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Geloof in vakmanschap
Vasthouden aan het eigen vakmanschap en géén concessies

6%

BTW!

doen aan kwaliteit. Dát is het geheim achter het
succes waarmee Pronk Bouw, Pronk Restauratie en
Pronk Leidekkers zich in de huidige tijd staande houden.
“We blijven investeren in onszelf.”

H

aast onverstoorbaar timmeren de Pronk-bedrijven
aan de weg. Naast het vakmanschap en de
kwaliteit speelt daarbij de brede oriëntatie een
belangrijke rol. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, klein
onderhoud, restauratie, leidekken: het zijn stuk voor stuk
vakdisciplines waarin Pronk zich - als hoofdaannemer of
gespecialiseerd onderaannemer - als een vis in het water
voelt.
“En aan die mix houden we bewust vast”, zegt
Bert Pronk. “We blijven inzetten op behoud van ons
vakmanschap in alle disciplines. Van klein tot groot, van
onderhoud tot renovatie, van te restaureren monument
tot nieuw te bouwen villa. Voor de verdere ontwikkeling
en het behoud van de kennis in onze organisatie zien we
dat als cruciaal.”

Concurrentie De laatste maanden signaleren de
Pronk-bedrijven toenemende concurrentie op de markt
van renovatie en restauratie. “Veel collega-bedrijven
die van oudsher op nieuwbouw waren georiënteerd,
verleggen het accent naar renovatie en restauratie.
Dat is logisch en hadden we ook voorzien. De
nieuwbouw kampt al langere tijd met het probleem
dat weinig nieuw werk op de markt komt. ”De
concurrentie houdt de markt scherp. “Een goede zaak”,
meent Bert Pronk, die de competitie niet vreest.
“We geloven in ons eigen vakmanschap. Bovendien is
het bouwen van huizen iets heel anders dan het
restaureren ervan. Wij beschikken bijvoorbeeld over
het ERB-certificaat (Erkend Restauratie Bouwbedrijf),
waarvoor we elk jaar worden geaudit.

Overheden vragen daar altijd om bij de restauratie van
monumenten.” Ook adviseert Pronk Bouw - zelfstandig
maar even vaak in nauwe samenwerking met
gespecialiseerde bureaus - bij het maken van
meerjarenplanningen voor monumentenonderhoud.

Optimistisch Voor de tweede helft van het jaar zijn de
Pronk-bedrijven gematigd optimistisch. De overname van
Wildeboer Bouw in Schoorl vorig jaar pakt prima uit.
De bedrijfsculturen sluiten goed op elkaar aan en de
bedrijven vangen elkaars pieken in het werk met succes
op. Door de overname is Wildeboer bovendien meer in
beeld voor grotere werken. “En dat heeft ons
aantoonbaar meer markt in Bergen en Schoorl
opgeleverd”, zegt Bert Pronk.

Hij is ook voorzichtig positief over de tijdelijke 6 procent
btw-regeling. “Het heeft even geduurd, maar na een
lange aanloop zagen we vlak voor de bouwvak een
opleving. Ik kan ook niet anders doen dan mensen
adviseren van die regeling gebruik te maken. Het scheelt
enorm. Het gaat om een korting van 15 procent op de
gewerkte uren. En in de meeste gevallen bepaalt de
arbeid toch gauw 70 procent van de totale projectkosten.”

Pronk Bouw
Machinestraat 2
1749 DT Warmenhuizen
Postbus 20
1749 ZG Warmenhuizen
T (0226) 39 13 74
F (0226) 39 20 32
E info@pronkbouw.nl
I www.pronkbouw.nl
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...OVER BOUWEN
Tuinmetamorfose
aan de Dorpsstraat

D

uidelijker kan een ‘voor’ en ‘na’ foto van een tuin
niet zijn! Het oorspronkelijke tuinontwerp was van
een plaatselijke hovenier, gemaakt in nauwe
samenspraak met de opdrachtgever. Pronk Bouw werkte
het schetsontwerp uit tot werktekeningen en vulde de
verdere details met de eigenaar samen in.
Het resultaat: een prachtige tuin, met een gezellige
overkapping. Door het gebruik van onbehandeld,
duurzaam hout en een traditioneel getimmerde,
zichtbare constructie is een gezellige sfeer ontstaan,
waarin op menig zomeravond heerlijk kan worden
getafeld!

