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Molen De Immigrant
Het bouwbedrijf heeft in de loop der jaren de nodige bijzondere
projecten uitgevoerd. Graag mogen de beide broers verhalen 
over de bouw van de molen De Immigrant in het Amerikaanse
Fulton, waarbij het bouwbedrijf uit Garmerwolde betrokken was.
De molen werd in 2000 opgeleverd. ‘We rolden daar bij toeval

JJohan en Peter Havenga namen in 2001 de directie over van hun
vader Harm-Jan, die in 1964 het bedrijf startte met de bouw van
een boerderij. Destijds waren er vier bouwbedrijven in Garmer-
wolde, waarvan Havenga Bouw als enige is overgebleven. Havenga
Bouw is een allround bouwbedrijf dat thuis is in nieuwbouw, 
aan- en verbouw, onderhoudswerkzaamheden en restauratie. 
Incidenteel realiseert het bedrijf
zelf een woningbouwproject
zoals de bouw van elf woningen
aan de Koningsheert in Garmer-
wolde. ‘Vanaf de aankoop van de
grond tot en met de verkoop van
de woningen is het hele traject
volledig in eigen beheer gedaan’,
vertelt Peter Havenga. Het bedrijf
treedt echter meestal op als
hoofdaannemer in opdracht van
vooral particulieren en bedrijven
in Groningen en Drenthe, maar
het mag tevens de Rijksuniversi-
teit Groningen, het Waterschap
Noorderzijlvest en de gemeenten
Groningen en Ten Boer tot de
opdrachtgevers rekenen. 

Havenga Bouw gaat geen uitdaging uit de weg

Oplossingsgericht meedenken. 
Met deze twee woorden geven Johan en Peter Havenga uit 

het Groningse Garmerwolde in essentie weer waar het volgens hun in 
de bouw om draait. Met hun bedrijf Havenga Bouw v.o.f. trachten ze daar zowel op kantoor 

als op de werkvloer invulling aan te geven. ‘Wij bieden onze opdrachtgevers een totaalpakket dat verder 
gaat dan de bouw alleen. Wij geven op basis van onze jarenlange ervaring graag advies over ontwerp, constructie en 

materiaalkeuze. Als we zien dat iets goedkoper kan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, zullen we dat altijd aangeven. 
In samenwerking met een architectenbureau kunnen we tevens de bouwtekeningen laten maken. 

Daarnaast begeleiden we bij het aanvragen van bouwvergunningen.’
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geeft zich voortdurend te verbeteren. De regeling is afgeleid van
de NEN-EN-ISO 9001 normering, maar dan wel specifiek afge-
stemd op de aard en omvang van met name kleine en middel-
grote bouwbedrijven. Een bouwbedrijf krijgt enkele tientallen
eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid opgelegd waaraan
moet worden voldaan.

‘Wil je voor universiteit of waterschap werken dan is een derge-
lijke certificering nodig’, weet Peter Havenga. ‘Wij zien er echter
ook zelf de voordelen van in. Je gaat scherper letten op eventuele
fouten die je maakt en neemt dan daadwerkelijk actie om daar
wat aan te doen. Zo zorgen we meer dan voorheen voor duide-
lijke werkbonnen. Dat vraagt even iets meer tijd, maar dan is wel
duidelijk wat er moet gebeuren, hoe het moet gebeuren en op
welke wijze een klus afgewerkt dient te zijn. Het zorgt, zo is onze
ervaring, voor een veel beter eindresultaat en minder fouten die
achteraf weer hersteld moeten worden. De klant heeft daar baat
bij, maar ook wij, want fouten herstellen kost geld. En uiteraard
vormt een goed afgeronde klus een visitekaartje voor het bedrijf.
Een ander punt waarvan we veel werk hebben gemaakt is het 
uitbrengen van een zo volledig mogelijke offerte, met daarin 
duidelijk omschreven en uitgesplitst wat er wordt berekend en
waarvoor men betaalt.’

