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I  raising the bar  

In de voetsporen van zijn vader
In het gesprek vertelt Helmut Haukes met warmte over het bedrijf van zijn vader. ‘Mijn 
roots als aannemer liggen in het gelijknamige familiebedrijf voor wegtransport, grond-
verzet- en wegenbouw in Nederland’. In dat bedrijf werkte vader Theo Haukes tot eind 
60-er jaren van de vorige eeuw samen met zijn 8 broers, totdat hij in 1969 de overtocht 
naar Suriname maakte en in dienst van het aannemingsbedrijf E.W. Smit de bosontslui-
tingsweg Tibiti-Avanavero aanlegde.

In 1974 richtte vader Haukes het bekende bedrijf de Algemene Surinaamse Wegen-
bouwmaatschappij (ASW) op en in 1978 ASW Beton. Beide bedrijven werkten onder 
andere samen met grote aannemers als Morrison/Knudsen, Sohansing (steenslag) en 
Bouwbedrijf van Kessel, en in de EMKAY West Suriname Combinatie tijdens de aanleg 
van de infrastructuur van de spoorlijn in West Suriname. ASW heeft tussen 1974 en 1980 
vele wegen in het binnenland aangelegd, zoals de weg van Avanavero naar Amatopo, 
de serviceroad van de spoorlijn in West Suriname, de weg van Java naar Patamacca. 
Ook was ASW betrokken bij de aanleg van de weg van Patamacca naar Langa Tabbe-

HAUKES N.V. en HAUKES CONSTRUCTION N.V.  
         “RAISING THE BAR”

Met het motto ‘de lat steeds hoger’ en de drijfveren ‘diversificatie van 
bedrijfsactiviteiten’, ‘vergroten van de uitvoeringscapaciteit’ en ‘consoli-
deren van de organisatie’, en met het nodige doorzettingsvermogen, 
klom het bedrijf Haukes, met Helmut Haukes als Managing Director, in 
de 23 jaar van haar bestaan op van een relatief klein aannemings- en 
transportbedrijf, naar twee bedrijven met samen plm. 500 werknemers. 
Geen geringe prestatie voor een lokale aannemer. 
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tje en Brownsweg Pokigron, evenals de jeeptrail van 
Pokigron naar Jaikreek. ASW Beton bouwde ook de 
brug over de Nickerierivier bij Klein Henar en legde 
de betonklinker verharding van de weg Henar-Prins 
Bernhardpolder aan. Door de ontwikkelingen na 1980 
konden de ASW bedrijven zich echter niet staande 
houden en in 1985 viel het doek definitief.

In 1988 zette Helmut, terug uit Nederland na zijn op-
leiding, samen met twee partners een Bos exploita-
tiemaatschappij op, maar door de perikelen met de 
Tucajana Amazones in 1989 liep dit fout af. Hierdoor 
ging hij toch weer activiteiten in de aannemerij ont-
plooien, aanvankelijk als onderaannemer van N.V. 
Tjongalanga en uiteindelijk in januari 1991 met zijn 
eigen bedrijf, Haukes Aannemings- en Transportbe-
drijf N.V.

de beginfase
Om een bedrijf op te starten in de 90-er jaren van de 
vorige eeuw, was beslist niet makkelijk vertelt Hel-
mut. “Ik startte vol goede moed, mede op advies van 
mijn vader en op de goede naam en credits die hij 
reeds had opgebouwd, maar al gauw bleek financie-
ring een probleem te zijn. De commerciële banken 
bleken niet bereid kredieten te verstrekken, garan-
ties te verlenen. Daarbij kwam de (hyper)inflatie. Het 
duurde tot 2001, tot de overname van de ABN-AMRO 
bank, dat ik eindelijk een bankrelatie kon opbouwen 
met de RBTT bank. Familie, vrienden en bevriende 
relaties hebben het bedrijf in die tijd altijd onder-
steund, ook in materiele zin, waardoor de spirit er in 
bleef en ik kon doorzetten”.
Een hele prestatie was het dan ook dat in die moei-
lijke beginjaren Haukes N.V. in 1998, als onderaan-
nemer, de reconditionering van plm. 97 km lange 
weg van Berg & Dal via Brownsweg naar Pokigron 
uitvoerde samen met de aannemer Raghoebarsing. 
Het was moeilijk werk, onder meer moesten bruggen 
worden gesloopt en weer gebouwd, waaronder de 
opgeblazen brug bij de Marshalkreek. Ook de ‘Poe-
derberg’ zat in het traject.

