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‘OP DE 
GOLFBAAN ZIJN 
WE ALLEMAAL 
GELIJK’

HET BEGON ALLEMAAL IN 1968, TOEN JAN BOONSTOPPEL AAN DE 

BEUKELSWEG IN ROTTERDAM ZIJN EIGEN AANNEMERSBEDRIJFJE 

STARTTE. DE VAARDIGE TIMMERMAN SPECIALISEERDE ZICH IN 

AFBOUW. HIJ WERD AL SNEL GEVRAAGD VOOR EEN GROOT 

NIEUWBOUWPROJECT VAN DE JAARBEURS IN UTRECHT. EN 

DAAR BLEEF HET NIET BIJ. IN 1974 NAM HIJ HET ENORME 

UNIVERSITEITSGEBOUW VOOR CIVIELE TECHNIEK IN DELFT VOOR 

ZIJN REKENING. HET DUURDE NIET LANG OF BOVERO WAS EEN 

GEVESTIGDE NAAM IN DE AFBOUWMARKT.

Bovero brengt systeem in plafonds en wanden

VAN LINKS NAAR RECHTS: JERRY VAN HORIK, JILLES BOONSTOPPEL EN PEDRO DRIES 
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Boonstoppel is de Bo van Bovero. Ve staat voor zijn latere 

compagnon Verbeek

en Ro voor, jawel, Rotterdam. Inmiddels is Bovero een 

pure specialist in plafonds en systeemwanden. Jans zoon 

Jilles Boonstoppel, Pedro Dries en Jerry van Horik zijn de 

huidige eigenaren/directieleden. Hun twintig medewer-

kers tellende onderneming is gevestigd op het bedrijven-

park Rotterdam Noord-West.

VAN STERRENRESTAURANT TOT 
CONCERTZAAL
Aan de wand van een vergaderruimte hangt een pre-

sentatie van een van de vele fraaie referentieprojecten 

van Bovero: Restaurant Joelia, de met een Michelin-ster 

bekroonde zaak van Mario Ridder onder het Hilton Hotel 

in Rotterdam. Wie daar een culinair uiterst verantwoord 

vorkje prikt, doet dat onder een door Bovero aange-

bracht sfeervol plafond. Een ander bijzonder project zijn 

de inmiddels zestig opgeleverde 2.0 winkels voor KPN, 

waarvan er recent één is opgeleverd op de Lijnbaan. Een 

nieuw mobieltje koop je daar nu in een winkel met een 

sterk verbeterde akoestiek en een moderne industriële 

look. En wie van een gokje houdt, doet dat bij Holland 

Casino in Scheveningen of in Rotterdam in een door Bo-

vero compleet vernieuwd interieur. Een klassieker uit het 

repertoire is het plafond van concertzaal De Doelen in 

Rotterdam. In acht weken tijd werd 2.200 vierkante me-

ter nieuw plafond met topkwaliteit in akoestiek gereali-

seerd.  En dat is dan nog maar een kleine greep. Wie de 

lange lijst met gerealiseerde projecten op www.bovero.nl 

bekijkt, is al snel onder de indruk. Van de diversiteit aan 

werken, van de creativiteit die wordt geleverd en van de 

no nonsense-aanpak waarmee men te werk gaat. 

‘IN ONS SPECIALISME GEGROEID’
Jilles Boonstoppel: “Wij behoren tot de weinige afbouwbedrijven met een historie die al 

meer dan vijftig jaar terug gaat. De eerste systeemplafonds kwamen pas midden jaren 

zeventig. Wij zijn dus echt in ons specialisme gegroeid”. 

Bovero werkt in opdracht van aannemingsbedrijven, maar heeft ook grote eigen klan-

ten zoals Groothandels Gebouw, Kentucky Fried Chicken, Nike, KPN, Regus, ING en ABN 

AMRO. Pedro Dries: “Bij onze eigen klanten kunnen we in het bouwteam meedenken over 

invullingen en oplossingen en onze toegevoegde waarde het meeste kwijt. Bij een aantal 

van deze vaste relaties zijn we echt huisleverancier. We kennen daar alle regels, voor-

schriften en andere do’s and don’ts.”

Bovero is vooral actief in de nieuwbouw en renovatie van kantoren en bedrijfsgebouwen, 

niet op woningbouwprojecten of voor particulieren. Gewerkt wordt met de plafond- en 

wandsystemen en metal stud van A-merken als onder meer Gyproc, Ecophon, Rockfon, 

Hunter Douglas, Sypla, Heraklith, OWA en Armstrong. Het bedrijf werkt landelijk, met het 

accent op de Randstad. Maar Bovero gaat ook af en toe de grens over. Zo lopen er in 

Noord-Frankrijk projecten bij vestigingen van Kruidvat en Action.

TOEGEVOEGDE WAARDE IN VOORTRAJECT
Jilles Boonstoppel, Pedro Dries en Jerry van Horik zien hun bedrijf al lang niet meer als 

onderaannemer, maar als echte specialist. “Wij kunnen met onze knowhow al in het voor-

traject veel betekenen. Zowel in de werkvoorbereiding als in de engineering, het uitwerken 

van een basisontwerp. Of dat nu voor een architect, een aannemer of een eigen klant is.” 

Voor het aanbrengen van plafonds en wanden werkt Bovero met een flinke groep ervaren 

plafonneurs en monteurs die als zzp’ers per project onder contract werken van het bedrijf 

aannemen. Jerry van Horik: “Deze professionals weten exact hoe wij het willen hebben en 

werken volgens onze hoge kwaliteitsstandaarden, onder regie van eigen projectleiders. 

Het geeft ons als organisatie de flexibiliteit die we nodig hebben. Want geen project is ons 

te klein of te groot. Alles krijgt dezelfde juiste zorg.”
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SLA JE SLAG! 
bij De Mik Bedrijfshuisvesting
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“Een uitvaart is geen
dag uit het leven, 

maar een heel leven
in één dag.”

Ooit, toen Bovero nog aan de Beukelsweg gevestigd was, had het bedrijf een enorme 

showroom, mede met het oog op de verkoop aan particulieren. Inmiddels verkoopt Bovero 

geen projecten meer aan particulieren maar hebben die wel de mogelijkheid om direct bij 

het magazijn aan ons huidige kantoorpand aan de Lyonstraat plafondplaten, complete 

systemen, materialen en armaturen te kopen. “Ook die klanten, zowel professionals als 

particulieren, weten ons te vinden.” 

RELAXED EN GEZELLIG
Behalve op kantoor en bij de klanten zijn Jerry, Jilles en Pedro regelmatig op de golfbaan 

te vinden, zowel privé als zakelijk. Dat begon midden jaren negentig

in Delfland, later kwam Hitland erbij, waar Bovero lid is van de businessclub en meedoet 

aan de Bedrijvencompetitie. De drie collega’s: “Op Golfbaan Hitland is het altijd erg relaxed 

en gezellig. Je kunt er lekker spelen én, niet onbelangrijk, lekker eten. Het zijn bovendien 

allemaal fijne mensen die daar de boel runnen, met een heel persoonlijke benadering. Het 

hele plaatje klopt.” 

Jerry van Horik: “Ik geniet vooral van het buiten zijn.” 

Pedro Dries: “Op de baan zijn we allemaal gelijk.”

Jilles Boonstoppel, lachend: “Van mij liggen er veel ballen in het water. Ik laat onze relaties 

altijd winnen.”

Holland Casino te Scheveningen


