, Chinese en Russische toeristen 

rond het Museumplein. De Horeca Fabriek heeft dit totaalconcept vol-

ledig ontwikkeld van routing tot interieur en alles dat daar tussen zit.

             TOTAALCONCEPT
             THE SEAFOOD BAR | AMSTERDAM
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DE HORECA FABRIEK | CONCEPTEN

Van een eenvoudige espresso uit de Italiaanse koffiemaker tot uitgebreid tafelen met de hele familie. Ge-

nieten op z’n Italiaans doe je bij DiVino in het Brabantse Hapert. Horecaondernemers Eric van Gerwen 

en Iris van Berkel vertellen hoe zij een voormalige jongensschool samen met De Horeca Fabriek hebben 

omgetoverd tot een sfeervol restaurant en wijnbar.  

Veel ondernemers kiezen er nog steeds voor om zelf op de ontwerpersstoel te gaan zitten. Jullie heb-

ben ervoor gekozen om een ontwerpbureau te benaderen. Kun je dat besluit toelichten?

“Iris en ik zijn met 27 en 25 jaar ontzettend jonge ondernemers. Het omtoveren van een monumentaal 

pand met een oppervlakte van 325m2 naar een sfeervol restaurant is geen gemakkelijke klus. DiVino 

moest vanaf het begin kloppen, vandaar onze keuze voor een ontwerpbureau. Drie verschillende ont-

werpbureaus hebben plannen voor ons gemaakt. Het ontwerp van De Horeca Fabriek stak er met kop en 

schouders bovenuit.”

“DIVINO 
MOEST 
VANAF 
HET BEGIN 
KLOPPEN”
in gesprek met Eric van Gerwen en Iris van Berkel

www.divino-hapert.nl | Kerkstraat 27 | 5527 EE Hapert | 0497 225 000 | Info@Divino-Hapert.nl

Waarom hebben jullie uiteindelijk voor de 

horecafabriek gekozen?

“Naar onze mening is een mooie inrichting 

niet zo moeilijk te bedenken. Veel lastiger is 

een interieur dat zowel mooi als functioneel 

is, dat logistiek klopt en waarbij er rekening 

gehouden wordt met het concept en de doel-

groep. Rein Rambaldo en De Horeca Fabriek 

zijn daarom voor ons de juiste partij geweest. 

Zij vonden het belangrijk om een mooie inrich-

ting neer te zetten, maar vonden het minstens 

zo belangrijk om een zaak neer te zetten die 

over een aantal jaar nog steeds bestaat.”

 

Hebben jullie zelf iets kunnen inbrengen en 

hoe is daar door DHF mee omgegaan.

“Voor en tijdens het ontwerpproces hebben 

we zelf enorm veel kunnen inbrengen. Het 

door ons bedachte concept is door De Horeca 

Fabriek uitstekend vertaald in een ontwerp. Er 

is niet alleen goed naar onze wensen geluis-

terd, er werd ook gedacht aan de ontwikkeling 

van het concept en de doelgroep.”

 

Hoe hebben jullie de verdere samenwerking 

met DHF ervaren?

“De samenwerking hebben wij als enorm posi-

tief ervaren. Het is een jong en gedreven team 
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dat communicatief sterk is en over een grote 

kennis van het horecaondernemerschap 

beschikt. Hiermee is De Horeca Fabriek in te 

zetten voor allerlei facetten rond de ontwik-

keling van je bedrijf.” 

Jullie zijn nu zes maanden open. Hoe gaat 

het?

“Het loopt echt top. Natuurlijk hebben we 

altijd een goed gevoel gehad over DiVino, 

anders ga je een uitdaging als deze niet aan. 

Dat het zó druk zou worden in het eerste half 

jaar hebben we nooit durven dromen. We 

krijgen enorm veel positieve reacties en heb-

ben veel terugkerende gasten. Wij hopen dat 

we dit nog lang voort kunnen zetten.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“Vernieuwend blijven is onze grootste uitda-

ging. Naar onze mening klopt het concept 

van DiVino, maar daarbinnen zien we nog 

vele mogelijkheden. Onze eigen import van 

wijnen loopt ontzettend goed. Dit gaan we 

de komende jaren verder uitbreiden.” 