de groei van het bedrijf
De bankrelatie met de RBTT bank Suriname N.V. be-
tekende dat het bedrijf haar vleugels kon uitslaan. 
Haukes N.V. werd mede hierdoor in de gelegenheid 
gesteld door te groeien tot een van de belangrijkste 
contractors voor Billiton, Suralco en IAMgold. 
De wereldwijde financiële crisis echter ging niet aan 
Suriname voorbij: Billiton kondigde aan haar deuren 
te sluiten in 2010, Suralco bevroor haar investerings-
plannen en de plannen voor West Suriname werden 
on hold gezet. Een belangrijke tak van de bedrijfsac-
tiviteiten van Haukes N.V. dreigde gedeeltelijk weg 
te vallen. 

Dit was een belangrijk moment om na te denken: 
hoe verder? Diversificatie van de dienstverlening 
moesten het antwoord geven vertelt Haukes: risico-
spreiding maar ook nieuwe uitdagingen.

In 2009 nam Helmut de werknemers, het equipment, 
terreinen en gebouwen over van het Bouwbedrijf van 
Kessel. BvK was onder meer gespecialiseerd in beton-
constructies en door deze overname kon het bedrijf 
een nieuwe dimensie geven aan de bouwkundige ac-
tiviteiten. Deze tak van bedrijfsactiviteiten is binnen 
de Haukes ‘familie’ verder gegaan als een zelfstandig 
bedrijf onder de naam Haukes Construction N.V.

de projectenportefeuille van het bedrijf 
In die ruim drieëntwintig jaren is enorm veel werk 
verzet: wegen- en bruggenbouw, grondverzet, bouw 
& constructie, transport, laden en lossen en graaf-
werkzaamheden. Jarenlang werd gewerkt als con-
tractor voor de BHP Billiton Maatschappij Suriname 
en Suralco LLC, waaronder opladen en vervoeren van 
bauxiet, verhuur van zwaar materieel, aanleggen en 
onderhouden van haulroads. Bij Suralco is Haukes N.V. 
nog steeds de grootste contractor.
Ook voor IAMgold worden transport- en aannemings-
werkzaamheden verricht, waaronder de aanleg en 
onderhoud van infrastructuur, machineverhuur, en 
het vervoer van cargo vanuit de havens naar de mi-
nesite evenals het transport van brandstof.

Van de overheid en staatsbedrijven kwamen ook 
opdrachten. De twee ‘Blauwe bruggen’ in de Oost-
West verbinding over de Saramacca- en de Comme-
wijnerivier, werden gerenoveerd. In de zgn. tweede 
Oost-West bouwde Haukes de brug bij Pikin Saron en 
de kleinere bruggen over de Troeilikreek, de Frans-
mankreek en de Kabokreek, en in Nickerie de Theo 
de Withbrug. In de stad werd de nieuwe brug in de 
Wulfinghstraat en de brug op Clevia opgeleverd.
Als onderaannemer van MNO Vervat bouwt en
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reconditioneert Haukes in het wegvak Stolkersijver-
Moengo ook een aantal bruggen. Bij de uitbreiding 
van de Staatsolieraffinaderij werd Haukes gecontrac-
teerd voor het heiwerk en civieltechnische werken. 
De nieuwe EBS powerplant werd ook door Haukes 
opgezet.
In de private bouwsector zette Haukes vele grote 
gebouwen met staalconstructie op, zoals fabriekshal-
len, werkplaatsen, magazijnen en kantoren.

