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Wout Hoogendoorn (Si-X) haalt maximale uit materiaal en discipline

Het komt in de wereld van vlakglas zelden voor dat zo’n gelikte brochure op 

de deurmat valt. Als ergens wordt aangetoond dat de mogelijkheden van glas 

nauwelijks grenzen kennen, dan zijn het de referenties van Si-X en die van 

de partners waar het bedrijf uit Benthuizen mee samenwerkt: Thiele Glas, 

PanoramaH!, Kaefer en GroGlass. Glasmaten tot 3,21 x 9,3 meter, zo goed als 

profielloze glazen schuifelementen van 3 x 6 meter hoog, extra helder glas met 

een AR-coating die de reflectie tot 0,6 procent reduceert. Achter zo’n naam 

moet wel een heel team van engineers en glasspecialisten schuil gaan. 

the limit’
‘You draw 

Niets is minder waar: Si-X is de BV van 

voormalig BRS-directeur Wout Hoogen-

doorn (41) die met ‘niets is onmogelijk’ 

als motto, veelal in zijn eentje optreedt 

als ‘oplossingsgerichte katalysator’. Hij 

combineert materialen en disciplines en 

weet op handige wijze het maximale te 

halen uit het spel tussen opdrachtgever, 

architect, toeleverancier en producent. 

‘You draw the limit’ staat er voorop zijn 

brochure, net als op die van Panora-

maH! Ook dat tekent Hoogendoorn die 

trots is op de samenwerking met zijn 

partners. ‘We hebben elkaar nodig, 

maar ik heb de volhardendheid het de-

tail op te lossen.’

Leren door doen

Hoogendoorn was als zestienjarige 

de tweede medewerker van BRS uit 

Moerkapelle. Van bankwerker, lasser 

en tekenaar werd hij uiteindelijk mede-

eigenaar en compagnon van de oprich-

ter. Hij werkte er van 1989 tot 2004. ‘Ik 

had nauwelijks theoretische bagage’, 

blikt hij terug. ‘Leren door doen was 

leidraad voor samenwerking met par-

tijen als Octatube, ABT en Movares, 

bedrijven die onder meer bekend staan 

om het verkennen van de grenzen bij 

materialen als glas. Een ontzettend 

leuke en leerzame tijd.’ Zijn passie 

voor glas en staal ontstond al snel. ‘We 

bouwden een grote, opvallende luifel 

van staal en glas bij de entree van 

het Evoluon in Eindhoven. Ik raakte 

gefascineerd door deze materialen. Dit 

project maakte iets in mij wakker en ik 

besloot daar meer mee te doen. Door 

veel te experimenteren en samen met 

specialisten te ontwikkelen, heb ik mijn 

kennis opgedaan.’

Hoogendoorn had als jonge directeur-

eigenaar uiteindelijk veertig man onder 

zich, maar na vijftien jaar scheidden de 

wegen van de compagnons. ‘Onderdeel 

van de uitkoopdeal was dat ik drie jaar 

Wout 

Hoogendoorn: 

‘Ik heb de 

volhardendheid 

het detail op te 

lossen.’ Foto: 

Rob Lamping
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uit de markt zou blijven. Daar heb ik me 

aan gehouden: ik heb drie jaar niets ge-

daan om vervolgens in 2007 verder te 

gaan waar ik in 2004 was gestopt. Dat 

was niet heel moeilijk: ik beschikte over 

een financieel fundament, de economie 

was op z’n top en ik had mijn netwerk 

nog.’

Van ontwerp tot montage

Dat netwerk is voor Hoogendoorn 

samen met het leveren van kwaliteit 

en het vermogen mee te denken met 

architecten het uitgangspunt van Si-X. 

‘Ik ontwerp, teken, bereken en schakel 

gespecialiseerde bedrijven in voor de 

productie en montage’, licht hij toe. ‘Die 

bedrijven bevinden zich veelal in Duits-

land. De glasindustrie in ons eigen land 

biedt qua productiemogelijkheden nu 

eenmaal te weinig mogelijkheden voor 

onze uitdagende projecten.’ 

En uitdagend dat zijn de projecten van 

Si-X zeker. Projecten met Swarovsky 

kristallen, volglazen trappen, glaspane-

len van 25 vierkante meter uit één stuk, 

beweegbare glazen dakvensters: Si-X 

heeft ze op haar naam staan. ‘Ik ga tot 

het uiterste, zoek naar mogelijkheden om 

ideeën te realiseren. Ik weet inmiddels 

precies wat er technisch gezien mogelijk 

is. Coaten, buigen, zeefdrukken, ver-

zilveren, het kan allemaal. Om maar te 

zwijgen over de bijzondere materiaalcom-

binaties en detailleringen. Als het erom 

spant of het kan, wordt het leuk’, glim-

lacht Hoogendoorn. ‘Prachtig om te ex-

perimenteren en te zoeken naar nieuwe 

oplossingen. Ik probeer fabrikanten uit te 

dagen, zodat ze hun grenzen verleggen. 

>>

Voor een villa 

in Eindhoven 

van de hand 

van De Bever 

Architecten 

engineerde, 

leverde en 

monteerde Si-X 

onder meer 

de isolerende 

buitenbeglazing  

tot 7 

strekkende 

meter uit 

één stuk, 

dakbeglazing 

en mechanisch 

te openen, 

vlakliggende 

glazen 

dakvensters. 