“ONS CONCEPT 
IS DOOR DE 
HORECA FABRIEK 
UITSTEKEND 
VERTAALD IN EEN 
ONTWERP”
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David Fictoor werkt al ruim 15 jaar aan bouwprojecten en heeft een 

specialisme opgebouwd in het begeleiden van Hospitality projecten. 

Sinds 2,5 jaar heeft hij als partner van C&R Hospitality Services een 

exclusieve samenwerking met De Horeca Fabriek. Als bouwbegeleider 

speelt hij een belangrijke rol bij het realiseren van de ontwerpen.   

 

HOE WORD JE BOUWBEGELEIDER EN WAT IS JE ACHTERGROND? 

“Alles met betrekking tot bouwen, vastgoed en huurcontracten kan 

rekenen op mijn belangstelling! Ik heb eerst 7 jaar bij Huisvestingsad-

viseur RPS Kraan uit Rotterdam gewerkt, vervolgens 6 jaar bij EY als 

Project Leader Real Estate en daarna nog 5 jaar bij Accor Hotels waar 

mijn passie voor hotelbouwprojecten is ontstaan. Sinds 2,5 jaar ben ik 

partner van C&R Hospitality Services, waarbij we exclusief samenwer-

ken met De Horeca Fabriek.” 

 

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JE SAMENWERKING MET DHF?  

“Ik mag graag mijn steentje bijdragen aan het daadwerkelijk realise-

ren van het gemaakte ontwerp, zoals de opdrachtgever dat voor ogen 

heeft. Daarbij ‘ontzorg’ ik de opdrachtgever door een planning op te 

“ALLES MET 
BETREKKING 
TOT BOUWEN, 
VASTGOED EN 
HUURCONTRACTEN 
KAN REKENEN 
OP MIJN 
BELANGSTELLING”

stellen én nauwgezet te bewaken, evenals het beschikbare budget en 

de gewenste kwaliteit, waarbij er een heldere no-nonsense communi-

catie wordt gevoerd. De ontwerpen van De Horeca Fabriek spreken mij 

erg aan en door de samenwerking heb ik het juiste gevoel opgebouwd 

om de uitgangspunten van het ontwerp te kunnen bewaken.”  

  

WANNEER KOM JIJ IN BEELD BIJ EEN OPDRACHTGEVER? 

  5vragen 

  aan 
 David Fictoor
        

        
     PROJECT BEGELEIDER VAN DE HORECA FABRIEK

“Bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Dit om zo goed mogelijk te kunnen an-

ticiperen op alle wensen en eisen. Vaak spelen er in het begin van een 

traject nog vastgoedvraagstukken, waarin geadviseerd kan worden 

en waardoor het beschikbare budget volledig duidelijk wordt.” 

 

WAAROM VERDIENT EEN GOEDE BOUWBEGELEIDER ZICH AL-

TIJD TERUG? 

“Ten eerste omdat de opdrachtgever volledig ‘ontzorgd’ wordt en zich 

kan richten op zijn opening, het personeel etc. Maar ook om er zeker 

van te zijn dat het maximale ten opzichte van het beschikbare budget 

wordt ingekocht, waarbij er nauw overleg over het tenderproces wordt 

gevoerd. Op cruciale momenten kunnen daarmee de juiste keuzes 

gemaakt worden. Daarnaast wordt er op het overeengekomen tijdstip 

functionerend opgeleverd.” 

  

WAT ZIJN JE LEUKSTE DHF-MOMENTEN? 

“De glunderende gezichten van tevreden opdrachtgevers! Planken 

Wambuis was heel mooi en ook het eerste DHF-project. Dat blijft je bij. 