Bouwen op eigen kracht
De oplevering van de brug bij Pikin Saron –de Eduard 
Stuart Molgo brug– en de bijbehorende kleine brug 
over de Troeilikreek op 17 juli 2011 was een ware 
mijnpaal voor Haukes Construction N.V. De grote brug 
is 170 meter lang en 9.20 meter breed. ”De bouw 
van de bruggen, inclusief al het heiwerk, en de toe-
gangswegen is geheel in eigen beheer met uitslui-
tend Surinaams personeel uitgevoerd”. Opdrachtge-
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kWalIteItSManageMent
Haukes N.V. is een middelgroot bedrijf waarbij de Managing Director wordt ondersteund door 
een professioneel team van managers voor de uitvoering, onderhoud, inkoop, HRM, HESQ en 
financiële en projectadministratie en ruim 350 werknemers. HRM is een belangrijk onderdeel in de 
bedrijfsorganisatie. Veel wordt gedaan aan trainingen en (bij)scholing. Ook met HSEC-Q, H(ealth), 
S(afety) E(nvironment), C(ommunity) en Q(uality) wordt daadwerkelijk ernst gemaakt. “In het werken 
met bedrijven als BHP Billiton, Suralco, Staatsolie en IAMGOLD, ontkom je er niet aan om te voldoen 
aan vastgestelde normen en standaarden”, is de ervaring van Helmut Haukes. Het bedrijf is ISO 
9001:2008, Environmental Management: ISO 14001:2003 en Health & Safety Management: OHSAS 
18001:2007, gecertificeerd. Haukes Construction N.V. is ook ISO 9001:2008 gecertificeerd. 

Haukes geeft een aantal voorbeelden van de positieve output van het certificeringproces:
•	 groter bewustzijn binnen de gehele organisatie
•	 beter gestructureerde organisatie met geïnstitutionaliseerde ‘verbetercultuur’
•	 goed gemotiveerde en opgeleide werknemers
•	 hoge veiligheidsnormen betere planning, monitoring en meten op output kosteneffectief
•	 pro-actieve organisatie
•	 aantoonbare partner voor grote overheidsprojecten en multinationale bedrijven.
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ver was het Ministerie van Openbare Werken en de 
financiering kwam uit staatsmiddelen. Het ontwerp 
en de directievoering is gedaan door het lokale inge-
nieursbureau Rustwijk & Rustwijk. ‘Bouwen op Eigen 
kracht’ is een belangrijk motto voor onze bedrijven, 
geeft Helmut Haukes aan. Ook ontbrak het niet aan 
de nodige inventiviteit bij dit project. Zo bleek dat 
het transport van de lange betonnen T-liggers niet 
over water mogelijk was zoals gepland. Dus besloten 
we om de liggers over de weg te transporten. Een 
voor dat doel geschikte uitschuifbare trailer werd in 
Nederland aangekocht die binnen twee weken in Su-
riname arriveerde. Met de aanschaf van deze trailer is 
een nieuwe dimensie gegeven aan de bruggenbouw 
in Suriname. Nu bestaat de mogelijkheid bestaat om 
bruggen met grote overspanningen te bouwen op 
plaatsen die niet met pontons over water te bereiken 
zijn. “Als Surinaamse ondernemer leer je om innova-
tief om te gaan met problemen of situaties die zich 
ongepland voordoen.”
 