Strak in het nieuw

M

odern, strak en transparant. Die trefwoorden
zijn van toepassing op het interieur van de
nieuwe Schager Apotheek. Pronk Bouw had de
coördinatie over het project en gaf de apotheek in
samenwerking met diverse neven- en onderaannemers in
drie maanden vorm. Onderdeel van het werk was onder
meer het plaatsen van de binnenwanden, binnenkozijnen, systeemplafonds, de natte groepen, en divers
interieurwerk. De nieuwe Schager Apotheek is gevestigd
in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Zuiderweg in
Schagen. De apotheek is een vaste opdrachtgever van
Pronk Bouw, waarmee al vele jaren ‘lean’ wordt
gebouwd en verbouwd.

Opgeleverd:
- Nieuwbouw woonstolp Warmenhuizen
- Uitbreiding woonhuis Warmenhuizen
- Verranda en tuinschuur Warmenhuizen
- Herbestemming woonzorg unit Hillegom
Onderhanden:
- Nieuwbouw gezondheidscentrum De Rijp
- Uitbreiding woonhuis Egmond Binnen
- Uitbreiding woonhuis Stroet
- Nieuwbouw garage met gastenverblijf
Zuid Scharwoude
In voorbereiding:
- Verbouw en restauratie monumentaal
woonhuis Alkmaar
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...OVER BOUWEN
Hightech in authentiek jasje
Het is een fonkelnieuw pronkstuk, nét opgeleverd.
In samenwerking met architect Jan Kramer uit Petten
realiseerde Pronk Bouw aan de rand van Warmenhuizen
een klassieke stolp in vroegere stijl, volgebouwd met
de nieuwste snufjes. Hightech in een authentiek jasje.

E

en uitdaging was het, vertelt architect Jan Kramer.
“De opdrachtgever wilde een woning naar moderne
maatstaven, die voor de volle honderd procent
voldeed aan de karakteristieken van de klassieke
Noord-Hollandse stolp. Tegelijkertijd was de opdracht
alle moderne technieken te integreren zonder het
karakter van de woning aan te tasten.”

worden uitgedacht”, zegt Kramer. “De kwaliteit en
detaillering stond voorop. Die moest in alle opzichten
100 procent zijn. En dan mocht de bouw best wat
uitlopen”, beaamt projectleider Bert Pronk van Pronk
Bouw.

Ultramodern

Adembenemend

Het resultaat: een ultramodern woonhuis, voorzien van
aardwarmte en –koeling en een haast ongekend pakket
aan domoticavoorzieningen. De verdiepingsvloer is van
beton, aan de onderzijde voorzien van een klassiek
houten balken plafond met groef messing delen. De dars
is volledig open gelaten om het traditionele vierkant niet
aan te tasten. Wel is met glazen wanden gezorgd voor
compartimentering. “De opdrachtgever wilde eigenlijk
dat alles open bleef, maar dat was onmogelijk in verband
met tocht en energieverbruik. Het glas zorgt voor
afscherming en creëert tegelijkertijd transparantie.”

Het eindresultaat is adembenemend. Een strak, eigentijds
interieur, met veel wit en veel licht, ingebed in de
klassieke balkencontouren van de stolp. De klassieke
boerengeeltjes op de vloer bij de dars en koegang
vloeien naadloos over in de lichteiken houten vloer.
Rondom heeft ook het moderne terras kenmerken
van het traditionele boerenerf.
De ruimte in en de inhoud van de
woning zijn bijna ongekend
vanwege de volledige
onderkeldering. Alle ruimten
hebben daglichtinval via de
koekoeks. De plafonds zijn
voorzien van akoestisch materiaal
en domoticasensoren zorgen dat
het licht automatisch is geschakeld
en sfeervol wordt gedimd.