Daarnaast ben ik trots op het succes dat MaMa Kelly nu beleeft. Ook 

Exki op Amsterdam CS en BaBa Rafi te Alkmaar staan op mijn lijstje met 

de leukste gerealiseerde projecten.”  
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Van dagverse broodjes tot verse sapjes. Onder het motto natural, 

fresh & ready biedt EXKi gezonde, kwalitatieve, maar bovenal lekke-

re producten. De Horeca Fabriek werd gevraagd voor het interieur 

van de twee Nederlandse vestigingen in Den Haag en Amsterdam. 

Master-franchiser Nederland, Joep van Haaften, vertelt over de ver-

schillen tussen beide vestigingen en legt uit waarom dit van oorsprong 

Belgische concept een Nederlands tintje heeft gekregen. 

JE HEBT MET ALLE PARTNERS VAN DHF SAMENGEWERKT. HOE 

HEB JE DIT ERVAREN? 

“Om eerlijk te zijn vond ik dit niet gelijk prettig. Als ondernemer wil je 

namelijk altijd transparantie in zowel planning als financiën. Naarmate 

we verder in het proces kwamen, merkte ik dat de leveranciers echte 

vakmensen waren en ook de kosten werden duidelijk gepresenteerd 

en onderbouwd. Het project is van begin tot eind begeleid door David 

Fictoor en hij heeft ervoor gezorgd dat de deadlines werden gehaald.“

INMIDDELS HEB JE TWEE EXKI-VESTIGINGEN GEDAAN MET DHF. 

WAARIN VERSCHILT DIE IN DEN HAAG MET DIE IN AMSTERDAM?

“De EXKi in Amsterdam moest een frisse en positieve uitstraling 

krijgen. Deze bevindt zich namelijk in het nieuwe gedeelte van het 

Centraal Station in Amsterdam. Deze locatie heeft een iets internati-

onalere, meer urban look dan de locatie in Den Haag die juist een wat 

warmere uitstraling heeft en daardoor ook wat huiselijker is.“

EEN BELGISCH CONCEPT
IN EEN NEDERLANDS JASJE 

EXKI GROEIT WERELDWIJD ERG HARD. 

“EXKi heeft internationale ambities. Daarom is het ook belangrijk dat 

deze worden nagestreefd. Het concept biedt een internationaal aan-

bod dat wereldwijd aan het groeien is en dus ook op vele verschillende 

plekken aanslaat.” 

BIJNA IEDERE EXKI IS ONTWORPEN DOOR DEZELFDE ARCHITECT. 

WAAROM HEBBEN JULLIE VOOR DE HORECA FABRIEK GEKOZEN?

“Het is niet zo dat we helemaal niet gekozen hebben voor de Exki-ar-

chitect, want deze heeft wel het operationele aspect voor ons opge-

pakt. Ons eerste project bevindt zich aan de Turfmarkt in Den Haag, 

het tweede op het Centraal Station in Amsterdam. Qua cultuur zijn 

dit beide heel andere steden dan die in België, waar het concept oor-

spronkelijk vandaan komt. De look en feel en de sfeer moesten passen 

bij de Nederlandse consument.”
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DE HORECA FABRIEK | MEET THE TEAM

Van de grote bar in de Ketelzaal tot aan het indrukwekkende koperwerk 

rond de entree. Hekker Interieurbouw voorzag Mama Kelly van een 

aantal échte eyecatchers. Ed Laarman, directeur van Hekker, noemt 

de bar in combinatie met het stalen luifel de kroon op zijn werk voor het 

Haagse restaurant: “Zonder luifel zou het heel kaal zijn geweest. Nu is 

het precies goed: niet te overheersend, maar wel aanwezig.”

Ruim 40% van alle projecten die de uit Sassenheim afkomstige interi-

eurbouwer realiseert, is horeca gerelateerd en dus gericht op gastvrij-

heid en hospitaliteit. Van de A’DAM Toren tot aan The Penthouse in Den 

Haag. Wat kun je als horecagelegenheid doen om je te onderscheiden? 