Foto’s: Norbert 

van Onna 

architectural 

photographer

Detailopname gerealiseerde glaswand uit dubbele 

confrontatiespiegel voorzien van DMX gestuurde LED.
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Sterker nog: ik neem zelf contact op met 

de producenten van hun machines om 

nieuwe mogelijkheden te bespreken.’

Perfectionistisch

Vaste medewerkers heeft hij (nog) niet, 

flexibel inzetbare partners des te meer. 

‘Ik ben nogal perfectionistisch’, zegt 

Hoogendoorn quasi-verontschuldigend. 

‘Ik heb het idee dat ik daarom het beste 

zelf mijn opdrachtgevers kan bedienen.’ 

Die opdrachtgevers zijn voornamelijk 

vermogende particulieren, bedrijven, 

architecten en aannemers. De glas-

toepassingen die om de expertise van 

Si-X vragen, zijn nu eenmaal niet de 

alledaagse projecten. Vaak draagt 

Hoogendoorn bij aan gebouwen met 

een bijzondere architectuur of objecten 

met artistieke waarde. ‘Eerder dit jaar 

was ik betrokken bij de renovatie en 

herinrichting van de grote rechtszaal 

van het Vredespaleis in Den Haag. Ik 

heb de glazen tolkencabines en een 

glazen regiekamer gerealiseerd. Op dit 

moment start de productie van een 600 

vierkante meter grote full colour digitaal 

 
Twee grote blikvangers 
In Meppel, aansluitend op de woonwijk Ezinge, wordt onderwijspark Ezinge ge-

bouwd. Het bronskleurige uitgestrekte gebouw waarin vijf scholen zich hebben 

verenigd, is ontworpen door atelier PRO architecten uit Den Haag. De entrees 

van de drie grote scholen en de aula zijn geplaatst in glazen bouwdelen die in-

geklemd liggen tussen de bronzen stroken. Door het contrast in materiaalgebruik 

en hun transparantie zijn ze uitnodigend. 

Het gebouw is een opvallende verschijning zoals het staat te glimmen in ver-

schillende bronstinten. Licht weerkaatst op de vlakke en schuin geprononceerde 

cassetten van geanodiseerd aluminium. Twee hoge glasgevels van 10,80 x 21 

en 18 x 21 meter (hxb)

naar een ontwerp van Driessen +van Deijne vallen op; ze contrasteren met 

de aluminium huid van de overige gevels. Deze mede door Si-X te realiseren 

blikvangers zijn aan twee kanten bekleed met blank gehard floatglas voorzien 

van geprinte kunstwerken die ‘s avonds bont oplichten. Het gaat om full colour 

geprinte gevels van structureel verlijmd glas. De kleurontwikkeling, glasproductie 

en levering wordt verzorgd door Si-X. Verlijming en montage zijn in handen van 

Rollecate. ‘De twee glazen buitengevels zijn daarmee het monumentale en pu-

blieke boegbeeld voor het hart van Ezinge’, aldus Si-X. 

Detail van de maquette van onderwijspark Ezinge. Maquêtte: Driessen + 

van Deijne.

Gezeefdrukt glas met lichtgevend pigment, een 

ontwikkeling van Si-X en Ferro Germany. Een actueel 

item, mede omdat de succesvolle ontwerper Daan 

Roosegaarde bezig is met toepassingen van deze 

pigmenten in lichtgevende wegen.

Voor de toegang naar de wijnkelder ontwierp en 

realiseerde Si-X een mechanisch te openen glasluik: 

afmeting 1 x 3,5 meter. Glasopbouw: gehard gelaagd 

101010.4. Foto: Si-X
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geprinte kunstgevel voor het project 

Ezinge. Daarnaast ben ik betrokken bij 

een ontwerp waarbij een gevel gereali-

seerd moet worden met massieve gla-

zen ‘stenen’, inclusief massief gegoten 

glazen raamprofielen.

Andere referenties die Hoogendoorn 

aanhaalt zijn een villa in Eindhoven van 

De Bever Architecten, de spectaculaire 

trap gerealiseerd bij een vermogende 

particulier en de indrukwekkende Villa 

Kogelhof van de hand van Paul de Rui-

ter die we vanaf pagina 8 in deze uit-

gave behandelen. Voor een bijzondere 

villa in de ‘heuvels’ van Thüringen te 

Duitsland wordt binnen twee maanden 

het laatste glas gemonteerd. Zolang 

ontwerpers en architecten nieuwe 

ideeën bedenken, blijft Si-X genieten 

van glas en glastoepassingen. Door 

nieuwe technieken en mogelijkheden 

te delen met anderen, wil Hoogendoorn 

zijn relaties blijven inspireren. Een en al 

enthousiasme, gedreven op zoek naar 

grensverleggende glastoepassingen. 

‘Dit is een geweldig vak.’   < 

In het Vredespaleis in Den Haag realiseerde Si-X glazen tolkencabines, een 

glazen regiekamer, glazen balustraden en de RVS lessenaar in de grote 

rechtszaal. (Bureau Van der Wijst Interieurarchitecten Amsterdam i.s.m. OTH 

architecten). Foto’s: Alexander van Berge

Glazen spiltrap van Si-X. De spil bestaat uit gesmolten 

glaselementen waaromheen de geharde en gelaagde 

modeltreden draaien (3x 12mm). De balustrade bestaat 

uit gehard gebogen glas, opbouw 444.6. Foto’s: Si-X
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