De bouw startte begin 2012 en duurde langer dan
gepland. “Het kwam vooral doordat dat tijdens de bouw
veel zaken werden heroverwogen en opnieuw moesten

Enthousiast
Kramer is enthousiast over de samenwerking met Pronk
Bouw, dat als (coördinerend) hoofdaannemer het werk
uitvoerde volgens bestek, maar tijdens het werk volop
meedacht en met even inventieve als innovatieve
oplossingen kwam. Ook de aansturing van de
onderaannemers en derden verliep vlekkeloos.
“De opdrachtgever was ook zeer te spreken over de
samenwerking”, aldus de architect.
Bert Pronk is vooral trots op het eindresultaat.
“Het was bij tijd en wijle een
complex project, Maar het is
een absolute blikvanger
geworden. En onze
handtekening staat
er mede op.”
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...OVER RESTAUREREN
Zichtbare schade door onzichtbare ankers
Lang, slank, spits en sober. Dat is de toren van de RK H. Nicolaaskerk te Lutjebroek. Bij groot onderhoud aan
de toren heeft Pronk Restauratie volgens het restauratiepan van ME-2 Architecten in Medemblik het
metsel- en voegwerk hersteld en zichtbare ankers gedemonteerd en met roestvrijstalen stangen
en moeren opnieuw bevestigd.

T

ijdens het onderhoud bleek zichtbare schade aan het
aan het metselwerk te zijn ontstaan door onzichtbare
ankers. De oorzaak was wat al direct het vermoeden
was: een behoorlijk roestend kettinganker (een ring van
stangen en stroppen van ijzer) dat zat verstopt in de gevels
van de toren. Daardoor werd het metselwerk plaatselijk
kapot- en naar buiten gedrukt.

Aansluitend werd het metselwerk rondom het kettinganker
met veel aandacht aangemetseld met bijpassende stenen.
Met deze werkwijze kan het weer minstens 100 jaar mee.

Het kettinganker en de stroppen zijn steensdiep - en soms
nog dieper - opgezocht door metselwerk weg te hakken,
vrij te maken, te ontroesten en te behandelen.

Renovatie monumentale ‘Boterhal’ voltooid
Met de realisering van een nieuw dak voltooide
Pronk de restauratie van het Sint Jans Gasthuis
aan het Kerkplein in Hoorn. De markante
ziekenzaal en latere ‘Boterhal’ uit 1563 staat tot
in lengte van jaren weer stevig in zijn schoenen.

D

e afgelopen jaren heeft Pronk Restauratie BV
het pand in opdracht van eigenaar Vereniging
Hendrick de Keyser in achtereenvolgende fases
gerestaureerd, daarbij steeds rekening houdend met
de exposities van kunst in De Boterhal.
Na fase 1 (beperkte aanpak voorgevel) volgden fase 2
en 3, waarin de zijgevels- en achtergevel flink zijn
gerestaureerd. Dat was hard nodig; de spantconstructie
van de kap zakte uit, waardoor veel schade in de
zijgevels ontstond.
Opgeleverd:
- Toren Oude kerk Grootebroek
- RK Bavo kerk Ursem
- Toren NH kerk De Koog
- Groot onderhoud monumentale stadspoorten Hoorn
- Vloerconstructie grachtenpand Amsterdam
- Kokkenstoel Allemanskerk Oudkarspel

Epoxy De ruim 500 jaar oude zware verdiepingsbalken
(waaronder eiken exemplaren van 50 bij 50 centimeter)
zijn bij de opleggingen gerestaureerd en opnieuw
verbonden met de kapspanten. Houtherstel vond zowel
traditioneel plaats als met onzichtbare epoxy-techniek
met glasfiber wapeningstaven.

Het metsel-, voeg- en pleisterwerk van de gevels werd op
originele wijze hersteld en de kozijnen, ramen en deuren
kregen een onderhoudsbeurt. Toen de kapconstructie en
gevels weer stabiel waren, was het dak zelf aan de beurt.
Hierbij werd het asbest
dakbeschot gesaneerd en
afgevoerd. Ook zijn de bestaande
isolatie- en gipsplaatafwerkingen verwijderd. Over de
bestaande daksporen zijn houten
delen getimmerd, waarover aan
de buitenzijde hoogwaardige
isolatie is aangebracht. Nadat de
tengels en panlatten waren
aangebracht, konden de oude
bestaande holle dakpannen
worden teruggelegd.