Volgens Ed is het antwoord “kiezen voor kwaliteit”. Hij vult aan: “Dat zie 

je ook in Mama Kelly terug. Neem bijvoorbeeld het koperwerk rond de 

bar. Men weet dat het lastig in onderhoud is en toch wordt er bewust 

voor gekozen. Want het geeft de ruimte ook écht wat extra’s.”

Het spanningsveld tussen mooi, praktisch en budget is iets dat de inte-

rieurbouwer geregeld voor zijn kiezen krijgt. Ed: “Wij zijn het verleng-

stuk van de architect. Samen met hem of haar kijken we naar concept 

en budget. We denken mee, adviseren over afwerkingen en gaan op 

zoek naar materialen die het beste passen bij de look & feel. Het gaat 

uiteindelijk allemaal om het vinden van de juiste balans. Met eyecat-

chers waar wat meer budget naartoe gaat en alternatieve, maar mooie 

kwaliteitsoplossingen voor andere onderdelen. We zien het als onze 

taak om ervoor te zorgen dat het concept, de succesformule zoals de 

architect die heeft bedacht, overeind blijft.

 KIEZEN VOOR KWALITEIT
Ed Laarman (Hekker) | interieurbouwer  | Hekker | Industriekade 24 | 2172 HV Sassenheim | www.hekker.nl
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Twintig jaar geleden deed Stef Kuipers vooral schilderwerk dat veelal 

achter gesloten deuren bleef, maar tegenwoordig is zijn vakmanschap 

voor iedereen goed zichtbaar. Want met hotspots als Nacional, Sey-

mour en zelfs Carré op zijn CV kan vrijwel niemand nog om de creatieve 

uitspattingen van de goedlachse schilder heen. Zijn werk wordt gezien 

én gewaardeerd. En daar is hij bijzonder bescheiden onder gebleven. 

Stef: “Het mooiste compliment dat ik kan krijgen, is dat ik een zaak bin-

 VAN KIP &  
 KREEFT 
 TOT AAN   
 CARRÉ
Stef Kuipers | schilder | Stef Kuipers schildersbedrijf | Linie 16 | 

1991 AT Velserbroek | www.stefkuipers.com

nenloop en ik word met open armen ontvangen. Als je merkt dat ze blij 

zijn om je te zien en je hoort dat het goed gaat, dan heb je het volgens 

mij gewoon goed gedaan.”

Van New York Ceiling tot Hennepwand. Stef is het stadium van stan-

daard schilderwerk allang gepasseerd. Particulieren klussen neemt hij 

niet meer aan; hij richt zich met zijn bedrijf volledig op horeca. “Daar 

kan ik écht mijn enthousiasme en mijn creativiteit in kwijt.” Uit alle 

projecten waar zijn kwasten aan te pas kwamen, zijn er hem een paar 

in bijzonder bijgebleven. “Carré dat was écht en kippenvelmomentje.” 

Ook op Van Bommel in Maastricht en MaMa Kelly in Den Haag is hij 

trots. “Met De Horeca Fabriek willen we mooie dingen maken. We gaan 

allemaal voor het beste eindresultaat en kunnen daarover met elkaar 

sparren.”

Ondanks zijn imposante CV is Stef is nog lang niet uitgeschilderd. Hij 

vindt het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen en is altijd op 

zoek naar nieuwe technieken, materialen en structuren. “Op die ma-

nier hou ik het ook uitdagend voor mezelf”, licht hij toe. Zo is hij recent 

nog in het Italiaanse Bologna geweest voor een kleicursus. Hij voegt 

eraan toe: “Ik werk eigenlijk andersom. Misschien dat er nu niemand 

zit te wachten op mijn experimenten, maar er komt een dag dat iemand 

vraagt om iets nieuws en cools. Iets dat ook nog past binnen het bud-

get. En dan weet ik alvast wat ik ga zeggen.”
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Het stralende middelpunt van ieder horecaconcept is een goed licht-

plan. Illumi adviseert, ontwerpt, installeert, onderhoudt en inspec-
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l teert elektrotechnische installaties. Onder andere de Haagse ‘The 

Penthouse’, het Rotterdamse ‘Prachtig aan de Maas’ en ‘Van de Leur’ 

in Leiden behoren tot het rijtje opdrachtgevers. Eigenaar Jason legt 

uit waarom licht zo belangrijk is voor een horecagelegenheid: “Licht is 

de ultieme sfeerbepaler. Het is praktisch en nodig, maar geeft ook een 

identiteit én vertelt een verhaal.”