Eigen werkplaats
Het tevens VCA gecertificeerde bedrijf beschikt overigens over
een eigen werkplaats aan de Oude Rijksweg in Garmerwolde,
waar specifieke wensen van opdrachtgevers creatief vorm kunnen
worden gegeven. ‘We hebben een redelijk uitgebreid machine-
park, dat we zoveel mogelijk up-to-date trachten te houden en
waarmee we eigenlijk alles zelf kunnen maken’, vertelt Johan
Havenga. ‘Zo maken we hier kozijnen op maat, maar ook prefab
constructies ten behoeve van een aanbouw. Het vormt een dui-
delijke meerwaarde voor ons bedrijf. Het zorgt voor de nodige
flexibiliteit. Wij zijn daardoor bijvoorbeeld niet afhankelijk van
de levertijden van timmerfabrieken.’

Momenteel werkt het bedrijf met 6,5 fte. Een mooie omvang vol-
gens de beide broers. ‘Onze vader heeft wel eens achttien man
op de loonlijst gehad, maar dat werkte niet efficiënt. Het over-
zicht raakte zoek. Als klein bedrijf onderhouden we korte lijnen
met de klant, wat weer bijdraagt aan een stukje flexibiliteit. 
Als de opdrachtgever tijdens de bouwwerkzaamheden nog iets
wil veranderen dan is dit mogelijk zonder dat dit veel tijd en/of
geld hoeft te kosten. Kwaliteit staat voor ons voorop. Wij doen
daarom niet mee aan zaken als een klus onder de kostprijs aan-
nemen of een jurist op een bestek zetten. Dat gaat ten koste van
de kwaliteit. Wij willen een goed product voor een eerlijke prijs
neerzetten. Goedkoop is ook in de bouw duurkoop. 
Helaas komt men daar meestal te laat achter.’

in’, herinnert Johan Havenga
zich. ‘De bouwkundige 
constructie werd aan ons toe-
vertrouwd en samen met
molenbouwer Molema uit 
Heiligerlee is ook het Oud-
hollandse metselwerk door ons
uitgevoerd. Daar hadden we
200 jaar oude stenen van een
gebouw uit Bedum voor mee-
genomen. Dankzij die molen
mochten we vervolgens in
opdracht van de Stichting Het
Groninger Landschap een 
aantal uitkijktorens bouwen 
bij het Zuidlaardermeer. 
Ons bedrijf is dus breed inzet-
baar. Wij draaien voor geen
enkele bouwkundige opdracht
onze hand om.’

Zo verrichtte Havenga Bouw
ook verschillende restauratie-
werkzaamheden aan histo-
rische panden van de Rijks-
universiteit Groningen. 
Tevens worden voor het Water-
schap Noorderzijlvest bouw-
kundige werkzaamheden 
uitgevoerd aan waterzuive-
ringsinstallaties, zoals beton-
reparaties, het herstellen van
vijzelgoten en het plaatsen 
van damwanden. In de loop
der jaren is een hechte relatie
ontstaan met beide opdracht-
gevers, meldt Peter Havenga.
‘Onze medewerkers kennen 
de panden van de Rijksuniver-
siteit Groningen en zijn be-
kenden van de portiers. 
Dat is het voordeel van een
kleine organisatie; men ziet
steeds dezelfde gezichten.
Steeds opnieuw uitleggen waar
iemand moet zijn is dus niet
nodig. Hetzelfde geldt eigen-
lijk voor het in acht nemen van
de hygiënevoorschriften wan-
neer we voor het waterschap
werkzaamheden uitvoeren. 
We weten exact wat wel en
niet kan.’

STEHA gecertificeerd 
hoofdaannemer
Het werken voor de Rijks-
universiteit Groningen en
Waterschap Noorderzijlvest is
er mede voor verantwoordelijk
dat Havenga Bouw tot de eer-
ste lichting Groninger bouw -
bedrijven behoorde dat zich
STEHA gecertificeerd hoofd-
aannemer mocht noemen. 
Al in 1997 werd het bedrijf
gecertificeerd. STEHA is een
kwaliteitsregeling van bran-
cheorganisatie Bouwend
Nederland die een onafhanke-
lijke toets biedt op kwaliteit 
en die tegelijkertijd bouw-
bedrijven de mogelijkheid
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Havenga Bouw v.o.f.
Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde

t. 050 541 65 01
f. 050 541 92 68
e. info@havenga.com
i. www.havenga.com