Onderhanden:
- Toren Noorderkerk Hoorn
- RK Bonifatius kerk Spanbroek
- Toren NH Bonifacius kerk Medemblik
- Onderhoud 4 kerktorens Gemeente Bergen
- Toren NH Engelmundus kerk Velsen Zuid
- Groot onderhoud 3 panden Gemeente Bergen
- Westgevel Ruïnekerk Bergen
In voorbereiding:
- Dakrenovatie monumentale boerderij Middenbeemster
- Groot onderhoud voormalig klooster Heemskerk
- Restauratie kademuren brug Baansluis Alkmaar
- Opbaarhuisje Joodse begraafplaats Overveen
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...OVER RESTAUREREN
Groot onderhoud arbeiderswoningen

Purmerend

IJsmuts af, raam open

Het was een staaltje vakmanschap onder
complexe omstandigheden. In opdracht van
woningcorporatie Intermaris heeft Pronk in 2012
groot onderhoud uitgevoerd aan negen
voormalige arbeiderswoningen aan de
Vooruitstraat in Purmerend, terwijl de mensen
‘gewoon’ thuis woonden. “Ze vonden het de
overlast dubbel en dwars waard.”

H

et was de eerste keer dat Intermaris werk
uitbesteedde aan Pronk en vastgoedontwikkelaar
Pieter Buis is content met de samenwerking, zegt
hij. “Het is een bedrijf dat meedenkt en voortdurend
speurt naar betere oplossingen. In eerste instantie
kwamen we boven ons budget uit. Dat is opgelost door
te besparen zonder op de kwaliteit van het werk in te
boeten. Pronk heeft daarbij actief met ons meegedacht.”
Opknappen en opplussen, dan was de opdracht bij de
negen gemeentelijke monumenten. Om de
buitengeveltjes intact te laten, kwamen aan de voorzijde
gipsen voorzetwanden met isolatie in de woningen.
Achter werd juist aan de buitenkant harde isolatieplaat
tegen de bestaande muur aangezet,
waarna de nieuwe achterzijde werd afgewerkt met
sierpleister. Lelijke stukken voorgevel werden vervangen
en de daken werden versterkt en geïsoleerd. Bij het
terugleggen van de pannen werd aan de hand van oude
foto’s een oorspronkelijk ruitvormig patroon bij de nok
teruggebracht.

Toekomstbestendig De operatie heeft de negen
markante huisjes in een klap toekomstbestendig
gemaakt. “De energetische wens was van label F/G een
sprong naar label B te maken”, zegt Pieter Buis. “We zijn
tot label C gekomen, maar dat heeft er vooral mee te

maken dat we vanwege de kosten de vloeren niet hebben
geïsoleerd. Dat gebeurt later wellicht alsnog.”
Volgens projectleider Peter Rietveld van Pronk Bouw was
het ingewikkeldste aspect van het werk dat zijn collega’s
per woning drie weken achter elkaar bij mensen naar
binnen moesten kunnen die gewoon thuis waren. “Dat
vraagt een enorm goede communicatie en was in het
begin best zoeken voor ons. Onze uitvoerder Sjaak Bes is
daar heel goed mee omgegaan. Hij heeft de bewoners
echt voor zich ingenomen. De mensen vertrouwden hem
volledig. Aan het einde van het project kon hij overal zó
binnenlopen.”

12.12.12 om 12.12 uur De opdracht aan Pronk was het
werk voor kerst af te ronden. Uiteindelijk was de
oplevering op 12.12.12 om 12.12 uur.
Net voor de vrieskou toesloeg.
“Maar daar hebben de
mensen niets van gemerkt.
Sinds de renovatie staan
de ramen ‘s nachts open.
Daarvoor sliepen de
mensen met een
ijsmuts op”, besluit
Pieter Buis met een
knipoog.
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...OVER LEIDEKKEN
Werken voor de ‘concullega’
Werken voor de ‘concullega’: collega-bouwondernemingen schakelen Pronk Leidekkers regelmatig in
als gespecialiseerde (onder)aannemer. Het is een erkenning voor de expertise die het bedrijf
in de loop van de jaren op het gebied van leidekken heeft opgebouwd.

