
Je moet je op tijd realiseren dat je ouder 
wordt’(Joop Datema) 

bouwbreed 
Groningen - "De bouw is een fantastische branche waarin steeds 
ontwikkelingen zijn: veranderende beurskoersen, Vinex-locaties en noem 
maar op. Omdat de bouw altijd in beweging is moet je alert blijven. Maar 
je moet je wel op tijd realiseren dat je ouder wordt en er op tijd mee 
stoppen." 
Dat zegt Joop Datema, rayondirecteur van Wilma Bouw. “Na 37 jaar hard 
werken ga ik met pensioen. Eerst complete rust; na werkweken van zestig uur 
en meer heb ik dat wel verdiend.” 

“Mij zijn verschillende functies aangeboden maar die heb ik geweigerd. Ik ben 
tenslotte met pensioen gegaan om eerst niks te gaan doen. Ik heb net een 
nieuwe camper gekocht en ik ga veel aandacht aan mijn vrouw en kinderen 
besteden.” 

Joop Datema begon zijn loopbaan bij Knoop en Giezen in Groningen als 
assistent tariefberekening. Toen dat bedrijf vijfentwintig jaar geleden werd 
overgenomen door Wilma Bouw ging Datema uiteraard mee. 

Alle functies die het bouwbedrijf kent heeft hij doorlopen waarvan de laatste 
vijftien jaar als rayondirecteur Noordoost Nederland bij Wilma Bouw. 

“Alleen moet je op een gegeven moment het bedrijf aan jongere generaties 
overlaten.” 

Dat er echter weinig instroom van jongeren in de bouw is heeft volgens 
Datema als oorzaak de geringe aanwas bij technische scholen. “Jongeren 
werken tegenwoordig niet meer graag met hun handen. Bouwvakker is geen 
populair beroep meer. Ook komen de jongeren op steeds hogere leeftijd van 
school af. Ikzelf begon te timmeren toen ik zestien jaar was.” 

Twee jaar geleden heeft hij de dagelijkse leiding over het rayon aan zijn 
opvolger H. de Vries overgelaten. Vanaf toen heeft Datema hem ingewerkt en 
is het steeds rustiger aan gaan doen. Als dank was er afgelopen vrijdag een 
groots afscheid in de Martinikerk in Groningen met enkele honderden relaties 
uit de bouwwereld. 

De ex-rayondirecteur ging niet eerder met pensioen omdat Wilma Bouw dit 
jaar gaat fuseren met NBM Amstelland. “Ik ben zestig geworden en dus was 
het tijd om met pensioen te gaan. Wel vind ik het jammer om de bouwwereld 
achter me te laten liggen. Maar nu ga ik thuis klussen.” 

Behalve de bouw van vele woningen in ‘zijn’ provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel waren recente projecten in zijn rayon de renovatie van 
de voormalige Gasuniegebouwen in Groningen, de realisatie van Hanzeland in 
Zwolle en de centrumplannen in Almelo en Assen. 
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