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woord. De hoofdmoot is ramen,
deuren en vooral kozijnen.
Daarnaast doen we ook hout-
skeletbouw en interieurwerk.
Naast utiliteitswerken als 
bibliotheken, multifunctionele
centra voor gemeentes en scho-
lenbouw, werken wij voor 
kantoren en appartementenge-
bouwen. Ook zitten wij in de
particuliere sector. Als je kijkt
naar de omzetverhouding is
95% aannemerij en 5% parti-
culier. Ik zeg altijd: zolang het

maar van hout is, kunnen wij het in principe maken.
Er is hier geen voorraad kant en klare kozijnen. Wij werken puur
op opdrachtbasis. Detaillering en maatwerk kunnen sterk wisse-
len. Een kozijn is bijzonder, maar ook weer niet. Klanten komen
hier vanwege de goede relatie, de prijs-kwaliteitverhouding en 
de leverbetrouwbaarheid.’

Garantie 
Achter het kantoorpand ligt een verrassend grote en ruime hal.
Tegen de klok in gaat het hout de hal door en verandert van lange
planken in schuifpuien, kozijnen of wat de opdracht ook maar
mag zijn. De bewerkingen volgen elkaar logischerwijs op. Voor
een bestelling schuifpuien betekent dat onder andere schaven,
profileren, sponningen erin zetten en via de pennenbak voor de
kopse verbindingen en het maken van deuvelgaten, naar de 
spuiterij. Daarna nog afmonteren en de opdrachtgever kan zijn
bestelling geleverd krijgen. 

Timmerfabriek Stadskanaal is aangesloten bij de Nederlandse
Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), een werkgeversbond, die de
gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 timmer-
fabrikanten behartigt. Zo kan klanten een externe garantie wor-
den aangeboden. ‘Via dit lidmaatschap vallen we ook onder de
SGT, de Stichting Garantiefonds voor Timmerwerk. Daarnaast
keurt de SKH, Stichting Keuringsbureau Hout, steekproefsgewijs
onze producten. Dat valt onder het KOMO certificaat, een kwa-
liteitskeurmerk voor de bouw. Dat betekent dat er voor klanten
garanties zijn ingebouwd. Bij een terechte klacht kan de klant

AAan de rand van Groningen aan de
A7 staat het hoofdkantoor van de
Gasunie. Het bijzondere gebouw is
een goed voorbeeld van organische
architectuur. Er zijn nauwelijks
rechte hoeken te ontdekken, net
zoals ook het menselijk lichaam
geen rechte hoeken kent. 
Heel opvallend is de tientallen
meters hoge scheve glazen gevel.
Voor het ontwerp tekende archi-
tectenbureau Alberts en Van Huut.
Ook de uitbreiding van het
gemeentehuis van Borger-Odoorn
in Exloo is van hun hand. Wat hier opvalt, zijn de scheve dak-
kanten. Standaard kozijnen voldoen hier niet. Timmerfabriek
Stadskanaal, waarvan Harm Jan Nijmeijer directeur en eigenaar
is, leverde de binnenkozijnen voor dit speciale project. 
Njmeijer: ‘Het zijn heel aparte kozijnen, echt specialistenwerk.
Het resultaat van ons werk beviel zo goed, dat de aannemer van
een vergelijkbaar project in Rotterdam, van dezelfde architecten,
ons vroeg voor de kozijnen.’
De opdracht moest snel worden gerealiseerd en dat maakte, in
combinatie met de reisafstand, de opdracht lastig. Ondanks 
twijfels, weigerde hij. ‘Ik wil een breed product kunnen blijven
leveren en mij eigenlijk niet specialiseren. En het was mij veel te
ver weg. Daar kwam bij dat het op relatief korte termijn klaar
moest zijn. Met een dagproductie ‘even naar Exloo’ wil nog wel,
maar ‘even naar Rotterdam’ niet. En we hadden het toen ook druk
met ander werk.’