Voor MaMa Kelly was Illumi betrokken bij zo ongeveer alles waar een 

kabeltje aan hangt. Van keuken tot kassa en van de muziekinstallatie 

tot de terrascontainer. Daarbij was de grootste stresstest om in een 

redelijk korte periode alles op tijd af te krijgen door snel te schakelen 

en handig in te spelen op alle veranderingen. Hoeveel wijzigingen of 

tegenslagen er ook zouden volgen. Maar juist die uitdaging maakt het 

werk voor Jason zo leuk.

Tijdens het proefeten zag Jason voor het eerst echt het resultaat van 

wekenlang hard werken. “Als de bouwlampen zijn verdwenen en de 

ruimte gevuld is met mensen zie je eigenlijk pas hoe zo’n ruimte tot le-

ven komt.” Hij is er trots op dat Mama Kelly zo goed werd ontvangen 

en uiteindelijk zelfs een Hospitality Award in de wacht wist te slepen. 

“Toch cool dat we als een relatief klein team zoiets groots voor elkaar 

hebben gekregen.”
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“Bouwen kan in principe iedereen, het gaat erom HOE je dat doet”, zo 

begint Remco Tuinenburg van SKN Bouw. Het bedrijf, dat in maart vol-

gend jaar alweer 13 jaar bestaat, verzorgt 

verbouwings- en renovatieprojecten binnen allerlei segmenten. Van 

onderwijs tot bedrijfsleven en van hotelwezen tot horeca. Ondanks de 

verschillen loopt er één aspect als een rode draad door 

 ALTIJD 
 HET      
 OVERZICHT 
Remco Tuinenburg (SKN) | aannemer 

SKN bouw |Kryptonstraat 10 | 2718 TD Zoetermeer | www.sknbouw.nl

alle projecten van SKN Bouw: aandacht. Heel veel aandacht. Voor 

zowel de klant als voor het product en alle details die daarbij komen 

kijken. 

 

Remco: “Wij stellen ons flexibel op en houden 100% rekening met de 

corebusiness van de klant. Voor de horeca betekent dat bijvoorbeeld: 

zo snel mogelijk de deuren weer open. Want iedere dag dat ze gesloten 

zijn, kost geld.” En die uitdaging gaat de aannemer dan ook geregeld 

aan. Recent nog met de renovatie van restaurant Planken Wambuis in 

Ede. “Dat project hebben we in slechts 3 weken gerealiseerd. Daar heb-

ben wij echt flink onder hoogspanning gestaan, terwijl de zaak gewoon 

doordraaide. Dan is het dus extra leuk als het lukt.” 

 

Voor De Horeca Fabriek heeft SKN Bouw o.a. ook de verbouwing van 

het restaurant Han Ting, Toujours en MaMa Kelly gedaan. “Als je door 

MaMa Kelly loopt zie je niet direct ons werk. Tenminste, niet zo con-

creet zoals bij de interieurbouwer of de elektricien. Wat wij doen, is als 

het ware de fundering. Denk aan het leidingenwerk en alle installaties. 

Onze rol is om het overzicht te houden en ervoor te zorgen dat mensen 

met de juiste expertise op het juiste moment het juiste werk verrich-

ten.” De samenwerking met De Horeca Fabriek bevalt de aannemer dan 

ook goed. “We willen allebei een mooi product opleveren. Voor ons zijn 

het de mensen die het project maken. We doen het samen.” 
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