A

ls onderaannemer stelt Pronk Leidekkers zich
flexibel op, altijd meedenkend en voortdurend
strevend naar goed onderling overleg. Zo is het
bedrijf als onderaannemer een stabiele partij. En dat
verdient zich terug in het bouwproces, zeker in deze
moeilijke tijden.

Chinese leien op IJmuidense gevels

Ook de afgelopen periode hebben we in het oog
springende projecten gemaakt: voor De Geus Bouw een
villa in Bergen met Engelse handvorm leipannen, voor
Tervoort’s Bouwbedrijf een groot project in IJmuiden met
gevels en daken met Chinese leien. En we begaven ons
zelfs in het ‘bouwdorp’ Volendam, waar we in opdracht
van Van den Hoogen Bouwbedrijven het dak van de
nieuw gebouwde pastorie van leien voorzagen.

Leipannen op villa Bergen

Opgeleverd
- RK Pastorie Volendam
- Gevels appartementen IJmuiden
- Villa te Bergen (NH)
- Monumentaal kantoorpand Wognum
- Toren Oude kerk Grootebroek

Nieuwe leien op dak pastorie Volendam

Chinese leien op IJmuidense gevels

Onderhanden
- Toren Noorderkerk Hoorn
- RK Bonifatiuskerk Spanbroek
- Wildemanshofje Alkmaar
- 2 villa’s Heemstede
- RK Pancratiuskerk Sloten
In voorbereiding
- Dak en gevels woning Middenmeer
- Daken 7 woningen Hoofddorp
- NH kerk Aartswoud
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...OVER LEIDEKKEN
Dakrestauratie Cosmas en Damianus Abcoude

12.000 leitjes met de hand gerond
Kundig, open, eerlijk en plezierig. Zo schetst Margo Birkhoff van de geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus
in Abcoude het beeld dat zij kreeg van Pronk Bouw, dat dit jaar de dakrestauratie van de kerk afrondde.
“De bouwsom was onder het offertebedrag. Gewoon klasse!”

H

et 125 jaar oude kerkgebouw zelf werd in 2000 al
gerestaureerd. Toen was er geen geld meer over
voor de toren, die vanaf de tweede helft van 2012
alsnog aan bod kwam. “We kenden Pronk niet”, zegt
Margo Birkhoff. “Maar we hebben zeer goede contacten
met de parochie in Schagen. Daar was iedereen zeer
tevreden over het werk van Pronk. Zo zijn we met
elkaar in contact gekomen.”

Haalbaar
Aanvankelijk waren de ruwe schattingen dat de
restauratie van de kerktoren tussen de 5 en 7 ton zou
gaan kosten. “Maar vanaf dat moment is Pronk gaan
adviseren. En toen bleek dat we zouden uitkomen op
een bedrag rond de 300.000 euro, werd het project ook
daadwerkelijk haalbaar.” Uiteindelijk kon de restauratie
worden betaald uit een mix van subsidie, reserves en
inkomsten uit fondsenwerving.
De kerk in Abcoude na de dakrestauratie

De restauratie van de toren bestond uit het vervangen
van het leien dak van de kerk, het plaatsen van 128
nieuwe galmborden in de toren, restauratie van de
constructie waarmee de spits op de toren staat, het
herstellen van metselwerk en het repareren van een
aantal houten trappen in de toren.

Monnikenwerk Meest indrukwekkende deel was
volgens Margo Birkhoff het vervangen van de circa
12.000 Canadese glendyne leien. De nieuwe moesten
aan de onderkant handmatig worden ‘gerond’ vanwege
het uiterlijk van het dak. “Een monnikenwerk”, zegt ze,
als ze erop terugkijkt.
Zij is het meest te spreken over de advisering, “die ons
echt een stap verder heeft gebracht” en de open en
eerlijke houding van Pronk gedurende het project.
“Er is steeds heel eerlijk aangegeven: daar hebben we
meerwerk, daar minderwerk. Daarnaast waren het
allemaal zeer plezierige mensen. Ik heb geen wanklank
over de samenwerking met de kerkvrijwilligers gehoord.
En aan het einde van de rit was de bouwsom lager dan
het offertebedrag. Dat vind ik gewoon klasse.”
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Het plaatsen van de handmatig geronde leien