Opdrachtbasis 
Timmerfabriek Stadskanaal verhuisde 1992 vanuit Stadskanaal naar
Eerste Exloërmond. Dat valt onder de gemeente Borger-Odoorn.
Geeft dat misverstanden? 
Nijmeijer: ‘Een aantal goede klanten zei: ‘We wisten niet eens waar
je op Stadskanaal zat.’ Aannemers zien we immers bijna nooit, 
particulieren wel. Leveringen gingen soms verkeerd, ze zochten
ons immers in Stadskanaal. We dachten toen: wie wat wil brengen,
die vindt ons wel. Uiteindelijk hebben we de naam maar zo ge-
laten. 
Wij zijn een machinale timmerfabriek in de ruimste zin van het

Timmerfabriek Stadskanaal: 
voor machinaal timmerwerk op maat

In Eerste Exloërmond 
staat Timmerfabriek 
Stadskanaal. 
Na een verhuizing bleef 
de naam intact. 
Het bedrijf maakt 
machinaal timmerwerk 
op opdrachtbasis: ramen,
deuren en vooral kozijnen
voor particulieren en
bedrijven. En als de klant
dat wenst, inclusief glas 
en schilderwerk.
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rekenen op herstel. En mochten wij als bedrijf niet meer bestaan,
dan doet een ander bedrijf dat. Daarnaast verwacht ik dat we 
dit najaar het FSC keurmerk krijgen, dat staat voor hout uit ver-
antwoord beheerde bossen.’ 

Klampdeuren
‘Klampdeuren
maken zonder
verbindingen?
Dat ging toch
echt tegen mijn
gevoel in.’ 
De opdracht
kwam voor de
restauratie van
een boerderij.
‘De eerste 
deuren maak-
ten we wel met
verbindingen -
je zag het
immers toch
niet - en toen
trokken de 
deuren krom.
Dat kwam 
misschien ook
door het soort
naaldhout dat
was gebruikt en
omdat de zon
er pal op viel.
Hoe dan ook,
het was inder-
daad niet fraai
en ook niet
functioneel.’
Hij herinnerde
zich toen hoe
zijn vader vroe-
ger ouderwetse
baanderdeuren
maakte waarbij
schrootjes over
losse planken

werden gezet. Alles zat in principe met spijkertjes in elkaar.
Daarna klinken eraan en klaar. ‘Dat ging altijd goed. Dus daarna
maakten we nieuwe deuren, nu zonder verbindingen. En het 
probleem was opgelost. Ze wisten vroeger heus wel wat ze
deden’, zegt hij lachend.

Nijmeijer, die na de mts bouwkunde, weg- en waterbouwkunde
studeerde en daarnaast in de avonduren zijn vakdiploma timmer-
fabrikant haalde, vindt werken met hout mooi. ‘Het is altijd

anders. Maar uiteindelijk zit ik nu meer in de handel en in
bedrijfsprocessen. De jongens hierachter doen het werk. Onze
stelling is: één mag leiding geven en dat ben ik dan toevallig. 
Ik ben er ingerold via de timmerfabriek van mijn vader. 
Maar we moeten het wel gezamenlijk doen, dat besef ik terdege.
Hier werken jongens die al jaren in dit vak zitten. Die heb je 
echt nodig.’
‘Wij zijn een middelgrote timmerfabriek. Maar wij deinzen niet
terug voor groot werk. Zo hebben wij laatst 82 appartementen in
Groningen gedaan en 72 in Veendam. Maar ook de particulier 
die een luxe trap of een gegrond kozijn wenst, krijgt dat op maat.
In het kozijn kunnen wij het glas plaatsen waarna de particulier
het verder afschildert. Bij aannemers doen we dat niet. Die wer-
ken met schilders die ook het glas plaatsen.’

Vliesgevel 
Een glazen gevel van vier meter breed bij achttien meter hoog.
Dat lijkt onmogelijk. En dat is het ook. 60 smalle profielen 
houden de fraaie glazen gevel bij elkaar van het nieuwe gebouw
van waterschap Noorderzijlvest nabij Sportcentrum Kardinge 
aan de rondweg van Groningen. Meestal zijn die profielen van
aluminium, maar hier zijn ze van hout. ‘Als je goed kijkt zie je 
de houten kozijntjes die wij hebben gemaakt. Het is een mooi
gezicht, die gevel. En voor ons was het een heel apart project.’
Maar eigenlijk is elke opdracht voor machinaal timmerwerk bij
Timmerfabriek Stadskanaal een uniek en apart project.
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