De wegen van beide oprichters, Maas en Willemsen scheiden zich
In 1967 leidde verschil van inzicht tot breuk tussen beide oprichters van Wilma,
Harrie Maas en Henk Willemsen. Ze hebben de boel laten taxeren en zijn uit
elkaar gegaan. Ze gingen ieder hun eigen weg. Onder Harrie Maas zette Wilma
vanaf 1969 over het hele land een netwerk van bedrijven op. De vraag naar
koopwoningen steeg en de projectontwikkeling deed haar intrede. Doordat de
opdrachten terug liepen besloot Harrie Maas zelf uit te breiden en stak veel
privé geld in het bedrijf en verhoogde de omzet met meer projectontwikkeling.
Het voor eigen rekening bouwen bracht ook veel risico met zich mee en daar
was Henk Willemsen het niet mee eens. De te snelle groei was voor Willemsen
ook een doorn in het oog en voor Maas was stilstand achteruitgang. Ook de
gezin samenstelling van beide speelde hier ook een rol in. Willemsen had een
zoon en vier dochters en Maas had vier zonen en twee dochters. Om latere
problemen te voorkomen hebben beide partners besloten het bedrijf op te
splitsen. Harrie Maas koos voor het bouwbedrijf en Henk Willemsen koos voor
de toelevering bedrijven, Betonfabriek Nebi, (in 1962 gesplitst in Wilma
Betonfabriek in Weert en Nebi) en WBM respectievelijk, prefab vloeren fabriek
en een Machine fabriek, Wegen Bouw Machines in Stramproy). Deze
machinefabriek WBM (Willemsen Beheers Maatschappij) is op dit moment nog
in het bezit van de Familie Willemsen.
1961 De Nebi fabriek in Weert

1964 Broodjesvloeren en in 1982 ribcassettevloeren en islatievloeren

1989 Werd Nebi overgegaan naar VTI

Uitbreiding
Na het scheiden van de wegen tussen Harrie Maas en Henk Willemsen begon
Harrie Maas met zijn grote expansie. Een bekend spreekwoord van Harrie Maas
was: stilstand is achteruit gang. Het begon in 1969 de overname van het
Nederlandsch Bouwsyndicaat in Den Haag b.v., De Waal b.v. in Utrecht, Wilma
Zeebregts in Tilburg, SMT Tilburg, Wilma Breda b.v. Knoop & Giesen in
Groningen b.v., Bergmans Venlo en Pandenexploitatie b.v. in Weert
Wilma groeide uit tot een Nationaal Bouw en ontwikkeling bedrijf en de
grootste woningbouwer van Nederland. Vervolgens heeft Harrie Maas de
aansturing naar het buitenland op de achtergrond nog gestimuleerd en deze is
in 1978 tot stand gekomen in de USA. Wilma Nederland is in 1998 verkocht aan
NBM Amstelland en Wilma Duitsland wordt nu door de derde generatie geleid.

1959 Afbouw toren Sint Martinuskerk Weert

1983 87 Laagbouw woningen in Hengelo

1985 Stadhuis Almere

1987 Winkelcentrum Duitsland