de capaciteit van de Surinaamse aannemers 
te gering?
Bij de ambitieuze plannen van de overheid wordt 
vaak gesteld dat grote infrastructurele werken slechts 
in beperkte mate kunnen worden uitgevoerd door Su-
rinaamse aannemers. 
Hier heeft Helmut een gefundeerde mening over. Hij 
was aanwezig op de eendaagse conferentie over de 
kredietcrisis ‘Samen Ontwikkelingskansen benutten’, 
georganiseerd door Staatsolie. Eén van de conclusies 
was: ‘De uitvoeringscapaciteit van de Surinaamse aan-
nemers is veel te gering’. Maar direct daarop kan de 
vraag gesteld worden: wat doet de overheid om die 
uitvoeringscapaciteit te vergroten? Moeten we maar 
meer en meer buitenlandse aannemers binnen ha-
len? Moeten we maar doorgaan met een zodanige re-
gelgeving bij de aanbesteding van werken, met name 
bij financiering door donoren, dat de Surinaamse aan-
nemers bij voorbaat zijn uitgesloten van gunning?
Helmut Haukes: “wij zijn een aantal malen gecon-
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fronteerd met een situatie waarbij een aannemer 
die over veel kapitaal beschikt het werk wordt ge-
gund, maar vervolgens kleinere aannemers gebruikt 
om het werk te doen. Op zich is daar niets mis mee, 
maar er is dan geen erkenning voor de lokale aan-
nemers en de kennis en het kapitaal dat wordt ver-
gaard met het project blijft bij de hoofdaannemer, 
dat meestal een buitenlands bedrijf is. Zij groeien 
dan en wij blijven achter. Een voorbeeld hiervan is de 
aanbestedingen van de reconditionering van de weg 
van Meerzorg naar Albina. Een eis was dat potentiele 
aannemers moesten aantonen in de voorgaande 5 
jaar een jaarlijkse omzet van ca. 45 miljoen USD te 
hebben gehaald met soortgelijk werk. Welke lokale 
aannemer kan daaraan voldoen? Zelfs grote lokale 
bedrijven niet. Op die manier worden de lokale aan-
nemers bij voorbaat kansloos gemaakt om te kunnen 
participeren in de inschrijving en kunnen ze dus ook 
hun uitvoeringscapaciteit niet uitbreiden. Maar ze 
worden dan wel ingeschakeld als onderaannemer.”
Helmut Haukes kan de motivatie van de opdracht-
gevers en donoren ook wel begrijpen. Die gaan voor 
zekerheid en daarom is hij van mening dat aan de an-
dere kant de Surinaamse aannemers ook hun grenzen 
moeten kennen en ervoor moeten zorgdragen dat zij 
aan de gemaakte afspraken en bouwtijd termijnen 
voldoen. Hij vindt echter dat een benadering moet 
worden toegepast waarbij de Overheid bij donorgefi-
nancierde projecten als inschrijvingsvoorwaarde voor 
buitenlandse aannemers stelt, dat voor een minimaal 
vastgesteld deel samengewerkt moet worden met 

een lokale aannemer. Op die manier krijgt die lokale 
aannemer dan de kans om als partner te investeren 
en zijn organisatie te laten groeien en uit te bouwen.

algemene boodschap aan ondernemers
De boodschap die Helmut Haukes heeft voor collega 
ondernemers: “Wees integer en kom je afspraken na. 
Ook als het een keertje niet goed uitkomt. Erken je 
fouten, neem daarvoor de verantwoordelijkheid en 
zorg dat je ze herstelt. Ken je grenzen, heb geloof 
in je eigen kunnen en in dat van je medewerkers. 
Heb respect voor je medewerkers. Op die manier kun 
je samen groeien en de onderneming naar grotere 
hoogte brengen en daardoor een duurzaam en goed 
werkklimaat realiseren voor je zelf en je werkne-
mers. En ga voor kwaliteit”. 

de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
De VSB kan veel werk verrichten om de kansen en 
mogelijkheden van het Surinaamse bedrijfsleven, dus 
ook van de Surinaamse aannemers, te vergroten is 
Helmut Haukes van mening. Het is een organisatie 
met veel leden en een groot draagvlak en is een be-
langrijke sociale partner van de overheid. Neem maar 
de investeringswet, het vergunningenbeleid, daar 
moet werk verzet worden. Of wet- en regelgeving, 
daar schort ook veel aan, veel wetten, regels en pro-
cedures zijn niet meer van deze tijd. De VSB kan ook 
constructieve oplossingen aandragen voor problemen 
waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd.
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