Restauratie van de constructie

...OVER ONS
Willie Wortel in de werkplaats
De een is net afgezwaaid en was er al toen Glenn, Bert en Chris Pronk nog als kleine jochies door de werkplaats
struinden. De ander kent ze alle drie alleen als directeur en collega. In gesprek met voormalig chef werkplaats
Paul van Wegen (60) en zijn opvolger Micha van Wijk (42).

M

aar liefst 37 jaar werkte Paul van Wegen bij
Pronk, waarvan 35 jaar in de werkplaats.
Zijn oordeel: “Een mooi en goed georganiseerd
bedrijf. Gestaag gegroeid en altijd met de tijd
meegegaan. De juiste investeringen op het goede
moment. Geen concessies aan de kwaliteit. En vanuit
die kwaliteit vindingrijk. Zeker in de werkplaats
voel je je vaak Willie Wortel.”
Micha van Wijk kwam zeven jaar geleden bij Pronk,
wilde zich ontwikkelen tot uitvoerder maar werd chef
werkplaats toen die kans zich dit jaar voordeed.
“De organisatie van het bedrijf wordt nog steeds beter.

De certificering voor ISO 9001 en VCA zijn daar
voorbeelden van. Daarnaast is dit écht een bedrijf
waar je je kunt ontwikkelen. De groei gaat hier hand in
hand met het verder opleiden van alle medewerkers.”

Ruimere blik Hij is daar zelf een voorbeeld van. In
zijn zeventien jaar als voorman en timmerman zette
hij nog nooit een kozijn in elkaar. Inmiddels is hij bezig
zijn aannemerspapieren te halen. “Dat geeft een goede

basis voor het werk dat ik nu doe. Je leert systematisch te
organiseren en plannen en je krijgt contacten met andere
bedrijven.Je leert anders te denken en anders naar zaken
te kijken. Je blik wordt ruimer, je snapt ook het belang van
bepaalde dingen beter.”
Ondertussen wordt van de chef werkplaats voortdurend
getest op flexibiliteit, zegt Paul van Wegen. “Vaak heb je
alles nét op de rit en dan loopt ineens een collega binnen
met een opdracht die absolute voorrang heeft. Dan kun
je de planning weer bijstellen. Maar dat hoort gewoon bij
deze job en maakt deze baan ook aantrekkelijk. Geen dag
is hetzelfde.”

“Trotseerloodje? Wat is dat?”
“Een wat? En wat is dat? Die vragen wordt vaak gesteld als
de term ‘trotseerloodjes’ valt. Hoogste tijd dus om dat eens
goed uit te leggen.
Een trotseerloodje is een gegoten loden plaatje. Als een
stuk lood wordt bevestigd met schroeven of spijkers, wordt
er een trotseerloodje over de schroef- of spijkergaten
gesoldeerd, zodat het waterdicht afgewerkt is. Op het
loodje staat meestal het logo van de loodgieter en soms
ook het jaartal waarin het is gegoten. Trotseerloodjes
worden al honderden jaren gebruikt en we zijn er al vele
tegengekomen op onze werken. Adri Pronk heeft er in de
loop van de jaren behoorlijk wat verzameld. Het oudste
dateert uit de 18e eeuw.

Trotseerloodje

Paul van Wegen (l) en Micha van Wijk:
“Dit is écht een bedrijf waar je je kunt ontwikkelen.”

Colofon
Pronk Nieuws is een uitgave
van Pronk Bouw en verschijnt
tweemaal per jaar in een oplage
van 600 exemplaren. Redactie,
tekstbewerking, tekstproductie
en projectbegeleiding: Bak &
Bakker c.s., Alkmaar. Eindredactie:
Glenn Pronk. Fotografie: Kees
Koot (Castricum) en Pronk Bouw.
Basisvormgeving: Studio Harry Stam
BNO, Sint Maarten. Opmaak en
druk: Studio DGNB, Wormerveer.
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